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تقديــــــــــم

 176 نحو   2012 عام  العربية  الدول  يف  احليوانات  اأعداد  بلغت  حيث  �سخمة،  حيوانية  ثروة  العربية  الدول  متتلك 
مليون راأ�س من االأغنام، و 90 مليون راأ�س من املاعز، و 53.3 مليون راأ�س من االأبقار، و17.6 مليون راأ�س من االإبل، 
و 4.3 مليون راأ�س من اجلامو�س، و 1.33 مليون راأ�س من اخليول، و 6.7 مليون راأ�س من البغال واحلمري، باالإ�سافة 
اإىل االأعداد الكبرية من الدواجن، وما يتطلب ذلك من توفري كميات االأعالف التي تلبي االحتياجات الغذائية للنمو 
% من جمموعة العوامل املوؤثرة يف تكلفة   70 واالإنتاج لهذه االأعداد الكبرية من احليوانات. و ت�سّكل االأعالف نحو 
االإنتاج، وميثل نق�س االأعالف اأهم عقبة تقف يف طريق تنمية هذه الرثوة، لذا فاإن اأية خطة لزيادة االإنتاج احليواين 

حمليًا، ال بّد واأن ترتكز على االأ�س�س الكفيلة بزيادة اإنتاج االأعـالف وحت�سني نوعيتها. 
لذلك اهتم املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة )اأك�ساد(، بدرا�سة االأبعاد احلقيقية للم�ساكل 
وغري  التقليدية  م�سادرها  وتنمية  العلفية  للموارد  كبرية  اأهمية  واأوىل  العربية،  الدول  يف  احليوان  بتغذية  املرتبطة 
21 درا�سة قطرية متخ�س�سة باملوارد العلفية يف  التقليدية، ومن الدرا�سات احلديثة التي اأجنزها يف هذا املجال، 
الدول العربية، وقد كان من اأهم نتائج هذه الدرا�سات االإ�سارة اإىل وجود فجوة علفية يف معظم هذه الدول، وبالرغم 
من حجم امل�ستوردات الكبري لهذه الدول بقي العجز قائمًا يف بع�سها، الأن حجم امل�ستوردات ب�سكل عام مل ي�سد الفجوة 
العلفية احلا�سلة. وبينت هذه الدرا�سات اأهمية ا�ستثمار املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية بعد حت�سينها ورفع 

قيمتها الغذائية وت�سنيعها ل�سد جزء من هذه الفجوة العلفية. 
وب�سكل عام، ُتعد املخلفات الزراعية وخملفات الت�سنيع الزراعي منتجات داخل منظومة االإنتاج الزراعي، لذلك يجب 
التعامل معها على اعتبار اأنها ثروة قومية، وموارد اإنتاجية متجددة ذات عوائد اإيجابية واقت�سادية واجتماعية. وهذا 
يتطلب تعظيم اال�ستفادة منها، واإعادة ا�ستخدامها، وتدويرها اإىل منتجات اأخرى ُت�ساهم يف حماية البيئة من التلوث، 
واحلفاظ على ال�سحة العامة، وخف�س تكاليف االإنتاج، وخلق فر�س عمل من خالل م�سروعات جديدة. و�سمن هذا 
اأوىل على م�ستوى  2011  كخطوة  "اأك�ساد" الإجناز عدد من الدرا�سات، واأجنز يف عام  االإطار اجته املركز العربي 
دولة املقر ميكن تعميمها على باقي الدول العربية - درا�سة اقت�سادية حول اال�ستفادة من خملفات االإنتاج والت�سنيع 
الزراعي كاأعالف لتنمية الرثوة احليوانية يف اجلمهورية العربية ال�سورية، حيث اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن كمية املخلفات 
النباتية وخملفات الت�سنيع الزراعي لعام 2009 يف �سورية قد بلغت نحو 11997 األف طن، منها 52 % غري م�ستثمر 
ميكن يف حال ا�ستخدامها بعد التح�سني اأن توفر نحو 50 % من م�ستوردات االأعالف ال�سنوية يف �سورية بقيمة و�سلت 

اإىل نحو 1.240 مليار دوالر .
وتاأتي هذه الدرا�سة كخطوة ثانية يف �ست دول عربية، هي االأردن، العراق، ال�سعودية، املغرب، اجلزائر، تون�س، حيث 
اأكدت اإىل احلاجة يف تطوير امل�سادر العلفية غري التقليدية املتمثل يف املخلفات الزراعية وخملفات الت�سنيع الزراعي 
اإىل جانب م�سادر االأعالف التقليدية املتمثل يف املراعي الطبيعية والزراعات العلفية اخل�سراء واحلبوب العلفية التي 
اأ�سبحت غري قادرة على مواجهة تزايد اأعداد قطعان احليوانات، وزيادة الطلب على املنتجات احليوانية، وخا�سًة يف 
ظل املتغريات املناخية االأخرية، من خالل ا�ستغالل هذه املخلفات وفق التقانات احلديثة بعد معاملتها ورفع حمتواها 
الغذائي من الطاقة والعنا�سر املعدنية، بداًل مما اعتاد عليه املزارعون بتقدمي هذه املخلفات للحيوانات ب�سكلها اخلام 
ودون اأية حت�سينات على نوعيتها، مما يوؤدي اإىل خلق قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني، كما يوؤدي ومن خالل جتميعها 
ونقلها وت�سنيعها اإىل ت�سغيل العمالة املحلية، واحلّد من ا�سترياد املوارد العلفية،  باالإ�سافة اإىل املزايا البيئية التي 
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امل�ساكل.  الكثري من  اإىل  وتوؤدي  بها،  بالبيئة املحيطة  بليغًا  التي كانت حُتِدث �سررًا  با�ستثمار هذه املخلفات  تتحقق 
هذه  من  واال�ستفادة  البيئة،  على  احلفاظ  هما:  واحد  وقت  يف  هدفني  حتقيق  ويتم  فوائد  اإىل  ال�سرر  هذا  فيتحول 

املخلفات. 
وال بّد يل يف هذا املجال  اأن اأ�سري اإىل دور املركز العربي )اأك�ساد( يف جمال الدرا�سات والتجارب التطبيقية الأغرا�س 
املتكاملة  االأعــالف  ت�سنيع  على  قادرة  متنقلة  وحدات  وتطوير  املخلفات،  لهذه  االأمثل  اال�ستخدام  اأجل  من  االإنتاج 
والتي تدخل يف تركيبها املخلفات الزراعية  بن�سب مرتفعة، وكذلك يف ت�سجيع الدرا�سات االقت�سادية واالجتماعية، 
ودرا�سات اجلدوى الفنية واالقت�سادية، واقرتاح برامج البحوث واالإر�ساد لتحديد الو�سائل املُثلى املنا�سبة لال�ستفادة 
منها وجعلها مواد علفية ذات قيمة غذائية عالية، والتطور والتو�سع يف ا�ستخداماتها بح�سب احلاجة، وجعلها منتجات 
الدول  الرثوة احليوانية يف  احتياجات  لتغطية  عليها  الطلب  وبني  االأعالف  اإنتاج  بني  الهوة  وردم  اجتماعيًا،  مقبولة 

العربية.

 
                                                                                                                الدكتور  رفيق علي �شالح

                                                                                                                          املدير العام
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فريق الدرا�شــــــــــة
الدكتور ابراهيم حمدان �شقر: خبري اقت�سادي - اإدارة االقت�ساد والتخطيط- املركز العربي “اأك�ساد”.

الدكتور حممد �شعد عبد القادر: خبري اقت�سادي- اإدارة االقت�ساد والتخطيط- املركز العربي “اأك�ساد”.
املهند�شـــــــة روال نبيـــــــــه زيــــــادة: اإدارة االقت�ساد والتخطيط - املركز العربي “اأك�ساد”.

�ساهم املهند�س حممد قرجويل من اإدارة الرثوة احليوانية يف اأك�ساد بتقدمي املعلومات القّيمة، 
والبيانات الهامة التي �ساعدت يف اإجناز هذه الدرا�سة.
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االإخراج والغالف برهان عكو - اأك�ساد
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مــــقـــــدمــــــة
تلعب تغذية احليوان الزراعي دورًا مهمًا واأ�سا�سيًا يف تطوير الرثوة احليوانية وتنميتها، وهي ت�سكل نحو 70 % من 
جمموعة العوامل املوؤثرة يف تكلفة االإنتاج، وميثل نق�س االأعالف اأهم عقبة تقف يف طريق تنمية الرثوة احليوانية، 
لذا فاإن اأية خطة لزيادة االإنتاج احليواين حمليًا، ال بّد واأن ترتكز على االأ�س�س الكفيلة بزيادة اإنتاج االأعـالف وحت�سني 

نوعيتها.
ومبا اأن احلبوب ت�سكل الغذاء االأ�سا�سي لالإن�سان واحليوان، فاإنه من ال�سروري البحث يف اإيجاد بدائل غذائية للحيوان 
حتى ال ُيناف�س االإن�سان يف كمية احلبوب املتاحــــة، حيث اأدت التغريات املناخية، و�سوء االإدارة، اإىل تقلي�س م�ساحات 
املراعي الطبيعية، وتدين انتاجيتها من االأعالف الطبيعية، االأمر الذي اأدى اإىل زيادة التناف�س على احلبوب الغذائية 
البحوث  امل�ستدامة، والزالت  والتنمية  الغذائي  االأمن  اأ�سا�سيات  توفري  اإطار  االإن�سان واحليوان، ويدخل ذلك يف  بني 
م�ستمرة يف اإيجاد بدائل علفية حملية رخي�سة الثمن لغذاء احليوان من املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية، فهذه 
املخلفات يف البلدان العربية متنوعة وكثرية وغري ُم�ستثمرة، مما ُيحتم علينا البحث فيها ويف قيمتها الغذائية، وهذا  
ما يربر درا�سة بع�س هذه املخلفات تف�سيليًا وحت�سينها ورفع قيمها الغذائية با�ستخدام التقانات احلديثة وا�ستثمارها 

ل عليها.  يف تغذية احليوان كبديل للعالئق التقليدية املعروفة ومقارنة النتائج املُتح�سّ
ت�ساهم املخلفات باأنواعها بتقلي�س الفجوة يف املوازنة العلفية، باالإ�سافة لتقليل تكلفة االإنتاج، لذلك كان ال بد من 

البحث عن املخلفات وا�ستخدامها لتغذية احليوان بعد حت�سينها. 
متتلك الدول العربية املدرو�سة اأعدادًا كبرية من الرثوة احليوانية، قدرت يف عام 2010 كما يلي: 

اجلدول م.1. اأعداد احليوانات الزراعية يف الدول العربية املدرو�سة للعام 2010
العدد: األف راأ�س

اأعداد االإبلاأعداد اجلامو�ساأعداد املاعزاأعداد االأبقار اأعداد االأغنامالدولة
2175.7063.40751.700.1012.5االأردن
72-7234.07670.991295.94تون�س

313.99-22668.80915.424287.30اجلزائر
810-8741.00404.003408.00ال�سعودية

7945.002629.001519.0029560العراق
175-18030.002899.905414.00املغرب

 امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.

اإن وجود هذه االأعداد الكبرية يف تلك الدول يجعل عملية تاأمني االأعالف الالزمة لها اأحد االأهداف االأ�سا�سية لعملية 
تنمية هذه الرثوة احليوانية، كما اأن زيادة ا�ستخدام املخلفات، وحت�سني نوعيتها، هو اأحد اخليارات املمكنة للم�ساعدة 

يف تقلي�س الفجوة احلا�سلة يف املوازنة العلفية.
كما اأن احلاجة اإىل تطوير م�سادر علفية غري تقليدية، اإىل جانب االأعالف التقليدية، ُتعترب غاية يف االأهمية، وخا�سًة 
عند املقارنة مع ما اعتاد عليه املزارعون بتقدمي املخلفات للحيوانات ب�سكلها اخلام، ودون اأية حت�سينات على نوعيتها، 
مثل: تفل ال�سوندر، واالأتبان باأنواعها، وبقايا تقليم االأ�سجار...الخ. و�سيتم الرتكيز على حت�سني وت�سنيع هذه املخلفات 

الأنها ثروة وطنية ال ُت�ستثمر بال�سكل املنا�سب حاليًا.
فا�ستغالل املخلفات وفق التقانات احلديثة يوؤدي اإىل خلق قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني، وذلك بعد معاملتها ورفع 
ت�سغيل  اإىل   - وت�سنيعها  ونقلها  جتميعها  خالل  ومن   - يوؤدي  كما  املعدنية،  والعنا�سر  الطاقة  من  الغذائي  حمتواها 
وتوزيع العمالة املحلية، نظرًا لتوزع اأماكن وجود هذه املخلفات، باالإ�سافة اإىل املزايا البيئية التي تتحقق با�ستثمار هذه 
املخلفات التي كانت حُتدث �سررًا بليغًا بالبيئة املحيطة بها، وتوؤدي اإىل الكثري من امل�ساكل. وبالتايل يتحول هذا ال�سرر 
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خملفات املحا�سيل الدولة
الزراعية )األف طن(

ن�سبة امل�ستخدم منها 
%

خملفات ال�سناعات 
الغذائية )األف طن(

ن�سبة امل�ستخدم منها 
%

1362058650االأردن
33283076070تون�س

300075720100اجلزائر
403670501100ال�سعودية

2589507830العراق
924775186470املغرب

اجلدول م.2. املخلفات الزراعية املنتجة، وامل�ستخدم منها، يف الدول املدرو�سة

 امل�سدر: املوازنات العلفية للدول العربية – اأك�ساد 2010-2008.

اإىل فوائد ويتم حتقيق هدفني يف وقت واحد هما: احلفاظ على البيئة، واال�ستفادة من املخلفات. 
اإن التوجه اإىل ت�سجيع ا�ستثمار املخلفات، باأنواعها، من قبل القطاعني العام واخلا�س، وتوفري امل�ستلزمات ال�سرورية 
ال�سغط  تخفيف  من  �سُتجنى  التي  الفوائد  عن  ناهيك  هامًا،  وبيئيًا  اقت�ساديًا  دورًا  �سيوؤدي  حكيم  عمل  هو  لذلك، 
ُي�ستخدم من هذه املخلفات منخف�سة جدًا، و�سيكون من االأهمية مبكان  اأن ن�سبة ما  على املراعي الطبيعية، خا�سًة 

اال�ستفادة منها اإذا ما اأُح�سن ا�ستغاللها. واجلدول )م.2( يبني ذلك.  
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مـــبــــررات الـــدرا�شــــة:
اأك�ساد يف خططه جمموعة من امل�ساريع الفنية واالقت�سادية  نظرًا الأهمية تنمية م�سادر املوارد العلفية، فقد و�سع 
لتحقيق هذا الغر�س، وهذه الدرا�سة االقت�سادية تقوم على اأ�سا�س ت�سليط ال�سوء على املخلفات الزراعية وا�ستخدامها 

باأنواعها كافًة، يف الدول املدرو�سة، وذلك لالأ�سباب التالية:
1. توفر كميات كبرية من املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية وخملفات االإنتاج احليواين، والهدر الكبري يف هذه 

املخلفات، وعدم اال�ستفادة منها رغم اأهميتها الغذائية واالقت�سادية.
2. اإن اإمكانية التو�سع يف زراعة املحا�سيل العلفية �سواء احلبية منها اأو اخل�سراء حمدودة ن�سبيًا، ب�سبب قلة م�ساحات 

االأرا�سي املروية من جهة، وعدم قدرة املحا�سيل العلفية على مناف�سة املحا�سيل اال�سرتاتيجية.
العلفية  للموارد  تقليدي  غري  كم�سدر  املح�سنة  املخلفات  اأهمية  تربز  وهنا  االأعــالف،  م�سادر  يف  املزمن  3.العجز 
املوارد  ذات  اجلافة،  �سبه  و  اجلافة  املناطق  يف  وخا�سة  احليوانات،  تغذية  يف  اأمثل  ب�سكل  ا�ستثمارها  الواجب 

املحدودة ن�سبيًا.
4. اإن وجود فجوة علفية كبرية، ي�ستلزم ا�سترياد كميات كبرية من االأعالف، وبالتايل هدر الكثري من القطع االأجنبي 
على عملية اال�سترياد، يف حني يذهب الكثري من املخلفات التي ميكن حتويلها لعلف هدرًا لعدم ا�ستخدامها ب�سكل 

كامل اأو جزئي.
5.ح�سر كميات املخلفات باأنواعها على م�ستوى الدول املدرو�سة، لتعظيم اال�ستفادة منها يف جماالت كثرية وخمتلفة.

اأهـــــداف الـــــدرا�شــــة:
بناًء على املربرات ال�سابقة، ميكن اإيجاز اأهم اأهداف هذه الدرا�سة باالآتي: 

الت�سنيع  عمليات  وخملفات  واحليواين،  النباتي  ب�سقيه  الزراعي،  االإنتاج  ملخلفات  الراهن  الو�سع  على  •التعرف 
الزراعي.

•عر�س اأهم االأ�ساليب احلديثة لال�ستفادة من املخلفات الزراعية والت�سنيعية، وحت�سني قيمتها الغذائية.
• تقييم االآثار االقت�سادية واالجتماعية والبيئية للعمليات واالأ�ساليب احلديثة يف اال�ستفادة من املخلفات الزراعية.

•حتديد االآفاق امل�ستقبلية ال�ستعماالت هذه املخلفات.
الدول  يف  القرار،  واأ�سحاب  املخت�سة،  اجلهات  اأمام  الدرا�سة  بها  تخرج  التي  الهامة  والنتائج  التو�سيات  •عر�س 

املدرو�سة.    
مـــنــــهـــجـــيـــــة الــــدرا�شــــة: 

مت يف هذه الدرا�سة اتباع املنهجية االآتية:
1.احل�سول على البيانات االأولية الالزمة الجناز الدرا�سة من من�سورات اجلهات املعنية يف الدول املدرو�سة، ومن�سورات 

املركز العربي »اأك�ساد«.
2.احل�سول على البيانات الثانوية عرب املراجع واالإح�سائيات املتوفرة ، ووزارات الزراعة، واملنظمات العربية والعاملية، 

اإ�سافًة اإىل املواقع االلكرتونية املتعددة. 
3.اعتماد اأ�سلوب التحليل الو�سفي.
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الــــدرا�شـــــــة الـــــمـــــــرجــــعـــــــيــــــة:
حول االإ�ستفادة من املخلفات الزراعية يف   1987 )FAO( عام  1. يف درا�سة �سدرت عن منظمة االأغذية والزراعة 
اإقليم ال�سرق االأدنى، مت تناول اجلوانب الفنية واالقت�سادية لتقنيات اال�ستفادة من املخلفات الزراعية وخملفات 
ال�سناعات الزراعية يف اإقليم ال�سرق االأدنى، وذلك ا�ستنادًا اإىل نتائج عمليات امل�سح التي اأُجريت يف 17 بلدًا من 
بلدان االإقليم على هذه املخلفات. حيث تبني وجود كميات كبرية من املخلفات الزراعية تختلف من حيث اأنواعها 
واالأعالف  االأ�سمدة  اإنتاج  يف  اأولية  كمواد  منها  اال�ستفادة  ميكن  التي  املتجددة  املوارد  من  وُتعترب  وخ�سائ�سها، 

وتوليد الطاقة. 
2. اأ�سارت درا�سة م�سادر االأعالف يف الوطن العربي )اأبو عقادة واآخرون، م�سر 1984( اإىل اأن االإنتاج املحلي من 
93.3 % من االحتياج من املادة اجلافة، و83 % من االحتياج من  1980 �ساهم يف توفري  العلفية لعام  املوارد 
العنا�سر امله�سومة الكلية، و94 % من االحتياج من الربوتني اخلام امله�سوم. بينما اأ�سار )طليمات، 1999( اإىل 
اأن اإنتاج االأعالف لعام 1997 يف الوطن العربي �سكل 71.7 % فقط من االحتياج من املادة اجلافة، نتيجة نق�س 
اإنتاج وا�ستخدام املخلفات الزراعية  الزيادة يف  اإنتاجية مناطق املراعي الطبيعية من االأعالف، على الرغم من 

واالأعالف املركزة.
3. وراأى االأ�ستاذ )اأبو عقادة، م�سر 1984( يف درا�سة "تعظيم اال�ستفادة من املخلفات الزراعية بخلطها باالأعالف 
اخل�سراء" اإمكانية اال�ستفادة من خملفات القطن، وهي لوز القطن امل�ساب اأو غري املتفتح من املجموع اخل�سري 
الذي قد يكون مازال غ�سًا يف هذا اجلزء من النبات وكذلك حطب القطن بعد جفافه، وقد بنّي كيفية نقل بع�س 
احلزم التكنولوجية مما يو�سح كيفية اال�ستفادة من النواجت الثانوية على م�ستوى املربي ال�سغري والكبري، حيث اأنه 
ميكن ا�ستخدام التكنولوجيات )التقنيات( الب�سيطة لتحويل بع�س الظواهر ال�سارة زراعيًا اإىل نواجت حتقق فوائد 

كبرية للبيئة ومزارعي القطن.
4.ويف درا�سة اأجراها )نور، م�سر 1998( بنّي فيها طرق حت�سني و اإثراء خملفات املحا�سيل احلقلية ال�ستخدامها فى 
تغذية املجرتات، حيث اأن املناف�سة بني االإن�سان واحليوان على الرقعة الزراعية املحدودة، اأدى الإعطاء اأولوية لزراعة 
الغذاء لتغذية االإن�سان مبا�سرة، وتقلي�س الفر�سة اأمام احليوان للح�سول على احتياجاته من االأعالف الطبيعية اأو 
املزروعة، واأ�سبح املتاح للحيوان هو خملفات املحا�سيل الزراعية املختلفة )حما�سيل حقلية، خ�سراوات، فاكهة(، 
ومعظم هذه املخلفات هى مواد علف خ�سنة فقرية ال تتم اال�ستفادة من اأكرث من ثلثها، اأما الباقي فيتم حرقه فى 
احلقول، االأمر الذي يوؤدي اإىل تلوث البيئة. وقد هدف الباحث اإىل اإلقاء ال�سوء على حماوالت تعظيم اال�ستفادة 
من املخلفات النباتية للمحا�سيل احلقلية ال�ستخدامها فى تغذية احليوانات املجرتة، وذلك للم�ساهمة فى توفري 
االأعالف احليوانية الالزمة لزيادة اإنتاج املنتجات احليوانية )لنب، حلم( للم�ساهمة فى ت�سييق الفجوة الغذائية 

من هذه املنتجات.
اإىل  ت�سل  والتي  �سورية  يف  الزراعية  املخلفات  اأن  اإىل   ،)1998 �سورية  )اخلطيب،  اأجراها  التي  الدرا�سة  ت�سري   .5
حوايل 12.5 مليون طن، ال ُت�ستغل بال�سكل االأمثل ب�سبب غياب املوؤ�س�سات واملعامل التي تقوم بجمعها وحت�سريها 

ومعاجلتها لتح�سني قيمتها الغذائية وبالتايل تخزينها واإي�سالها اإىل املربني.
 )1999 ت�سرين،  – جامعة  الزراعة  )كلية  الزراعية يف تغذية احليوان  ا�ستخدام خملفات املحا�سيل  6. ركزت ندوة 
على اأهمية ا�ستخدام املخلفات الزراعية يف تغذية احليوان، وطرق معاجلة هذه املخلفات. وقد مت يف هذه الندوة 
ومن خالل عدة حماور مناق�سة الو�سع الراهن للحيوانات الزراعية يف �سورية، واملوازنة العلفية، اإ�سافًة اإىل نتائج 
امل�سح ملوارد املخلفات الزراعية، والقيمة الغذائية لهذه املخلفات، وطرق حت�سينها، واقت�ساديات ا�ستخدامها يف 
تغذية احليوانات، وطرق �سناعة االأعالف املتكاملة منها، باالإ�سافة لال�ستخدامات االأخرى للمخلفات. وقد اأجمعت 
االآراء يف هذه الندوة اأن م�سكلة التغذية هي امل�سكلة االأوىل التي تواجه ا�ستقرار الرثوة احليوانية وعملية تطويرها 
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يف �سورية، ونتج عن الندوة جمموعة من التو�سيات من اأهمها العمل على ت�سنيع املخلفات الزراعية باأف�سل الطرق 
من اأجل حت�سني قيمتها الغذائية.

7. تناول )مر�سدي واآخرون، ال�سعودية 2000( يف كتاب املخلفات احليوانية واالإفادة منها احلديث حول كافة اأنواع 
املخلفات احليوانية، وتنوع ا�ستخداماتها كاإنتاج االأ�سمدة الع�سوية، وغاز امليثان، وفو�سفات الن�سادر، وكيفية حتليلها 

وخلطها مع مكونات اأخرى الإيجاد ا�ستخدامات اأخرى لها، كما اأفرد بابًا ملخلفات االأ�سماك وطرق التعامل معها.
8. راأى )�سقر، اأك�ساد 1999( حول واقع االإنتاج احليواين يف اقت�ساديات الدول العربية واآفاقه امل�ستقبلية، اأ�سار فيها 
اإىل امتالك الوطن العربي لرثوة حيوانية كبرية ولكن انتاجيتها ال تزال دون امل�ستوى املطلوب، وتطرق اإىل اأهم 
معوقات رفع كفاءة االإنتاج اإنطالقًا من الواقع الراهن للموارد املتاحة. وقد ركزت الدرا�سة على اأهمية اال�ستفادة 
من املخلفات، وذلك بالتعرف على الو�سع الراهن ملخلفات االإنتاج الزراعي وخملفات الت�سنيع الزراعي، واتباع 
االأ�ساليب احلديثة لال�ستفادة من هذه املخلفات وحت�سني قيمتها الغذائية، وتقييم االآثار االقت�سادية واالجتماعية 

والبيئية املرتتبة على ذلك، باالإ�سافة ملعرفة االآفاق امل�ستقبلية ال�ستعمال هذه املخلفات.
�سورية  الزراعية يف  املخلفات  اال�ستفادة من  بعنوان اجتاهات حت�سني  1999( يف درا�سة  اأك�ساد  )طليمات،  اأ�سار   .9
التي اأجريت يف املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة "اأك�ساد"، اإىل اأنواع املخلفات الزراعية 
وطرق معاجلتها وت�سنيعها ال�ستخدامها كعلف للحيوانات، حيث ت�سري عملية متابعة التطور يف اإنتاج االأعالف اإىل 
تزايد االأهمية الن�سبية للمخلفات الزراعية يف معظم الدول العربية، وازدياد م�ساهمتها يف اإجمايل املوارد العلفية 
املتاحة، حيث اأنه من املتوقع نتيجة حمدودية املوارد الزراعية من جهة، وعدم مقدرة املحا�سيل العلفية على مناف�سة 
املحا�سيل الغذائية وال�سناعية من جهة اأخرى، اأن يزداد االجتاه نحو اال�ستفادة من كافة املخلفات الزراعية يف 
لتح�سني  املالئمة  الو�سائل  وتقييمها، وحتديد  العمل على ح�سرها  ي�ستدعي �سرورة  الذي  االأمر  تغذية احليوان، 
قيمتها الغذائية، ودرا�سة نتائج ا�ستخدامها يف تغذية احليوان ملدة طويلة من الزمن على املوؤ�سرات الف�سيولوجية 

واالإنتاجية والتنا�سلية وال�سحية.
واالأرا�سي  املناطق اجلافة  لدرا�سات  العربي  املركز  اأجريت يف  2000( يف درا�سة  اأك�ساد  واآخــرون،  )�سقر  راأى   .10

العربية  - اجلمهورية  ال�ساحلية  املنطقة  احليوانية يف  الرثوة  ملربي  واالجتماعي  االقت�سادي  الواقع  القاحلة حول 
وباأ�سعار  العام  االأعالف على مدار  تاأمني  ياأخذ بعني االعتبار  اأن  بد  بالرثوة احليوانية ال  اأن االهتمام   - ال�سورية 
منا�سبة، واقرتح اإقامة الدورات للمربني فيما يتعلق باالأعالف، باعتبار اأن معظم االأ�سر يف منطقة الدرا�سة حت�سل 
الذي   - املح�سنة  االأبقار  تربية  وخا�سة  احليواين  االإنتاج  من  اأ�سا�سي  وب�سكل   - الزراعة  من  ال�سنوي  دخلها  على 
يعطي لالأ�سرة ا�ستقرارًا اقت�ساديًا. كما ركزت الدرا�سة على اأهم امل�ساكل التي يعاين منها املربون، واأهمها: قلة 
اإىل كيفية  املربني  اإر�ساد  اأهمية  اإىل  الدرا�سة  العام، وخل�ست هذه  توفرها على مدار  االأعالف، وغالئها، وعدم 

حت�سري العالئق املنا�سبة.
11. وقد تناولت ور�سة العمل حول ا�ستخدام املخلفات الزراعية يف تطوير االإنتاج احليواين املقامة يف اجلزائر 20-

2001/10/22، اأهمية ا�ستخدام املخلفات الزراعية، وقد تو�سل امل�ساركون يف ور�سة العمل اإىل اأن انخفا�س كمية 

املنتجات احليوانية ال يعود اإىل نق�س االأعداد احليوانية، بل اإىل نق�س ومو�سمية املوارد العلفية. ونظرًا لتدهور 
حالة املراعي، واالنخفا�س ال�سديد يف زراعة املحا�سيل العلفية، واالعتماد على زراعة املحا�سيل احلقلية مثل القمح 
الزراعية قد ازدادت  الن�سبية للمخلفات  الزراعية واخل�سار والفواكه، فاإن االأهمية  اأ�سا�سًا، واملحا�سيل  وال�سعري 
اإىل ن�سبة مالئمة من املنتجات  التو�سل  يتـــم  العلفية. وحتى  املوازنة  للم�ساهمة يف  اإمكانيتها  زيادة كبرية ب�سبب 
يف  ا�ستخدامها  وتر�سيد  الزراعية  املخلفات  ا�ستثمار  من  الإبد  فاإنه  املتاحة،  العلفية  املوارد  با�ستخدام  احليوانية 
تغذية احليوان، وحتويلها اإىل منتجات نافعة من االألبان واللحوم واالألياف واجللود وال�سماد الع�سوي، وهذا ممكن 
اإذا ما مت جتميع املخلفات على ال�سعيد املحلي يف كل منطقة وخلطها مع مكونات اأخرى �سمن عليقة متوازنة لكل 
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نوع حيواين، ولغاية ووظيفة اإنتاجية معينة. كما ميكن حت�سني القيمة الغذائية لبع�س املخلفات الزراعية مبعاملتها 
باملواد الكيمياوية اأو بتحويلها اإىل مواد متخمرة )�سيالج(، وخلطها مع مواد غنية بالطاقة، مثل: املوال�س وال�سعري 
اأن  اإر�سادي ي�سمل املربني وال�سباب الذين ميكن  واأن يتم و�سع برنامج  تبلغ  اال�ستفادة الق�سوى،  وغريها، حتى 

يعملوا يف اإنتاج االأعالف املتكاملة التي تدخل املخلفات الزراعية بدرجة كبرية يف تركيبها .
12. ويف درا�سـة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية )2006( حول تدوير املخلفات الزراعية لال�ستعماالت ال�سناعية 

واملنزلية يف الوطن العربي، متت االإ�سارة اإىل تقدمي مقرتح مل�سروع اإقليمي لال�ستفادة من ا�ستعمال واإعادة تدوير 
املخلفات الزراعية والت�سنيع الزراعي، واحلد من التلوث البيئي يف الوطن العربي، من خالل تقييم الو�سع الراهن 
للمخلفات،  الراهنة  واال�ستخدامات  وتدويرها،  معاجلتها  يف  امل�ستخدمة  والتقانات  واالأ�ساليب  املخلفات،  الإنتاج 
واملعوقات واملحددات التي تواجه تعظيم اال�ستفادة منها و�سبل التقليل من اآثارها. واإ�سافًة اإىل الهدف الرئي�س لهذه 
الدرا�سة، فقد هدفت اأي�سًا اإىل حتقيق اأهداف فرعية اأخرى، مثل: تطوير بدائل ت�سمن اال�ستخدام االقت�سادي 
للموارد املتوفرة، وتقليل املخاطر البيئية، والتعرف على اخليارات الفنية املتاحة من اأجل اال�ستثمار يف هذا املجال، 

وكذلك تفعيل الدور املحوري للموؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية.
13. ويف درا�سات املوازنات العلفية التي اأجراها )قره جويل واآخرون، اأك�ساد 2008( والتي ت�سمل 21 درا�سة قطرية، 

تناولت هذه الدرا�سات املوازنات العلفية يف الدول العربية، حيث اأنه يف اجلزائر مثاًل قّدرت االحتياجات العلفية 
الكلية الالزمة ل�سيانة اجل�سم واالإنتاج للرثوة احليوانية بنحو 11.9 مليون طن من املادة اجلافة حتتوي 121912 
املحلية  العلفية  املوارد  جمموع  بلغ  بينما  مه�سوم،  بروتني  طن  األف   8647 و  ا�ستقالبية،  طاقة  جول  ميغا  مليون 
امل�ستثمرة 7791 األف طن مادة جافة، وتبني اأي�سًا اأن املراعي الطبيعية هي امل�سدر الرئي�سي االأكرب لهذه املوارد 
حيث ت�سل م�ساهمتها اإىل 33.7 % من املادة اجلافة و 33.2 % من الطاقة اال�ستقالبية الكلية، و 26.7 % من 
الربوتني امله�سوم، مما يدل على اأهمية املراعي الطبيعية يف اجلزائر، تليها املخلفات الزراعية بن�سبة 26.8 % 
من املادة اجلافة واإذا اأ�سيفت لها خملفات ال�سناعات الغذائية تكون هذه الن�سبة 35 % اأي اأعلى من م�ساهمة 
املراعي يف املوارد العلفية املحلية يف اجلزائر مما يوؤكد اأهمية هذه املخلفات، وخا�سًة اأن اجلزائر ت�ستورد �سنويًا 
نحو 2745 األف طن من املادة اجلافة. كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن املوارد املحلية وامل�ستوردة تكفي فقط للمحافظة 
على حياة احليوانات املحلية ولي�س حت�سني اإنتاجيتها، واإىل اأن الفجوة العلفية قائمة ون�سبة العجز فيها 11.5 % 
من املادة اجلافة، و16.8 % من الطاقة اال�ستقالبية، و15.5 % من الربوتني امله�سوم. وقد خل�ست الدرا�سة اإىل 
اأهمية و�سع خطة تنمية �ساملة تهدف اإىل تاأمني االأعالف، ومن �سمنها ا�ستغالل املخلفات الزراعية وت�سنيعها من 

اأجل رفع قيمتها الغذائية. 
14. وقد راأى )الرحمون، �سورية 2008 ( يف درا�سة حول ا�ستخدام خملفات �سجرة الزيتون يف تغذية احليوان، اأنه 

باالأمونياك  معاملتها  بعد  ال�سغرية  املجرتات  عالئق  يف  التقليم  وخملفات  الزيتون  ع�سر  خملفات  اإدخال  يجب 
على م�ستوى املزرعة، وا�ستعمال اليوريا كم�سدر لالأمونياك. واإجراء االأبحاث حول ا�ستعمالها عند احليوانات يف 
مراحلها الفيزيولوجية املختلفة، والرتكيز على ا�ستعمال هذه املخلفات عند املاعز نظرًا الأنها ت�ستعمل االأعالف 

الفقرية ب�سكل اأف�سل من بقية املجرتات.
اأن  فيها  راأى  الزراعية،  املخلفات  من  العلفية  البلوكات  ت�سنيع  حول  درا�سة   )2008 اأك�ساد  )كركوتلي،  واأعــّد   .15

اجلافة  االأعــالف  على  الرئي�سي  اعتمادها  ويبقى  االأعــالف،  يف  لنق�س  العام  اأوقــات  بع�س  يف  تتعر�س  االأغنام 
الفقرية بقيمتها الغذائية، االأمر الذي يوؤدي اإىل تراجع يف اأوزانها ويف اإنتاجها، يف حني يتوفر العديد من املخلفات 
اأن  ُوجد  وقد  نف�سها،  اأر�سه  يف  اأو  املربي،  من  القريبة  املناطق  يف  االأخرى  الغذائية  واملواد  واحليوانية  الزراعية 
ويف   . احليوان  تغذية  يف  امل�ساعدة  العلفية  البلوكات  ا�ستخدام  هو  الو�سع  لهذا  والرخي�سة  ال�سهلة  احللول  اأحد 
اأ�سار  "املخلفات الزراعية وطرق حت�سني قيمتها الغذائية"،  2005( بعنوان:  اأك�ساد  )كركوتلي،  اآخر قام به  بحث 



15الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية 

املركز العربي - اأك�صـــ�د

فيه اإىل اأنه يجب ا�ستخدام كافة الطرق املمكنة لتح�سني قيمة املخلفات الزراعية، مما ي�ساهم يف ارتفاع معامل 
اله�سم للمادة الع�سوية وارتفاع ن�سبة الربوتني اخلام فيها، وبالتايل رفع قيمته الغذائية، وحت�سن درجة ا�ست�ساغتها 
من قبل احليوان. كما عر�س )كركوتلي، اأك�ساد 2004( اأي�سًا طرائق حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية 
من هذه  احليوان  ي�ستهلكها  التي  الكمية  يزيد  الذي  االأمر  العنوان،  هذا  اأجريت حتت  درا�سة  وال�سناعية يف يف 
املخلفات، ويخف�س من تكاليف االإنتاج، فكل طن من التنب اأو الق�س املرفوع القيمة الغذائية يوفر نحو ربع طن من 
العلف املركز تقريبًا، ويعود ذلك اإىل حمتواه من الطاقة والربوتني مع زيادة الكمية املاأكولة منه، مما يوؤدي اإىل 
زيادة معدل اإ�ستفادة احليوانات الذي ينعك�س على زيادة معدل النمو والت�سمني واالإدرار، واالأمان التام يف التغذية 
على املادة املعاملة دون حدوث اآثار جانبية للحيوان عندما يتم اإدخالها يف عليقته تدريجيًا على مدى اأ�سبوعني. كما 
قام )كركوتلي، اأك�ساد 2008( مب�سح ملخلفات املحا�سيل احلقلية يف �سورية، واأ�سار يف درا�سته هذه اإىل اأنه من اأجل 
الو�سول اإىل تقومي كمي للمخلفات الزراعية التي تتوفر يف �سورية، فاإنه يجب ح�ساب كمياتها املنتجة من مقدار 
الناجت الرئي�سي اأو املح�سول اخلا�س بكل منها بعد �سربه باملعامل املح�سوب له، وامل�ستنبط من الدرا�سة التي قام 
بها الباحث Kossilla ,V.L.،1984  ، ومن م�سادر اإدارة الزراعة االأمريكية - 1965. ومت يف هذه الدرا�سة ح�ساب 
0.26 واإنتاج ق�س الفول ال�سوداين ب�سرب حا�سل االإنتاج  اإنتاج ق�سرة الفول ال�سوداين ب�سرب حا�سل االإنتاج يف 
يف 0.42 من م�سادر حم�سوبة يف جمهورية ال�سودان، وقد بلغ اإجمايل ما نتج من خملفات املحا�سيل احلقلية يف 
اجلمهورية العربية ال�سورية ملتو�سط ثالث �سنوات )95-96-97( ما مقداره : )11647( األف طن، جاءت باملرتبة 
االأوىل منها خملفات حم�سول القمح )تنب القمح(، وجـــاء باملرتبة الثانية خملفات حم�سول القطن، كما جاءت 
خملفات ال�سعري )تنب ال�سعري( باملرتبة الثالثة، اأمــــا خملفات ال�سوندر ال�سكري احلقلية فقد جاءت باملرتبة الرابعة 
اإجمايل  6 % من  اإجمايل املخلفات الناجتة، بينمـا بلغت ن�سبة خملفات اخل�سار جمتمعة نحو  2 % من  بن�سبة 
املخلفات الناجتة، وبلغت خملفات البقوليـــات احلبية نحو 1 % من اإجمايل املخلفات الناجتة، اأما باقي املحا�سيل 

احلقلية فبلغت ن�سبة كمياتها جمتمعة نحـو 5 % من اإجمايل املخلفات الناجتة.
16. ويف درا�سة اأجراها )حكمت، م�سر2009( بعنوان درا�سة اقت�سادية وخطة عمل مل�سروع تدوير االأخ�ساب وق�س الرز 

يف جمهورية م�سر العربية، تناول فيها مدى اال�ستفادة من خملفات االأخ�ساب وق�سر الرز لتحويلها اإىل مدخالت 
للطاقة لتكون رافدًا اقت�ساديًا هامًا، حيث يقوم امل�سروع على جتهيز املخلفات من ق�س الرز وخملفات ور�س النجارة 
ل املزيد من االأيدي العاملة  من االأخ�ساب وحتويلها اإىل مدخالت للطاقة لها عدة ا�ستخدامات، حيث اأنها �سُت�سغِّ
من جهة، و�سيوجه معظمها للت�سدير من جهة اأخرى ،فتتحول املخلفات اإىل رافد اقت�سادي بعد اأن كان م�سريها 
حطب  وهما:  الطاقة،  مدخالت  من  نوعني  بانتاج  امل�سروع  �سيقوم  خا�سة  معّدات  وبو�ساطة  االإتــالف،  اأو  احلرق 
املواقد امل�ستخدم بكرثة يف االأردن ولبنان والعديد من دول �سمال وو�سط اأوروبا، ووقود ملحطات توليد الطاقة التي 

تعمل على الفحم، وذلك ملختلف املواقع التي بها مراجل �سناعية الإنتاج البخار.
االإر�ساد  مديرية  بني  بالتعاون  املُقام   - الرطبة  الزراعية  للمخلفات  الغذائية  القيمة  حت�سني  م�سروع  اهتم  وقد   .17

للمخلفات  الغذائية   القيمة  برفع   - الزراعية  للتنمية  العربية  واملنظمة  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  الزراعي 
الزراعية اجلافة، واال�ستثمار االأمثل للمخلفات الزراعية الرطبة، وذلك من خالل درا�سة املوارد العلفية يف �سورية 
وحتديد الفجوة العلفية املوجودة، وح�سر املخلفات الزراعية وامل�ستخدم منها يف تغذية احليوان ب�سكله اخلام اأو بعد 
معاجلته لرفع قيمته الغذائية. كما متت درا�سة رحلة الت�سريق لالأغنام ال�سورية بحثًا عن العلف، ووجد القائمون 
على امل�سروع اأن  طرق اال�ستفادة من املخلفات الزراعية - رغم �سعوبة تداولها ونقلها وما تتعر�س له من تلف وحرث 
وتطاير، وجهل املربني بطريقة ا�ستغاللها املثلى لتكوين عالئق متوازنة – قلل من فعاليتها كم�سدر رديف ورخي�س 
للمراعي الطبيعية، مما �ساهم يف ات�ساع حجم امل�ستوردات العلفية واملنتجات احليوانية )حلوم واألبان(، واأنه واأمام 
هذا الواقع ونظرًا لتوافر كميات كبرية من املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية )مل ت�ستثمر اأو ا�ستثمر جزءًا 



الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية  16

املركز العربي - اأك�صـــ�د

منها ب�سكله التقليدي( ال بد من تطوير اآلية ا�ستثمار هذه املخلفات وحت�سني قيمتها الغذائية وت�سنيعها ب�سكل ي�سهل 
نقلها وتداولها وت�سويقها باأ�سعار اقت�سادية، مما ي�سهم يف تعوي�س النق�س الكمي والنوعي لالأعالف، ويقلل من 
النباتية  املادة  حتويل  عن  عبارة  وامل�سروع  املحلية،  للحيوانات  االإنتاجية  الكفاءة  حت�سني  يف  وي�ساعد  ا�ستريادها 
اخل�سراء )اأع�ساب، ح�سائ�س، حما�سيل خ�سراء( وبقايا وخملفات املحا�سيل الزراعية اجلافة وال�سناعية الغذائية 

وبقايا تقليم االأ�سجار بعد معاجلتها بالطرق الفيزيائية والكيميائية لرفع قيمها الغذائية.
املركز  بالتعاون بني   2010 ال�سادر عام  ال�سورية  العربية  الغذائي يف اجلمهورية  لالأمن  الوطني  الربنامج  18.اأكد 
الزراعية  باملخلفات  االهتمام  �سرورة  على  )الفاو(،  والزراعة  االأغذية  ومنظمة  الزراعية  لل�سيا�سات  الوطني 
واال�ستفادة منها بكل الطرق املمكنة، وقد كان من �سمن امل�ساريع املقرتحة يف هذا الربنامج فيما يتعلق باال�ستفادة 
من هذه املخلفات م�سروع اإن�ساء وحدات ت�سنيع وحفظ ال�سيالج من بقايا املحا�سيل لتغذية قطعان االأبقار احللوب، 
الغاز  اإنتاج  تقانة  ن�سر  وم�سروع  الزراعية،  للمخلفات  الغذائية  القيمة  حت�سني  على  التدريبية  الــدورات  وم�سروع 

احليوي وال�سماد الع�سوي املخمر .
19. اأ�سار )�سقر، وزيادة، اأك�ساد 2011( يف درا�سة اقت�سادية حول اال�ستفادة من املخلفات الزراعية يف �سورية، اإىل 
11997 األف طن، بلغ غري  2009 قد بلغت نحو  اأن كمية املخلفات النباتية وخملفات الت�سنيع الزراعية يف عام 
املُ�ستثمر منها نحو 6238 األف طن )52 %(، والتي بلغت قيمتها نحو 31 مليار ل.�س، ميكن اأن توفر نحو 50 % من 

قيمة امل�ستوردات من االأعالف والبالغة نحو 62 مليار ل.�س، والتي متّثل كمية 3100 األف طن من االأعالف.
20. وقد اهتم اأك�ساد مبجال ا�ستخدام املخلفات الزراعية يف تغذية احليوانات واأقام العديد من الدورات التدريبة يف 
هذا املجال، حيث كان الرتكيز من خالل هذه الدورات على التحديات التي تواجهها الدول العربية يف جمال االأمن 
الغذائي، مما ي�سري اإىل اأهمية م�ساعفة اجلهود من اأجل زيادة معدالت اإنتاج الغذاء، واالجتاه االأكيد نحو ا�ستعمال 
املخلفات الزراعية، وفوائد هذا اال�ستخدام من جميع النواحي، وطرق اال�ستخدام وجماالته وا�ستخدام التكنولوجيا 

احلديثة يف هذه املجاالت.
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الف�صل الأول
الأهمية القت�صادية للقطاع الزراعي 

يف الوطن العربي
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االأهمية االقت�شادية للقطاع الزراعي يف الوطن العربي 
تبلغ م�ساحة الوطن العربي نحو 1407 مليون هكتار، اأي نحو 10.2 % من م�ساحة العامل، وت�سكل م�ساحة االأرا�سي 
القابلة للزراعة نحو 14 % من امل�ساحة االإجمالية للوطن العربي، اأي نحو 197 مليون هكتار، يف حني تقدر امل�ساحات 
التي تزرع منها باملحا�سيل الزراعية امل�ستدمية واملو�سمية بنحو 54 مليون هكتار، يف عام 2102  على �سبيل املثال، 
�سكلت نحو 27 % من امل�ساحة القابلة للزراعة، وما ن�سبته 3.8 % من اإجمايل امل�ساحة اجلغرافية للوطن العربي، 

ونحو 1.1 % من امل�ساحة الزراعية يف العامل، والتي تقدر بنحو 9.4 مليار هكتار.  
ويالحظ اأن امل�ساحة املزروعة ال ت�سكل �سوى ربع م�ساحة االأرا�سي القابلة للزراعة تقريبًا، نظرًا لوقوع نحو 5/4 من 
االأرا�سي الزراعية يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، التي ال يتعدى املعّدل ال�سنوي ل�سقوط االأمطار فيها 300 ملم، 
االأمر الذي يوؤ�سر حمدودية وندرة املوارد املائية الالزمة ال�ستثمار املزيد من االأرا�سي الزراعية، باالإ�سافة اإىل �سعف 
اال�ستغالل االأمثل لالأرا�سي ال�ساحلة للزراعة يف بع�س الدول العربية، ويف مقدمتها ال�سودان وم�سر والعراق. وتختلف 
الدول العربية من حيث امل�ساحة التي ت�سغلها الزراعة يف كل منها نظرًا لعوامل عديدة، من بينها اجلغرافية، والبيئية، 
وتوفر املوارد الطبيعية، باالإ�سافة اإىل ال�سيا�سات الزراعية املتبعة، والبنيات التحتية املتوفرة، وحجم اال�ستثمارات يف 
قطاع الزراعة، وتوفر الت�سهيالت، وغريها من العوامل وتبعًا لذلك تختلف االأهمية االقت�سادية للقطاع الزراعي يف 

الدول العربية. 

1-1 االأهمية االقت�شادية للقطاع الزراعي يف تكوين الناجت الزراعي
1-1-1 تطور الناجت املحلي االإجمايل و الناجت الزراعي

بلغ الناجت الزراعي للدول العربية يف  عام 2009  نحو 114 مليار دوالر، بعد اأن كان نحو 102 مليار دوالر يف عام 
2008، ومبعدل منو بلغ نحو 11.4 % عن العام ال�سابق. وارتفعت ن�سبة الناجت الزراعي اإىل الناجت املحلي االإجمايل 

للدول العربية )باالأ�سعار اجلارية( من 5.1 % يف عام 2008 اإىل 6.5 % عام 2009. و�سملت الزيادة معظم املحا�سيل 
الزراعية كاحلبوب والبقوليات والبذور الزيتية واخل�سروات والفواكه واملحا�سيل ال�سكرية. ويف املقابل، �سجل االإنتاج 

احليواين بجميع مكوناته معدالت منو بلغت 2.5 %، يف حني حقق االإنتاج ال�سمكي منوًا طفيفًا بلغ 1.3 %. 
ويعود �سبب النمو يف الناجت الزراعي اإىل التح�سن يف اأداء الن�ساط الزراعي يف عدد من الدول العربية، التي متتلك 
موارد زراعية مثل م�سر وال�سودان واجلزائر واملغرب و�سورية، وذلك من خالل تطبيق هذه الدول لبع�س ال�سيا�سات 
الزراعية، من حيث التو�سع يف ا�ستخدام االأ�ساليب الزراعية احلديثة، وتطبيق القوانني امل�سجعة لزيادة حجم الت�سدير، 

ودعم اأ�سعار م�ستلزمات االإنتاج الزراعي من اأ�سمدة ومبيدات وبذار وغريها يف اإطار برامج االإ�سالح االقت�سادي. 
كما بلغت قيمة الناجت الزراعي للدول العربية يف عام 2010 نحو 124 مليار دوالر مقابل نحو 114 مليار دوالر يف عام 
اآنفًا. وفيما يتعلق باالإنتاج  اإليها  9.6 %، من خالل اال�ستمرار بتطبيق ال�سيا�سات امل�سار  2009، اأي بزيادة ن�سبتها 

املحا�سيل  ملجموعة  الغلة  م�ستويات  ذلك النخفا�س  ويعزى   ،% 1.8 بن�سبة   2010 عام  تراجع خالل  فقد  النباتي، 
ن�سبية  االإنتاج احليواين زيادات  املقابل �سجل  املناخية غري املالئمة، ويف  نتيجة للظروف  املطرية، وخا�سًة احلبوب 

مقبولة، واجلدول )1-1( يو�سح قيمة الناجت الزراعي خالل الفرتة 2010-2000.
يتاأثر اأداء القطاع الزراعي يف الوطن العربي مبجموعة مت�سابكة من العوامل الفنية واالقت�سادية الداخلية واخلارجية، 
كما يتاأثر بالتطورات التكنولوجية وال�سيا�سات االقت�سادية الكلية والقطاعية والتطورات يف جمال االإ�سالح االقت�سادي، 
والأو�ساع والعالقات االقت�سادية الدولية .ويعترب القطاع الزراعي املرتكز الرئي�سي القت�ساد العديد من الدول العربية، 
ما عدا الدول النفطية، ورغم ذلك فاإنه يعترب القطاع االأقل منوًا. ويعزى �سعف م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت 
االإجمايل الذي بلغ نحو 6 % للفرتة 2000-2010  اإىل تدهور املوارد الطبيعية، وانت�سار ظاهرة الت�سحر، وتخلف 
االأ�ساليب االإنتاجية وانخفا�س اإنتاج الوحدة املزروعة، واالعتماد على االأمطار رغم فرتات اجلفاف املتكررة، ي�ساف 
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اإىل ذلك �سعف ال�سيا�سات الت�سويقية واال�ستثمارية. وقد اأدى التدين يف اإنتاج املحا�سيل الزراعية اإىل زيادة ملحوظة 
يف حجم الفجوة الغذائية يف الوطن العربي، واإىل مزيد من تدهور االأرا�سي ونق�س املياه. 

1-1-2  ن�شيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل والناجت الزراعي
ت�سري االإح�سائيات اإىل اأن ن�سيب الفرد من الناجت الزراعي يف ذلك العام بلغ نحو 256 دوالر اأمريكي، وهو ُيعد �سعيفًا 
اإذا ما قورن مبتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل البالغ كمعدل و�سطي نحو 9867 دوالر اأمريكي لعام 
2010، حيث ال ي�سكل �سوى 2.6 % منه، كما هو وارد يف اجلدول )1-2(، وهذا ي�ستدعي العمل اجلاد لرفع الدخل 
الناجت عن الزراعة ب�سقيها احليواين والنباتي. ويالحظ اأن اأعلى متو�سط لن�سيب الفرد من الناجت الزراعي هو يف 

اإقليم املغرب العربي )نحو 306 دوالر( واأدنى متو�سط هو يف اإقليم اجلزيرة العربية )نحو 196 دوالر(.

العام 
1

الناجت املحلي االإجمايل 
2

الناجت الزراعي 
3

 *%
)2÷3( 4

2000714797559097.8
20051152547706826.1
20071585628891185.6
200819939731015965.1
200917432511131586.5
201020272931244936.1

1536248924936.0متو�سط الفرتة*
معدل النمو %

2010-2000118.3-
2010-200916.310-

اجلدول )1-1(. تطور قيمة الناجت الزراعي للدول العربية للفرتة 2010-2000
)القيمة: مليون دوالر اأمريكي(

امل�سدر: �سندوق النقد العربي - التقرير االقت�سادي العربي املوحد لعام 2011.
*اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة.

متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت الدولة
%*متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت الزراعياملحلي االإجمايل

7935.56397.175.0لبنان
4328.97129.403.0االأردن
3740.52224.866.0العراق
2403.61490.3320.4�سورية

1847.6477.604.2فل�سطني
4051.26263.8726.5اإقليم امل�سرق العربي*

2774.02370.0713.3م�سر
1764.45553.6331.4ال�سودان
1503.5648.813.2جيبوتي

101.3663.9363.1ال�سومال
1535.848259.1116.9االإقليم االأو�سط*

12143.25267.772.2ليبيا

اجلدول)1-2(. متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل والناجت الزراعي لعام 2010
) دوالر اأمريكي(
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1-1-3  حجم الفجوة الغذائية
يعي�س الوطن العربي حالة عجز غذائي مزمن، وحجم اإنتاجه من ال�سلع الغذائية ال يكفي لتغطية املتطلبات اال�ستهالكية، 
االأمر الذي ا�ستدعى اللجوء اإىل اال�سترياد لتغطية العجز، مما ي�سكل حتديًا كبريًا اأمام اقت�ساديات الدول العربية، 
وي�سهم يف اإ�سعاف اأر�سدتها، وزيادة مديونيتها. فاملوارد املوجهة ال�سترياد ال�سلع الغذائية، غالبًا ما تكون على ح�ساب 
م�ستلزمات �سرورية لتعظيم االإنتاج وحت�سني الت�سنيع، وزيادة مقدرة االقت�ساد على النمو واملناف�سة. وُتعترب الفجوة 
الغذائية متعددة، ومت�سعبة، وخمتلفة التاأثريات تبعًا لطبيعة الدول وثقلها ال�سكاين، والتوزع بني احل�سر والريف، وتوافر 
املوارد الطبيعية واالقت�سادية. اأما عن التوزع الن�سبي مل�ساهمة املجموعات ال�سلعية الغذائية يف الفجوة التجارية الغذائية 
للدول العربية يف عام 2010، والتي بلغت 3.34 مليار دوالر، والتي �ست�سل ح�سب التقارير االقت�سادية اإىل 44 مليار 
دوالر يف عام 2020. فهي تتوزع بني احلبوب والدقيق 51.8 %، واللحوم 16.1 %، والزيوت النباتية 13.4 %، واالألبان 
واالأجبان 8.6 %، وال�سكر املكرر 7.5 %، والبقوليات 1.7 %، والبطاط�س 0.5 %، والبي�س 0.3 %1. ويبني ال�سكل 

)1-1( التوزع الن�سبي للفجوة الغذائية يف الدول العربية يف عام 2010.

تابع اجلدول  اجلدول )2-1(

ال�سكل )1-1(. التوزع الن�سبي للفجوة الغذائية يف الدول العربية يف عام 2010

متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت الدولة
%*متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت الزراعياملحلي االإجمايل

4194.88300.977.2تون�س
4541.25382.608.4اجلزائر
2866.91396.8813.8املغرب

1152.94182.6815.8موريتانيا
4979.846306.186.1اإقليم املغرب العربي*

78466.3956.140.1قطر
36014.37315.920.9االإمارات
31903.6653.150.2الكويت

18585.4275.330.4البحرين
16500.06412.872.5ال�سعودية 

22786.98309.001.4ُعمان
1262.84150.5211.9اليمن

29359.96196.13290.7اإقليم اجلزيرة العربية*
9866.616256.3242.6املتو�سط*

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011. 
* اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة.
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1-2 املوارد املتاحة يف الوطن العربي

1-2-1  االأرا�شي 
يتميز الوطن العربي، بحكم موقعه اجلغرايف وم�سادر املياه املتاحة ومعدالت الهطوالت ال�سنوية لالأمطار بوجود عدة 
بيئات فيه حيث ترتاوح بني املناطق ال�سحراوية والقاحلة واملناطق اجلافة، و�سبه الرطبة ثم الرطبة، وبالتايل تعترب 
اأو  النباتية  اأو  للتنوع احليوي، وم�سدرًا الأ�سول وراثية عديدة، �سواء احليوانية منها  العربية م�سدرًا �سخمًا  البالد 
غريها. وترتاوح اأعداد االأنواع املتواجدة يف الدول العربية ما بني 300 اإىل 4500 نوع من النباتات منها اأكرث من 600 

نوع م�ستوطن، وما بني 50 اإىل 276 نوع من الثدييات، و 10 اإىل 950  نوع من الطيور. 
وكذلك وجود عدة ا�ستخدامات الأرا�سيه الزراعية الأغرا�س االإنتاج النباتي من زراعة م�ستدمية ومو�سمية ) التي ت�سغل 
م�ساحات خمتلفة من �سنة اإىل اأخرى، ح�سب توقعات معدالت االأمطار لكل عام، وخا�سة بالن�سبة للزراعات املطرية( 
  657 )1-3( ا�ستخدامات االأرا�سي الزراعية يف الوطن العربي البالغة نحو  وغابات ومراعي طبيعية، ويبني اجلدول 

مليون هكتار يف عام 2010.

الدولة
م�ساحة املحا�سيل 

امل�ساحة م�ساحة املحا�سيل املو�سميةامل�ستدمية
املرتوكة2

م�ساحة 
الغابات

م�ساحة 
املراعي املرويةاملطريةاملرويةاملطرية

2297211912978119432629-العراق
8051892296104913255818244�سورية
416-87557254لبنان
4538119584482742االأردن

26190-1068.74919فل�سطني
اإقليم امل�سرق 

8325730922347188741821 .1043518العربي*

---121683922792م�سر
68.120618666132670664360117180ال�سودان
960160326904042000-32ال�سومال
6200--0.041--جيبوتي
االإقليم 
68.15488919718.414278103273406159380االأو�سط*

28967454657451829522924850املغرب
49443736224473424422832956اجلزائر
434039340-50525017موريتانيا

216220217522028696644853تون�س
7691597679985060013300ليبيا

اإقليم املغرب 
37641477118561510697215061115299العربي*

12922248547130316007000اليمن
-0.49-20-53-عمان

31305-45-189-االإمارات
2136-6.5-3.64-الكويت

اجلدول )1 - 3(. ا�ستخدامات االأرا�سي يف الوطن العربي لعام 2010
)امل�ساحة : األف هكتار(
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494 مليون  اإجمايل م�ساحة املراعي يف الوطن العربي قد بلغ نحو  اأن  ويالحظ من املعلومات الواردة يف اجلدول 
و75.2 % من جمموع  مليون هكتار،   1407 البالغة  العربي  الوطن  35.1 % من م�ساحة  نحو  ُي�سكل  وهو  هكتار، 
االأرا�سي الزراعية، يف حني بلغت امل�ساحات املغطاة بالغابات 94.7 مليون هكتار، وهو ميثل  14.4%  من جمموع 

هذه االأرا�سي. 
كما يالحظ من خالل اجلدول اأن م�ساحة االأرا�سي املزروعة يف العام املذكور قد بلغت نحو 54 مليون هكتار )8.2 %(، 

منها نحو  8.6 مليون هكتار )1.3 %( زراعة م�ستدمية، ونحو 45.4 مليون هكتار )6.9 %( زراعة مو�سمية. 
اأو  اأو بع�س املوا�سم لعدم كفاية مياه الري،  اأحد  كما بلغت امل�ساحات الزراعية املرتوكة- والتي ال يتم ا�ستغاللها يف 

ال�ستعادة قدرتها االإنتاجية، اأو الأ�سباب اأخرى نحو 14 مليون هكتار )2.1 %(، كما هو مو�سح يف اجلدول )4-1(.

1-2-1-1 االأرا�شي املزروعة:
ُقدرت امل�ساحات املزروعة باملحا�سيل الزراعية امل�ستدمية واملو�سمية يف عام 0102 بنحو 56.7 مليون هكتار �سكلت 
 40.4 البالغة نحو  197 مليون هكتار، وقد كونت الزراعة املطرية  البالغة  للزراعة  القابلة  27 % من امل�ساحة  نحو 
مليون هكتار ما ن�سبته 74.8%  من اإجمايل االأرا�سي املزروعة. يف حني بلغت امل�ساحات الزراعية املروية نحو 13.6 
مليون هكتار، �سكلت ما ن�سبته 25.2 % من اإجمايل امل�ساحات املزروعة، ونحو 6.9 % من امل�ساحة القابلة للزراعة. 
وتعتمد دول جمل�س التعاون اخلليجي على الزراعة املروية كليًا، بينما تتفاوت ن�سب الزراعة املروية يف الدول العربية 

االأخرى لترتاوح بني 94.1 % و5 %. كما هو مو�سح يف ال�سكل )2-1(3.

الدولة
م�ساحة املحا�سيل 

امل�ساحة م�ساحة املحا�سيل املو�سميةامل�ستدمية
املرتوكة

م�ساحة 
الغابات

م�ساحة 
املراعي املرويةاملطريةاملرويةاملطرية

--0.640.72-2.98-البحرين
اإقليم اجلزيرة 

129652.224851212.143686.724333.89177491العربية*

5090.683537.0235316.4110092.1414037.7294687.89493991االإجمايل
*%0.80.55.41.52.114.475.25

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011. 
*اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة. 

تابع اجلدول  اجلدول )3-1(

البيان
امل�ساحة م�ساحة املحا�سيل املو�سميةم�ساحة املحا�سيل امل�ستدمية

املرتوكة 
م�ساحة 
الغابات

م�ساحة 
املراعي

الطبيعية

جمموع
امل�ساحة
امل�ستغلة

م�ساحة 
الوطن 
العربي املجموعاملرويةاملطريةاملجموعاملرويةاملطرية

5.13.58.635.310.145.41494.7494656.751407مليون هكتار
%0.40.20.62.50.73.21.06.735.146.7100
%0.80.51.35.41.56.92.114.475.2100

اجلدول )1-4(. توزع م�ساحات االأرا�سي يف الوطن العربي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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وقد �سجلت امل�ساحات املروية يف العام 2009 تراجعًا بن�سبة 4 % عن عام 2008، ب�سبب حمدودية املوارد املائية املتاحة 
للري املنتظم، و�سهدت االأرا�سي الزراعية امل�ستدمية زيادة بن�سبة 0.8 %. اأما االأرا�سي املرتوكة دون ا�ستغالل ) بورًا( 
والتي بلغت م�ساحتها نحو 14.7 مليون هكتار )2.23 %( يف عام 2009، فقد توزعت يف كل من اجلزائر )23.3 %(، 
ال�سعودية )23 %(، املغرب )12.4 %(، العراق )11 %(، �سورية )9 %(، تون�س )5.9 %(، ليبيا )5.8 %( وال�سودان 

)4.8 %(، ال�سومال )2.2 %(، اليمن )2.1 %(، االأردن )0.3 %(، قطر )0.1 %(. 
ويالحظ اأن ن�سبة  االأرا�سي املرتوكة يف الدول اخلم�س االأول �سكلت نحو 78.7 % من امل�ساحة االإجمالية لتلك االأرا�سي 
يف الدول العربية. واجلدول )1-5( يبني تطور امل�ساحات املزروعة يف الدول العربية خالل الفرتة 1990-2009. حيث 
يالحظ  وجود تراجع �سنوي بن�سبة 0.2 % يف اإجمايل امل�ساحات املزروعة ب�سبب الرتاجع ال�سنوي يف امل�ساحات املروية 

بن�سبة 0.7 % الذي رافقه زيادة ب�سيطة يف امل�ساحات  املزروعة مطريًا.

  2010 2009  و  وقد ا�ستقر متو�سط ن�سيب الفرد من االأرا�سي الزراعية، على م�ستوى الوطن العربي، بني عامي 
حيث بقي بحدود  0.20  هكتار، بينما تراجع قليال عن امل�ستوى العاملي من  0.21  اإىل 20 .0  هكتار، ويختلف هذا 
املتو�سط من دولة عربية اإىل اأخرى، فبينما يبلغ يف كل من ال�سودان وتون�س نحو ن�سف هكتار، فاإنه ينخف�س اإىل اأقل 

من  0.07  هكتار يف ن�سف عدد الدول العربية. كما هو مو�سح يف ال�سكل )3-1(3.

ال�سكل )1-2(. ن�سبة امل�ساحات الزراعية املروية يف الدول العربية والعامل يف عام 2010

االإجمايل%**املروي%**املطريالفرتة
19903524775.31155324.746800
20003299877.6950022.442498
20093533777.81008922.245426

3452776.91038123.144908املتو�سط**
- 0.16 %- 0.71 %0.01 %معدل النمو ال�سنوي**

اجلدول )1-5(. تطور امل�ساحة املزروعة مطريًا و�سقيًا يف الدول العربية*
خالل الفرتة 1990-2009  )امل�ساحة: األف هكتار(

امل�سدر: �سندوق النقد العربي - التقرير االقت�سادي العربي املوحد 2011.  
* ال ت�سمل االأرا�سي املرتوكة )البور( والتي ُقدرت عام 2009  بنحو  14.7مليون هكتار.

**اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة.
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تتوزع امل�ساحة املح�سولية يف الوطن العربي يف عام 2010 والبالغة نحو 56.7 مليون هكتار على حما�سيل عديدة، 
ت�سكل جمموعة احلبوب نحو 50.5 % منها، تليها البذور الزيتية بن�سبة 11.8 % ، والفاكهة 7.6 % واخل�سار 4.6 % 
واالأعالف اخل�سراء 4.1 %، اأما جمموعة املحا�سيل ال�سكرية فت�سكل ما ن�سبته 0.7 %، كما هو مو�سح يف اجلدول 

 .)6-1(

2009، نظرًا  1.8 % مقارنًة مع العام  2010 انخفا�سًا بن�سبة  وقد �سجل االإنتاج النباتي يف الدول العربية يف عام 
النخفا�س م�ستويات الغلة ملجموعة املحا�سيل البعلية، ويف مقدمتها احلبوب بن�سبة 9 %، والتي ت�سغل 50.5 % من 

امل�ساحة املح�سولية االإجمالية يف الدول العربية. كما هو مو�سح يف اجلدول )7-1(.
ويالحظ من اجلدول اأن املحا�سيل املروية قد �سجلت منوات متباينة خالل عام 2010 مقارنًة مع العام ال�سابق، اإذ 
�سجل اإنتاج املحا�سيل ال�سكرية زيادة بن�سبة 1 %، بينما تراجعت غلتها بن�سبة 3.8 %. وباملقابل حققت اخل�سروات 

والفواكه زيادة يف االإنتاج بن�سب 2.7 و2.3 % على التوايل.

ال�سكل )1-3(. ن�سيب الفرد من االأرا�سي الزراعية يف الوطن العربي والعامل يف عام 2010 )هكتار(

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية - تقرير اأو�ساع االأمن الغذائي 2012.

اجلدول )1-6(. توزيع امل�ساحة املح�سولية ون�سبها يف الوطن العربي يف عام 2010
الن�سبة )%(امل�ساحة )األف هكتار(املح�سول
2864350.5احلبوب

669511.8البذور الزيتية
42877.6الفاكهة
26174.6اخل�سار

23174.1االأعالف اخل�سراء
12062.1البقوليات
5501.0الدرنات

4170.7املحا�سيل ال�سكرية
3650.6االألياف

470.1التبغ
954616.9اأخرى

56690100املجموع
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1-2-1-2 الغابات :
تبلغ م�ساحة الغابات يف املنطقة العربية نحو 95 مليون هكتار، وهي متثل نحو 6.78 % من امل�ساحة االإجمالية للوطن 
العربي، ونحو 2.5 % من اإجمايل الغابات يف العامل، وهي ن�سبة تقل بكثري عما هو مطلوب ح�سب املعايري الدولية والتي 
حتدد بن�سبة 20 % من امل�ساحة االإجمالية لكل دولة .)التقرير االقت�سادي العربي املوحد، لعام 2011(. ويتباين توزيع 
الغابات يف الوطن العربي تباينًا كبريًا، ففي الوقت الذي يبلغ جمموع م�ساحاتها يف دول االإقليم االأو�سط نحو 73 مليون 
هكتار )77.1 %(، فاإن جمموع م�ساحاتها يف دول اإقليم  امل�سرق العربي مل يبلغ �سوى 2.5 مليون هكتار)2.6 %(، وكما 

مو�سح يف اجلدول )8-1(.

67.6 % من  98 % من هذه الغابات ترتكز يف ثمان دول عربية، على راأ�سها ال�سودان التي حتت�سن نحو  واإن نحو 
امل�ساحة االإجمالية للغابات يف الوطن العربي، تليها ال�سومال واملغرب وموريتانيا واجلزائر وال�سعودية والعراق واليمن، 

وكما مو�سح يف اجلدول )9-1(.

اخل�سب  ي�ستخدم  اإذ  واملرعى،  والطاقة  باخل�سب  اإمــداده  اأهمها  لعل  العربي،  للمواطن  كثرية  فوائد  الغابات  وتوفر 
كونها  اأهميتها  فتكت�سب  الغابوية  املراعي  اأما  وغريها.  والــورق...  االأثاث  و�سنع  كالبناء  عدة  وم�ستقاته يف جماالت 
مالذ ذو اأهمية ق�سوى اأثناء فرتات اجلفاف. وتلعب الغابات دورًا هامًا يف جمال حماية البيئة، اإذ اأنها تثبت الرتبة 
من االجنراف، وحتمي املن�ساآت املائية، وت�سهل ت�سرب املياه اجلوفية ، وتوفر الظروف املالئمة للحياة الربية والتنوع 
احليوي، كذلك تربز اأهميتها كاأماكن لل�سياحة واال�ستجمام . وتخ�سع الغابات يف الدول العربية لكثري من التجاوزات 
املناخية  الظروف  اإىل  اإ�سافة  والتحطيب،  اجلائر  التجاري  واال�ستغالل  بع�سها،  اإزالة  اأو  منها  اأجزاء  كاإزالة  عليها 

ال�سعبة كاجلفاف، مما اأدى لتقل�س م�ساحاتها وتدهور خ�سائ�سها من حيث االإنتاجية والكثافة والتوازن البيئي.

الغلةامل�ساحة املح�سوليةاالإنتاجاملح�سولالغلةامل�ساحة املح�سوليةاالإنتاجاملح�سول
2.5-2.41البذور الزيتية-2.59-6.8احلبوب
2.71.21.6اخل�سروات-7.2-1.8-8.8القمح
2.31.60.7الفواكه-6.6-18.1-23.6ال�سعري

-36.258.113.9االألياف-3.45.3-2.1الدرنيات
-153.8املحا�سيل ال�سكرية-2.42.60.2 البقوليات

امل�سدر: �سندوق النقد العربي- التقرير االقت�سادي العربي املوحد لعام 2011.

االإجمايلاالأو�سطاجلزيرة العربيةاملغرب العربيامل�سرق العربياالإقليم
24631506143347340695264األف هكتار

%2.615.84.577.1100

اجلدول )1-8(. توزع الغابات ح�سب اأقاليم الوطن العربي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

اليمنالعراقال�سعوديةاجلزائرموريتانيااملغربال�سومالال�سودانالدولة
643609040522943404228270017701600األف هكتار

%67.69.55.54.64.42.81.91.7

اجلدول )1-9(. توزع الغابات ح�سب الدول العربية

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

اجلدول )1 - 7(. ن�سبة التغري )%( يف االإنتاج الزراعي لعام 2010 مقارنًة مع عام 2009
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1-2-1-3  املراعي الطبيعية
بلغت م�ساحة املراعي الطبيعية يف الوطن العربي يف عام 2010 نحو 494 مليون هكتار،  وبذلك  �سكلت 35.1 % من 
امل�ساحة االإجمالية للوطن العربي البالغة نحو 1406 مليون هكتار، وتقع معظم اأرا�سي املراعي الطبيعية يف الوطن 

العربي بني خطي االأمطار 50-200 ملم/�سنويًا يف البيئة املتو�سطية، وبني 50-400 ملم/�سنويًا يف البيئة املدارية.  
ويتباين توزيع املراعي الطبيعية يف الوطن العربي تباينًا كبريًا، ففي الوقت الذي يبلغ جمموع م�ساحاتها يف دول اإقليم 
اجلزيرة العربية نحو 178 مليون هكتار )36 %(، فاإن جمموع م�ساحاتها يف دول اإقليم  امل�سرق العربي ال تبلغ �سوى 

نحو 42 مليون هكتار)8.5 %(، وكما مو�سح يف اجلدول )10-1(.

واإن نحو 90 % من هذه املراعي ترتكز يف �سبع دول عربية، على راأ�سها ال�سعودية التي حتت�سن 34.4 % من امل�ساحة 
االإجمالية للمراعي الطبيعية يف الوطن العربي، تليها ال�سودان وال�سومال وموريتانيا واجلزائر والعراق واملغرب، وكما 

مو�سح يف اجلدول )11-1(.

وت�سغل املناطق اجلافة و�سبه اجلافة يف الوطن العربي جانبًا كبريًا، وموؤثرًا،  يقارب 60 % من م�ساحة الوطن العربي، 
فيما ت�سغل ال�سحاري ثلثي امل�ساحة الكلية. وتقّدر امل�ساحات املهددة بالت�سحر بنحو 20 % من اإجمايل امل�ساحة الكلية 

للوطن العربي، ويقع معظمها يف اإقليم املغرب العربي، واالإقليم االأو�سط )حو�س النيل والقرن االأفريقي( .
وباالإ�سافة اإىل امل�ساحات املرتوكة والزراعات العلفية، تعترب املراعي الطبيعية اأهم م�سادر االأعالف يف الوطن العربي، 
والتي ت�سل ن�سبتها اإىل 79.1 % من م�ساحة ال�سعودية، و75 % من م�ساحة العراق، و65.9 % من م�ساحة ال�سومال. 

وكما مو�سح يف اجلدول )12-1(.
وال بّد من االإ�سارة اإىل اأن االأهمية االقت�سادية للمراعي الطبيعية تتحدد من خالل االآتي: 

1 - حتتوي اأرا�سي املراعي على االأ�سجار وال�سجريات واالأجنم ال�سوكية التي ُتعترب م�سدرًا هامًا للطاقة لقطاع كبري من 
ال�سكان، وخا�سًة يف الدول غري البرتولية، اإ�سافًة اإىل عمليات تربية نحل الع�سل واحلياة الربية، وحماية البيئة.

العلفية املتاحة للرثوة احليوانية يف الدول العربية، ويقع اجلزء االأكرب من هذه  توؤمن املراعي نحو ثلثي املوارد   -  2
اإذ ال تتجاوز ن�سبة  اإليه- يف حالة مرتدية،  - كما مت االإ�سارة  املراعي يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، ومعظمها 
 %  70 بينما   ،%  20 اجليدة  املراعي  ن�سبة  وتبلغ  العربي،  الوطن  مراعي  اإجمايل  من   %  10 املمتازة  املراعي 
القدرة  اأقل بكثري من  االأمطار، وهي  بنمط  اإنتاجية �سعيفة ومتفاوتة، متعلقة  املراعي هي مراٍع فقرية ذات  من 
الكامنة للبيئة الرعوية. واإذا ما قورنت هذه االإنتاجية مع مثيالتها يف مناطق اأخرى من العامل فاإنها حقًا منخف�سة 
يف  اللحوم،  من  كغ   5 نحو  العربية  الــدول  يف  الطبيعية  املراعي  من  الهكتار  اإنتاجية  متو�سط  يبلغ  اإذ  االإنتاجية، 
حني يقرتب الرقم من 30 كغ يف الدول املتقدمة. ولكن املراعي الطبيعية يف الوطن العربي ُتعاين من الت�سحر، 

االإجمايلاالأو�سطاجلزيرة العربيةاملغرب العربيامل�سرق العربياالإقليم
49425  41766115268177845159380األف هكتار

% 8.523.336 32.2 100

اجلدول )1-10(. توزع املراعي الطبيعية ح�سب اأقاليم الوطن العربي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

املغربالعراقاجلزائرموريتانياال�سومالال�سودانال�سعوديةالدولة
1700001171804200039340329383263524850األف هكتار

%34.423.7 8.586.76.65

اجلدول )1-11(. توزع املراعي الطبيعية ح�سب الدول العربية

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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وباالإ�سافة لظاهرة الت�سحر فاإن الدول العربية تعاين من م�سكلة الغذاء، كغريها من الدول النامية. وقد واجهت 
معظمها يف ال�سبعينات اأزمة غذاء �سديدة، وهي ناجمة عن العجز الغذائي ب�سبب منو معدالت اال�ستهالك اأعلى من 
منو االإنتاج الغذائي، واجلدير بالذكر اأن 43 دولة من دول العامل تعاين من العجز الغذائي، منها عدة دول عربية 

كم�سر وال�سودان واليمن وموريتانيا وال�سومال.
3 - تعاين الدول العربية من م�سكلة الغذاء، كغريها من الدول النامية، وقد واجهت معظمها يف ال�سبعينات اأزمة غذاء 
�سديدة، وهي ناجمة عن العجز الغذائي ب�سبب منو معدالت اال�ستهالك اأعلى من منو االإنتاج الغذائي، واجلدير 
واليمن  وال�سودان  كم�سر  عربية  دول  عدة  منها  الغذائي،  العجز  من  تعاين  العامل  دول  من  دولة   43 اأن  بالذكر 

وموريتانيا وال�سومال.

القطر واالإقليم
الن�سبة من اإجمايل  املراعي

%*امل�ساحة اجلغرافية  )%( امل�ساحة اجلغرافية  
)األف هكتار(

امل�ساحة
)األف هكتار(

43505.2532634.575.06.60العراق
185188212.244.31.66�سورية
8928.727428.30.15االأردن

620.716125.90.03فل�سطني
1040161.50.00لبنان

72612.6741765.757.58.45اإقليم امل�سرق العربي*
25000011718046.923.71ال�سودان
637664200065.98.50ال�سومال

100160000.00م�سر
23202008.60.04جيبوتي

41624615938038.332.25االإقليم االأو�سط*
1030703934038.27.96موريتانيا
238174.132938.313.86.66اجلزائر
710852485035.05.03املغرب
175954133007.62.69ليبيا
162304839.529.80.98تون�س

604513.1115267.819.123.32اإقليم املغرب العربي*
21496917000079.134.39ال�سعودية

55500700012.61.42اليمن
309503541.10.07ُعمان

83603053.60.06االإمارات
1781.8136.227.60.03الكويت

1143504.40.01قطر
70.6600.00.00البحرين

312774.46177845.256.935.98اإقليم اجلزيرة العربية*
1406146.23494258.735.1100املجموع

اجلدول )1-12(. امل�ساحات الرعوية يف الدول العربية يف عام 2010

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011. والدرا�سات القطرية العربية 
حول "م�سح وت�سنيف النباتات الرعوية ذات القيمة الغذائية العالية"

* اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة.
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1-2-2  املياه 
تتكون امل�سادر التقليدية للمياه من االأمطار واملياه ال�سطحية واجلوفية، اأما امل�سادر غري التقليدية فهي تتكون من مياه 
التنقية )اإعادة اال�ستخدام( ومياه التحلية. واجلدول )1-13( يبني الو�سع الراهن للموارد املائية على م�ستوى الوطن 

العربي.

امل�سدر:املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة – اأك�ساد، 2010.
* اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة.

اجلدول )1-13(. الو�سع الراهن للموارد املائية على م�ستوى الوطن العربي يف عام 2010
                                                                                                        )مليون مرت مكعب(

%*االإجمايلاملوارد غري التقليديةاملوارد التقليديةالدولة
املجموعالتحليةاإعادة اال�ستخداماملجموع�سطحيةجوفية

2000608506285015007.41507.464357.424.99العراق

507542769351196501965113164.39�سورية

6002500310021.547.368.83168.81.23لبنان

275475750612.563.5813.50.32االأردن

1853021520.52.5217.50.08فل�سطني

813568131762663549.557.73607.279873.231.01اإقليم امل�سرق العربي*

41005550059600479031.74821.464421.725.01م�سر

1000260002700000.60.627000.610.48ال�سودان

330081601146000.10.111460.14.45ال�سومال

5020025000.20.2250.20.10جيبوتي

84508986098310479032.64822.6103132.640.04االإقليم االأو�سط*

750022500300003501.2351.230351.211.79املغرب

2000130001500040074.6474.615474.66.01اجلزائر

15005800730067.61.769.37369.32.86موريتانيا

19402700464068.714.74654.71.81تون�س

650397104711021032013670.53ليبيا

135904439757987933.6296.21229.859216.823.00اإقليم املغرب العربي*

38502230608013179592670062.72ال�سعودية 

1400350049005296149611.93اليمن

550918146821.547.368.81536.80.60ُعمان

1301853151084055138280.32االإمارات

1600.1160.130388418578.10.22الكويت

501.451.433131164215.40.08قطر

1000.2100.217.57592.5192.70.07البحرين

62406834.713074.73931850.32243.3153185.95اإقليم اجلزيرة العربية*

36415209222.7245637.79666.12236.811902.9257540.6100املجموع

*%14.181.295.33.70.94.6100
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ويالحظ من املعلومات الواردة يف اجلدول اأن املوارد املائية التقليدية ت�سكل 95.4 % من جممل املوارد املائية والتي 
معظمها مياه �سطحية )81.2 %( والباقي مياه جوفية )14.1 %(، يف حني ال ت�سكل املوارد غري التقليدية �سوى 4.6 % 

من جممل هذه املوارد والتي معظمها مياه اإعادة اال�ستخدام )3.7 %( والباقي مياه التحلية )0.9 %(. 
ويالحظ اأي�ساً اأن توزع املوارد املائية مابني اأقاليم الوطن العربي ي�سري اإىل اأن نحو 40 % من جممل هذه املوارد من 
ن�سيب االإقليم االأو�سط، ونحو 31 % من ن�سيب اإقليم امل�سرق العربي، ونحو 23 % من ن�سيب اإقليم املغرب العربي، 

يف حني مل يكن ن�سيب اإقليم اجلزيرة العربية �سوى 6 % من جممل هذه املوارد.

1-2-2-1 االأمطار:
يتميز الوطن العربي، بحكم موقعه اجلغرايف، بقلة االأمطار لوقوع اأرا�سيه يف بيئات جافة و�سبه جافة وقاحلة، حيث 
تتلقى 66 % من م�ساحته هطواًل �سنويًا يقل عن 100 ملم، وهي ال ت�سلح للزراعة املطرية فيما عدا بع�س املنخف�سات 
والوديان التي تتجمع فيها املياه، وتتلقى 20 % من امل�ساحة هطواًل �سنويًا يرتاوح بني 200 و 300 ملم ،وهي تعترب 

مناطق هام�سية للزراعة املطرية. وكما هو مو�سح يف ال�سكل )4-1(.

ويبني اجلدول )1-14( ن�سيب االأقاليم العربية من كميات الهطول املطري ال�سنوية، كما يبني ال�سكل )1-5( توزع  هذا 
الهطول املطري على اأقاليم الوطن العربي.

ال�سكل )1-4(. التعريف باملناطق اجلافة و�سبة اجلافة يف الوطن العربي

%مليار م3  ال�ســــــــــنة االإقليـــــــــــــــــــــــــم
9.2 211 اجلزيرة العربية
7.8 178  امل�سرق العربي
25.8 588  املغرب العربي

57.2 1304  االأو�سط
100 2281املجموع

اجلدول )1 - 14 (. ن�سيب اأقاليم الوطن العربي من االأمطار ال�سنوية يف عام 2008

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي، عام 2010.
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1-2-2-2  املياه ال�شطحية:
ت�سكل املوارد ال�سطحية الق�سم االأكرب من املوارد املائية املتجددة، وتقدر بنحو 209 مليار م3، تبلغ ح�سة الزراعة منها 
85.5 % باملقارنة مع 70 % على امل�ستوى العاملي، ومتثل االأنهار امل�سدر االأ�سا�سي للمياه ال�سطحية، وينبع معظمها 
اإثني ع�سر قطرًا عربيًا، ثم تليها مياه العيون واالأودية واالأنهار املو�سمية،  من خارج الدول العربية، وهي تتواجد يف 
وتقدر املياه ال�سطحية امل�سرتكة مع دول اأخرى بنحو 175 مليار م3 �سنويًا، منها نحو 139 مليارم3 )79.6 %( من�ساأها 
خارج الدول العربية، ونحو 36 مليار م3 )20.4 %( من�ساأها داخل الدول العربية. وميتلك العراق اأكرب كمية من املياه 
ال�سطحية )34.8 %(، تليه م�سر )32 %( ثم ال�سودان )14.3 %( و�سورية )10.7 %(، كما يتمتع العراق باأكرب كمية 

من املياه ال�سطحية ذات املن�ساأ الداخلي تقدر بنحو 22 مليار م3 )61.1 %(. 
واجلدول )1 - 15( يبني توزع مياه االأنهار امل�سرتكة يف بع�س الدول العربية.

ال�سكل )1-5(. خارطة توزع الهطول املطري يف الوطن العربي

اجلدول )1-15(. املوارد املائية ال�سطحية لالأنهار امل�سرتكة يف الوطن العربي ذات املن�ساأ الداخلي واخلارجي
)مليار م3(

%*املجموع%*من�ساأ خارجي%*من�ساأ داخليالدولة
21.861.13928.060.834.8العراق
0.51.455.539.95632.0م�سر

6.518.218.513.32514.3ال�سودان
2.87.81611.518.810.8�سورية

3.610.14.53.28.14.6ال�سومال
0.41.15.43.95.83.3موريتانيا

0.10.30.20.10.30.2االأردن
35.7100.0139.1100.0174.8100.0املجموع 

*%20.479.6100
امل�سدر: درا�سات املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة "اأك�ساد"، 2009. 

* اأ�سيفت من قبل فريق  الدرا�سة.
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1-2-2-3 املياه اجلوفية:
تنق�سم املياه اجلوفية يف الوطن العربي اإىل نوعني : "املياه اجلوفية املتجددة"، وتتم تغذيتها بوا�سطة مياه االأمطار اأو 
الت�سربات الناجتة عن �سريان مياه االأنهار وال�سيول، وهي غالبًا ذات اأعماق متو�سطة، و"املياه اجلوفية غري املتجددة" 
وهي على العموم االأحوا�س املائية اجلوفية العميقة، والتي يرجع خمزونها املائي اإىل الع�سور اجليولوجية القدمية، 

وتنت�سر يف اإقليم ال�سحراء الكربى واإقليم �سبه اجلزيرة العربية وبادية ال�سام.
يقدر خمزون املياه اجلوفية العذبة يف الوطن العربي بنحو 8400 مليار مرت مكعب، وتقدر املوارد املتجددة منها بنحو 
45 مليار مرت مكعب �سنويًا، ال يتعدى املتاح لال�ستغالل منها 42 مليار مرت مكعب يف ال�سنة، ويتواجد املخزون االأكرب يف 

االإقليم االأو�سط )83.2 %(، بينما يتواجد املخزون املتجدد االأوفر يف املغرب العربي. وكما مو�سح يف ال�سكل )6-1(.
ويتميز ا�ستخدام املياه ب�سكل عام يف الوطن العربي ب�سوء التوزيع، وكثافة اال�ستخدام، وخا�سة للموارد اجلوفية، االأمر 
الذي يوؤدي اإىل عدم توفر املياه النظيفة الكافية لعدد كبري من املواطنني، واإىل هدر كميات هامة يف جماالت الزراعة 

وال�سناعة وال�سياحة .

1-2-2-4 االأمن املائي العربي:
بالرغم من وجود االأنهار الكبرية يف بع�س اأجزاء الوطن العربي، اإال اأنه، والأ�سباب عديدة، منها اأن اأجزاء كبرية تقع 
يف اإطار املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، يتميز بندرة موارده املائية ، وما يزيد من حدة هذه الندرة االرتفاع املتوا�سل 

يف ن�سبة ال�سحب حتت �سغط النمو الدميوغرايف واالقت�سادي. 
وي�سكل متو�سط ن�سيب الهكتار من املياه ال�سطحية يف الدول العربية ن�سبة 1:15 مقارنًة بامل�ستوى العاملي، كما يبلغ 
متو�سط الهطول املطري 1:4.6، كما اأن جزءًا كبريًا من املوارد املائية املتاحة يتعر�س للفقد اأو لتدهور النوعية. ويقل 
800 م3 يف ال�سنة عن خط الفقر  متو�سط ن�سيب الفرد من املوارد املائية على م�ستوى الوطن العربي والبالغ  نحو 

املائي املحدد عامليًا بنحو 1000 مرت مكعب �سنويًا. 

ال�سكل )1-6(. اإنتاجية الطبقات املائية يف الوطن العربي
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500 م3 �سنويًا يف بع�س البلدان العربية، كاالأردن وتون�س وفل�سطني وجيبوتي ودول �سبه  ويف الواقع فاإنه يقل عن 
اجلزيرة العربية )با�ستثناء ُعمان الذي يتجاوز 7700 م3 �سنويًا(، ويزيد عن 1000م3 يف عدد من الدول العربية، 
وهي: �سورية والعراق ولبنان وال�سومال واملغرب وموريتانيا، و يرتاوح بني 500 و1000 مرت مكعب يف بقية الدول 

العربية.
وارتفاع قيمة  ال�سكان  وتزايد  العميقة  املناخية  التغريات  العربية يف �سوء  الدول  املائي يف  العجز  يتعاظم  اأن  ويتوقع 
الفجوة الغذائية، واأو�ساع املوارد املائية امل�سرتكة، واال�ستمرار با�ستخدام طرق الري التقليدية، واال�ستخدام اجلائر 
55.7 % من كميات املياه  والهدر الكبري للمياه، حيث بلغت ن�سبة ال�سحب ال�سنوية من املياه يف الدول العربية نحو 
املتاحة يف الدول العربية، بينما تقدر هذه الن�سبة عامليًا بنحو 7.3 % فقط، مما يعني اأن معدالت ال�سحب ال�سنوي 
تفوق معدالت ال�سحب االآمنة، واملقدرة عامليًا بنحو 20 % من املياه املتاحة كحد اأق�سى، مما يوؤدي اإىل ا�ستنزاف هذا 

املورد احليوي الهام الذي بدونه لن تتحقق اأي تنمية اقت�سادية كانت اأم ب�سرية. 
والأهمية االأمن املائي العربي وتنفيذًا لقرار القمة العربية التنموية االقت�سادية االجتماعية )الكويت 2009(، فقد اأعد 
املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة "اأك�ساد" اال�سرتاتيجية العربية لالأمن املائي يف املنطقة 
العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة 2010-2030، والتي متت املوافقة عليها يف القمة 

العربية )العراق 2012(، ويجري العمل على اإعداد اخلطة التنفيذية لها.
وت�سري الدرا�سات املتوفرة عن التنبوؤ بحالة املياه  يف الوطن العربي للفرتة 2000-2025-2050 اإىل اأن النمو يف املوارد 
املائية �سبه ثابت، يف حني اأن منو الطلب على املياه هو مبعدالت متزايدة. مما يعك�س وجود فجوة بني العر�س والطلب 

تقدر بنحو 100 مليار م3 لعام 2050. واجلدول )1-16( يبني توقعات الطلب حتى عام 2030.

1-2-3  املوارد الب�شرية 
تطور عدد ال�سكان يف الدول العربية من نحو 253 مليون ن�سمة يف عام 1995، اإىل نحو  292 مليون ن�سمة يف عام 
2000، واإىل نحو 389 مليون ن�سمة عام 2010، ومن املتوقع اأن يبلغ نحو 604  مليون ن�سمة يف عام 2025، وكما هو 

مو�سح يف ال�سكل )1 - 7(.
وقد بلغ عدد ال�سكان الزراعيني يف الدول العربية عام 2009 نحو 4.88 مليون ن�سمة، برتاجع نحو 2 % مقارنًة مع عام 
2008، وقد بلغ متو�سط ن�سيب العامل الزراعي من القيمة امل�سافة يف القطاع الزراعي يف الدول العربية عام 2009 

نحو 4690 دوالرًا بزيادة 12 % عن العام ال�سابق. 
باإنتاج الغذاء وغريه. ويبني  وتتوفر يف البالد العربية كوادر وقدرات ذات كفاءة عالية يف خمتلف املجاالت املتعلقة 
اجلدول )1-17( توزع ال�سكان الزراعيني يف اأنحاء العامل وتوزعهم بني القطاع الزراعي وكافة القطاعات، والن�سب 

املتعلقة بهذا التوزع. 

اجلدول )1-16(. توقعات الطلب على املياه يف الدول العربية مقارنة بعام 2009
)مليار م3(

القطاع ال�سنة
الزراعي

الرقم 
القيا�سي*

االأغرا�س املنزلية 
وال�سناعية

الرقم 
الرقم االإجمايلالقيا�سي*

القيا�سي*
200933810024100362100
2020369109.240166.7409112.93
2030378111.858241.7436120.7

امل�سدر: درا�سة م�سرتكة بني املركز العربي "اأك�ساد" واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2010.
*اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة.
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وقد بلغ عدد القوى العاملة الكلية يف الوطن العربي عام 2010 نحو 6.115 مليون ن�سمة، منهم نحو 30 مليون ن�سمة 
اإىل نحو  العربية لت�سل  البلدان  الن�سبة يف بع�س  26 %، وترتفع هذه  اأي بنحو  الزراعة،  العاملة يف  القوى  ي�سكلون 
75 % يف جيبوتي، ونحو 70 % يف ال�سومال، و60 % يف موريتانيا، و44 % يف ال�سودان، وكما مو�سح يف اجلدول 

)1-18(، مما يوؤكد اأهمية الزراعة لغالبية البلدان العربية، والتي هي م�سدر عي�س للكثري من ال�سكان. 

ال�سكل )1-7(. تطور عدد ال�سكان  يف الوطن العربي )وفق ن�سبة النمو احلالية(
اجلدول )1-17(. ال�سكان الزراعيون، والقوى العاملة الن�سطة اقت�ساديًا يف الزراعة لعام 2008                                                          

)مليون ن�سمة(

امل�سدر: درا�سة م�سرتكة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة، 2010.

البيان
1 

ال�سكان 
الزراعيون

2 

القوى العاملة يف 
كافة القطاعات 

3

القوى العاملة يف 
القطاع الزراعي 

4

%
)3 ÷ 4  ( 5 

%
6 )ن�سبة 4 ÷2(

921133026.632.6الدول العربية
50538620954.141.4الدول االإفريقية
19581970101551.551.8الدول االآ�سيوية
46361236.450.0الدول االأوروبية
26173187129540.649.5اإجمايل العامل

ن�سبة القوى العاملة الزراعية اإىل الكلية% *القوى العاملة الزراعيةالقوى العاملة الكليةالدولة
10522146713.9العراق
505572114.3�سورية
1579352.2لبنان
17111257.3االأردن

6758012فل�سطني
19542242812.4اإقليم امل�سرق العربي*

26180672825.7م�سر

اجلدول )1-18(. القوى العاملة الكلية والزراعية يف الوطن العربي لعام 2010
) األف ن�سمة(
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1-2-4 الرثوة احليوانية  
على الرغم من �سخامة الرثوة احليوانية يف الوطن العربي، واإمكاناتها االإنتاجية، اإال اأن اإنتاجها ال يفي باالحتياجات 
املتزايدة لل�سكان، وتلجاأ معظم الدول العربية اإىل ا�سترياد املنتجات احليوانية من اخلارج، االأمر الذي ي�سري اإىل وجود 
خلل ما يف اإدارة الرثوة احليوانية و�سيا�سات االإنتاج احليواين �سواء على امل�ستوى القطري اأو القومي، حيث اأنه ال يوجد 

نق�س يف عدد احليوانات الزراعية، واإمنا تدين يف كفاءتها االإنتاجية. 
ويواجه االإنتاج احليواين العديد من املعوقات االأ�سا�سية، وياأتي يف مقدمتها نق�س املوارد العلفية، وتقلباتها وفقًا ملعدالت 
االأمطار، وتدين اإنتاجية ال�سالالت احليوانية ، وا�ستخدام اأ�ساليب تقليدية يف الرتبية، اإىل جانب وجود معوقات ذات 
عالقة بال�سيا�سات والنظم املوؤ�س�سية. وتتميز نظم تربية الرثوة احليوانية يف الدول العربية بالتنوع، حيث يغلب نظام 

الرعي املتنقل، هذا النظام الذي تكتنفه العديد من املعوقات. 
وقد اعتمدت معظم الدول العربية يف جمال تطوير الرثوة احليوانية اأ�سلوبني، اأولهما التو�سع االأفقي من خالل زيادة اأعداد 
احليوانات، والثاين يركز على زيادة اإنتاجية احليوان من اللحم واللنب وال�سوف. وكانت حم�سلة تلك اجلهود زيادة اأعداد 
احليوانات خالل الفرتة 2003-2010 مبعدالت منو مقبولة ن�سبيًا، فقد حتققت زيادة عددية كبرية، اإال اأن هذه الزيادة مل 

تواكبها زيادة منا�سبة يف الطاقة العلفية، مما انعك�س �سلبًا على االإنتاج واالإنتاجية من اللحم واحلليب. 
ويبني اجلدول )1-19( الزيادة يف اأعداد احليوانات بني متو�سط الفرتة 2003-2007 اإىل العام 2010. كما يو�سح 
هذا اجلدول تطور امل�ساحات املزروعة باالأعالف اخل�سراء لنف�س الفرتات حيث يظهر تناق�س هذه امل�ساحات بن�سبة 
11 %، يف مقابل زيادة اأعداد احليوانات مابني 3 % - 6 % )عدا اجلامو�س الذي تناق�ست اأعداده بن�سبة ب�سيطة( 

ما اأدى الزدياد الفجوة العلفية.

ن�سبة القوى العاملة الزراعية اإىل الكلية% *القوى العاملة الزراعيةالقوى العاملة الكليةالدولة
14795651044.0ال�سودان
5200361969.6ال�سومال
37528074.7جيبوتي

465501713736.8االإقليم االأو�سط*
11589431537.2املغرب

10544235822.4اجلزائر
388674919.3تون�س
1639875.3ليبيا

72843960.3موريتانيا
28386794828اإقليم املغرب العربي*

78874936.3ال�سعودية 
4700126026.8اليمن

32781702.0االإمارات
209028013.4الكويت
151924616.2ُعمان

37992.4البحرين
1262201.6قطر

21115247811.7اإقليم اجلزيرة العربية*
1155932999126املجموع

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
* اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة، كما مت ترتيب الدول العربية تنازليًا ح�سب حجم القوى العاملة الكلية.

تابع اجلدول )18-1(.
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وتتوفر يف املنطقة العربية مقومات اإنتاج االأ�سماك يف مياه املحيطات والبحار واالأنهار والبحريات...  وغريها، غري 
اأن الر�سيد الهام من الرثوة ال�سمكية يف الوطن العربي ال يجد حظه من اال�ستغالل االقت�سادي االأمثل، وذلك ب�سبب 

�سعف االإمكانات اال�ستثمارية والفنية . 
ر االإنتاج من اللحوم احلمراء يف نف�س  وقد قدر االإنتاج ال�سمكي العربي لعام  2010 بنحو 4.1 مليون طن .يف حني ُقدِّ
20(. كما   -  1( 3.1 مليون طن،  وكما مو�سح يف اجلدول رقم  الدجاج نحو  األف طن، ومن حلوم   4.8 العام بنحو 
بلغ اإنتاج االألبان نحو 26 مليون طن. ويالحظ تطور اإنتاج جملة اللحوم خالل الفرتة 2003-2010 اإذ ارتفع الرقم 

القيا�سي لها مبتو�سط 7.6 %.

1-2-4-1 قيمة ال�شادرات والواردات من املنتجات احليوانية 
على الرغم من �سخامة الرثوة احليوانية يف الوطن العربي اإال اأن اإنتاجها –كما مت االإ�سارة اإليه - ال ُيغطي احتياجات 
الفرد العربي، ول�سد النق�س ارتفعت فاتورة واردات املنتجات احليوانية حيث بلغت لعام 2010 نحو 5513.31 مليون 
دوالر اأمريكي من االألبان وهي تعادل كمية  11106.62 األف طن من االألبان، ونحو 822.11 مليون دوالر اأمريكي من 
حلوم االأغنام واملاعز وتعادل 206.89 األف طن من اللحوم، و 982.34 مليون دوالر اأمريكي من االأغنام واملاعز احلية 

الرقم القيا�سي*2010الرقم القيا�سي*متو�سط 2003-2007البيان
6129510064767106اأبقار
177013100181686103اأغنام

4140100412099.5جامو�س
112903100115731103ماعز
1506710015791105اإبل

2571100229289م�ساحة االأعالف اخل�سراء

اجلدول )1-19(. تطور اأعداد احليوانات وم�ساحة االأعالف اخل�سراء يف الوطن العربي
)االأعداد: األف راأ�س(  ) امل�ساحة: األف هكتار(

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011. 
* اأ�سيفت من قبل فريق الدرا�سة.

  اجلدول )1-20(. تطور اإنتاج  اللحوم  احلمراء والبي�ساء يف الوطن العربي 
خالل الفرتة 2003 -2010 )األف طن(

%% متو�سط  2003200820092010 - 2007البيان

2366.102644.842684.372722.972604.5722.956.1حلوم االأبقار واجلامو�س

1542.391714.861774.541751.341695.7814.936.5حلوم االأغنام واملاعز 

318.82332.94347.04364.60340.853.07.3حلوم االإبل

4227.314692.644805.954838.914641.240.8100جمموع اللحوم احلمراء

2788.262729.182983.793125.392906.6625.643.2حلوم الدجاج

3556.153718.533909.324111.643823.9133.656.8حلوم االأ�سماك

6344.416447.716893.117237.036730.5759.2100جمموع اللحوم البي�ساء

10571.7211140.3511699.0612075.9411371.8100جمموع اللحوم احلمراء والبي�ساء

100105.4110.7114.2 الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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تعادل 10605.26 األف راأ�س، اإ�سافة اإىل قيمة واردات الدول العربية من اأعالف احليوانات )اجلاهزة و�سبه اجلاهزة( 
والبالغة 1549.60 مليون دوالر اأمريكي، وهي تعادل كمية 3876.12 األف طن مت ا�ستريادها يف ذلك العام. 

وبالرغم من اأن ال�سادرات احليوانية ت�سكل م�سدرًا هامًا للعمالت ال�سعبة يف اقت�ساديات بع�س الدول العربية، مثل 
ال�سومال وال�سودان، اإال اأن املعلومات املتوفرة ال تعك�س اأهمية هذه ال�سادرات يف الناجت املحلي.
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الف�صل الثاين
معلومات عامة حول الدول مو�صوع الدرا�صة

)الأردن، تون�س، اجلزائر، ال�صعودية، العراق، املغرب(
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معلومات عامة حول الدول مو�شوع الدرا�شة
االأردن، تون�س، اجلزائر، ال�شعودية، العراق، املغرب

االأمطار  وكميات  ال�سائد،  املناخ  كاًل من  املوقع  ُيحدد  الزراعي، حيث  القطاع  كبرية يف  اأهمية  للموقع اجلغرايف  اإن 
معظم  يف  الزراعة  تعتمد  حيث  الزراعي،  واالإنتاج  الزراعية  الفعاليات  على  كبري  ب�سكل  توؤثر  بدورها  التي  الهاطلة 
الدول العربية ب�سكل عام على االأمطار )الزراعة البعلية(، وقد مت اختيار جمموعة من الدول الإجراء درا�سة اقت�سادية 
تون�س  متثل  حيث  احليوانية،  الرثوة  لتنمية  كاأعالف  الزراعي  والت�سنيع  االإنتاج  خملفات  من  اال�ستفادة  حول  فيها 
اإقليم  ال�سعودية  ومتثل  العربي،  امل�سرق  اإقليم  واالأردن  العراق  متثل  بينما  العربي،  املغرب  اإقليم  واملغرب  واجلزائر 

اجلزيرة العربية، مما يعطي �سورة وا�سحة عن و�سع املخلفات الزراعية يف هذه االأقاليم.

2-1 املوقع واملناخ يف االأردن
يقع االأردن يف الناحية ال�سرقية من منطقة البحر االأبي�س املتو�سط بني خطي طول 35.00-39.21، وخطي عر�س 
29.60-33.15، ويحدها من ال�سمال �سورية، ومن ال�سمال ال�سرقي العراق، ومن اجلنوب واجلنوب ال�سرقي ال�سعودية، 
ومن الغرب فل�سطني املحتلة وتقع املنطقة الغربية من االأردن على منحدر ي�سكل غور االأردن الذي يوجد فيه البحر 

امليت ووادي عربة، ويطل االأردن على البحر االأحمر من خالل ميناء العقبة، وكما مو�سح يف ال�سكل )1-2(.

االأرا�سي  االأردن،  منخف�س  هي:  طبوغرافية  مناطق  اأربع  اإىل  تتوزع  هكتار،  مليون   8.9 نحو  االأردن  م�ساحة  وتبلغ 
واملرتفعات اجلبلية، ال�سهول، ومنطقة ال�سحراء. 

وتتميز البيئة الزراعية يف االأردن بتنوعها وتباينها ب�سكل كبري من ال�سمال اإىل اجلنوب، ومن ال�سرق للغرب، وتنت�سر 
زراعات اخل�سار التقليدية واملحمية يف منطقة االأغوار. 

�سكل)2-1(. خارطة االأردن
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وتتميز املنطقة ال�سرقية اجلافة باالإنتاج احليواين، والذي يعتمد اأ�سا�سًا على تربية االأغنام واملاعز وفق النظام الرعوي 
ال�سرحي التقليدي، نظرًا لتوافر املراعي الطبيعية. وي�سود يف االأردن املناخ املتو�سطي، وتزداد درجة احلرارة من �سمال 
اإىل جنوبها با�ستثناء بع�س املناطق كال�سوبك التي تنخف�س فيها درجة احلرارة، وتقل االأمطار كلما اجتهنا  البالد 

�سرقًا وترتاوح معدالتها بني 40-500 مم. ويبني اجلدول رقم )2-1( بع�س املوؤ�سرات العامة عن االأردن.

وت�سري معطيات اجلدول اإىل اإن ال�سكان الريفيني ي�سكلون 18 % من اإجمايل عدد ال�سكان، واإن القوى العاملة الكلية 
ُت�سّكل 29 % من ال�سكان، منهم 7.3 % قوى عاملة زراعية ي�سكلون 2.1 % من جمموع عدد ال�سكان، اأما امل�ساحة 
املزروعة يف االأردن فال تتجاوز ن�سبتها 3.05 % من امل�ساحة الكلية، ت�سكل م�ساحة االأعالف اخل�سراء منها 2.4 % 
وهي ن�سبة ال تتجاوز 0.07 % من اإجمايل م�ساحة االأردن، وقد بلغت ن�سبة الناجت الزراعي االإجمايل من الناجت املحلي 
لالأردن نحو 2.99 %، وكانت ن�سبة متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي 2.98 % كن�سبة من متو�سط 

ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

2-2 املوقع واملناخ يف تون�س
تقع تون�س يف �سمال القارة االفريقية ويحدها من ال�سمال وال�سرق البحر االأبي�س املتو�سط، ومن اجلنوب واجلنوب 

ال�سرقي ليبيا، ومن الغرب واجلنوب الغربي اجلزائر، كما مو�سح يف ال�سكل )2-2(. 
تغطي امل�ساحة االإجمالية لتون�س نحو 16.2 مليون هكتار، منها نحو 10.5 مليون هكتار اأرا�ٍس �ساحلة للزراعة اأي ما 
ن�سبته 63.6 %، وتتوزع جغرافيًا اإىل : مناطق ال�سمال، مناطق الو�سط وال�سبا�سب، ومناطق اجلنوب واجلفارة. وتعترب 
املناطق ال�سمالية وال�سرقية االأكرث تاأثرًا بالتغريات املناخية بحكم دورها االأ�سا�سي يف االإنتاج الزراعي، واعتمادها على 
الزراعة البعلية )املطرية(، كما تنت�سر فيها تربية املا�سية، اأما مناطق الو�سط فتعتمد على تربية االأغنام حيث يوجد 
1350 كم،  60 % من القطعان يف تون�س. ويحيط البحر املتو�سط بتون�س من ال�سمال وال�سرق ب�سواطئ متتد  فيها 
في�سود فيها املناخ املتو�سطي، ويتميز ف�سال اخلريف والربيع بطق�س �سديد التقلب نتيجة التعاقب املتواتر لكتل هوائية 

القيمة وحدة القيا�سا�سم املوؤ�سر
5890األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان
1064األف ن�سمةعدد ال�سكان الريفيني
1711األف ن�سمةالقوى العاملة الكلية

125األف ن�سمةالقوى العاملة الزراعية
8929األف هكتارامل�ساحة اجلغرافية
272األف هكتارامل�ساحة املزروعة

6.58األف هكتارم�ساحة االأعالف اخل�سراء
26463مليون دوالر اأمريكيالناجت املحلي االإجمايل

791مليون دوالر اأمريكيالناجت الزراعي االإجمايل
4329دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل
129دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي

317األف طنكمية الواردات من علف احليوانات*
160مليون دوالر اأمريكيقيمة الواردات من علف احليوانات* 

اجلدول )2-1(. بع�س املوؤ�سرات العامة عن االأردن يف عام 2010

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31،اخلرطوم 2011 . 
* يق�سد بها االأعالف اجلاهزة و�سبة اجلاهزة، وال ي�سمل ذلك احلبوب العلفية امل�ستوردة، وم�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء.
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قطبية و�سحراوية، وتتاأثر ال�سواطئ �سيفًا بن�سيم البحر 
الذي ميتد لعمق ع�سرات الكيلومرتات، ويوؤدي النخفا�س 
الفارق احلراري والتبخر، وبالتايل ت�ساهم يف التخفيف 
من حدة النق�س بالهطوالت املطرية يف اجلهات القاحلة 

و�سبه القاحلة من البالد. 
هي:  طبيعية  مناخية  مناطق  ثالث  اإىل  تون�س  وتنق�سم 
الهطوالت  تــرتاوح  والتي  املــاطــرة  ال�سمالية  املنطقة 
ال  وهي  ملم،   1000-400 بني  فيها  ال�سنوية  املطرية 
الو�سطى  واملنطقة  تون�س،  م�ساحة  من   %  5 عن  تزيد 
ال�سنوي  الهطول  كمية  فيها  ترتاوح  التي  اجلافة  �سبه 
التي  اجلافة  اجلنوبية  واملنطقة  ملم،   400-200 بني 
اأكرث  وت�سكل  200 ملم،  ال�سنوي عن  الهطول  فيها  يقل 

من 60 % من م�ساحة تون�س. 
قدرة  تون�س  يف  الزراعية  البيئية  النظم  اكت�سبت  وقد 
وتعترب  املناخية،  التغريات  مع  التكيف  جمال  يف  هامة 
جهات ال�سمال وال�سرق من اأكرث املناطق تاأثرًا بالتغريات 
الزراعي،  االإنتاج  يف  االأ�سا�سي  دورهــا  بحكم  املناخية 
تربية  وانت�سار  املطرية،  ــزراعــات  ال على  واعتمادها 
املوؤ�سرات  بع�س   )2-2( اجلــدول  ويبني  فيها،  املا�سية 

العامة عن تون�س.
اجلدول )2-2(. بع�س املوؤ�سرات العامة عن تون�س يف عام 2010 

 امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31،اخلرطوم 2011 . 
* يق�سد بها االأعالف اجلاهزة و�سبة اجلاهزة، وال ي�سمل ذلك احلبوب العلفية امل�ستوردة، وم�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء.

القيمةوحدة القيا�سا�سم املوؤ�سر
10549األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان
3621األف ن�سمةعدد ال�سكان الريفيني
3886األف ن�سمةالقوى العاملة الكلية

749األف ن�سمةالقوى العاملة الزراعية
16230األف هكتارامل�ساحة اجلغرافية
5206األف هكتارامل�ساحة املزروعة

56األف هكتارم�ساحة االأعالف اخل�سراء
44253مليون دوالر اأمريكيالناجت املحلي االإجمايل

3175مليون دوالر اأمريكيالناجت الزراعي االإجمايل
4195دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل
301دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي

267األف طنكمية الواردات من علف احليوانات*
82مليون دوالر اأمريكيقيمة الواردات من علف احليوانات* 
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العاملة  القوى  واأن  ال�سكان،  اإجمايل عدد  34.3 % من  ي�سكلون  الريفيني  ال�سكان  ان  اإىل  وت�سري معطيات اجلدول 
الكلية ُت�سّكل 36.8 % من ال�سكان، منهم 19 % قوى عاملة زراعية، اأما امل�ساحة املزروعة يف تون�س فن�سبتها 32 % 
من امل�ساحة الكلية، ت�سكل م�ساحة االأعالف اخل�سراء منها 1.08 % ، وقد بلغت ن�سبة الناجت الزراعي االإجمايل من 
الناجت املحلي لتون�س نحو 7.17 %، وكانت ن�سبة متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي 7.18 % كن�سبة 

من متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

2-3 املوقع واملناخ يف اجلزائر
تقع اجلزائر يف ال�سمال الغربي للقارة االإفريقية بني خطي عر�س 18 - 38 درجة �سمااًل، وبني خطي طول 9 درجات 
غربًا و12 درجة �سرقًا، ويحدها من ال�سمال البحر االأبي�س املتو�سط، ومن ال�سرق تون�س وليبيا، ومن اجلنوب مايل 

والنيجر، ومن الغرب املغرب وموريتانيا. وكما مو�سح يف ال�سكل )3-2(.

األف كم2، حيث حتتل املوقع الثاين من حيث امل�ساحة بالن�سبة للدول االإفريقية   2،382 وتبلغ م�ساحة اجلزائر نحو 
والعربية. ويبلغ طول ال�سواطئ اجلزائرية على البحر االأبي�س املتو�سط ما يقارب 1200 كم. 

وتق�سم ت�ساري�س اجلزائر اإىل ق�سمني رئي�سيني، هما: 
تتخللها  متحجرة  و�سهول  �سخرية،  ه�ساب  عدة  اجلزائرية  ال�سحراء  وت�سم  اجلنوبي.  والق�سم  ال�سمايل،  الق�سم 
اله�ساب  من  �سا�سعة  م�ساحات  ت�سغالن  اللتني  الكبري،  ال�سرقي  والعرق  الكبري،  الغربي  العرق  رمليتني:  منطقتني 
الرملية. ومن حيث املناطق املناخية، تنق�سم اجلزائر اإىل: املناطق الرطبة التي تكون هطوالتها بني 600-1200 ملم 
�سنويًا، واملناطق �سبه الرطبة مبعدالت هطول بني 400-600 ملم �سنويًا، واملناطق �سبه اجلافة وتتميز مبعدالت هطول 

�سكل )2-3(. خارطة اجلزائر
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مطرية ترتاوح بني 300-400 ملم �سنويًا، واملناطق اجلافة التي يرتاوح معدل الهطول فيها بني 100-300 ملم �سنويًا، 
واأخريًا املناطق ال�سحراوية حيث ال يتعدى معدل الهطول فيها عن 100 ملم �سنويًا.

الداخلية  املناطق  يف  واجلــاف  احلار  اال�ستوائي  واملناخ  ال�سمالية،  املناطق  يف  املتو�سطي  املناخ  اجلزائر  يف  وي�سود 
تتخذ مظاهر  التي  ال�سطحي  االن�سياب  واملياه اجلوفية ومياه  االأمطار  املائية من مياه  املوارد  تتكون  واجلنوبية. كما 

خمتلفة، منها االأنهار والوديان وال�سدود. ويبني اجلدول )2-3( بع�س املوؤ�سرات العامة عن اجلزائر.

القوى  وُت�سّكل  اجلزائر،  يف  ال�سكان  جمموع  من   %  39 ي�سكلون  الريفيني  ال�سكان  اأن  اإىل  اجلدول  معطيات  وت�سري 
العاملة الزراعية 22 % من القوى العاملة الكلية،  اأما امل�ساحة املزروعة يف اجلزائر فال تتجاوز ن�سبتها 3.5 % من 
امل�ساحة الكلية، ت�سكل م�ساحة االأعالف اخل�سراء منها 1.4 %، وقد بلغت ن�سبة الناجت الزراعي االإجمايل من الناجت 
املحلي للجزائر نحو 8.4 %، وكانت ن�سبة متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي 8.4 % اأي�سًا كن�سبة من 

متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

2-4 املوقع واملناخ يف ال�شعودية
تقع ال�سعودية يف الزاوية اجلنوبية الغربية لقارة اآ�سيا فيما ُيعرف باجلزيرة العربية، ويحدها من الغرب البحر االأحمر، 
ومن اجلنوب اليمن وُعمان، ومن ال�سرق اخلليج العربي واالإمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين والكويت، ومن 

ال�سمال العراق واالأردن، وكما مو�سح يف ال�سكل )4-2(.
وتتنوع  العربية،  اجلزيرة  م�ساحة  اأخما�س  ثالثة  م�ساحتها  وت�سغل  كم2،  مليون   225 نحو  ال�سعودية  م�ساحة  وتبلغ 
ال�ساحلي  وال�سهل  البحر،  �سطح  فوق  م   2000 فيها  ارتفاع  اأعلى  يبلغ  والتي  ال�سروات  �سل�سلة جبال  بني  الت�ساري�س 
ال�سيق بني اجلبال والبحر االأحمر، وه�سبة جند التي يرتاوح ارتفاعها بني 320 و1200 م فوق �سطح البحر، وال�سهل 

ال�ساحلي ال�سرقي الذي ي�سوده اجلفاف با�ستثناء واحتني كبريتني، واأخريًا ال�سحارى )البحار الرملية(.
اأما املناخ، فهو يتنوع من منطقة الأخرى على امتداد درجات العر�س املتباعدة، واالرتفاعات واالنخفا�سات املختلفة، 

القيمةوحدة القيا�سا�سم املوؤ�سر
35661األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان
13970األف ن�سمةعدد ال�سكان الريفيني
10544األف ن�سمةالقوى العاملة الكلية

2358األف ن�سمةالقوى العاملة الزراعية
238174األف هكتارامل�ساحة اجلغرافية
8423األف هكتارامل�ساحة املزروعة

121األف هكتارم�ساحة االأعالف اخل�سراء
161947مليون دوالر اأمريكيالناجت املحلي االإجمايل

13644مليون دوالر اأمريكيالناجت الزراعي االإجمايل
4541دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل
383دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي

742األف طنكمية الواردات من علف احليوانات*
340مليون دوالر اأمريكيقيمة الواردات من علف احليوانات* 

اجلدول )2-3(. بع�س املوؤ�سرات العامة عن اجلزائر يف عام 2010 

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31،اخلرطوم 2011 . 
* يق�سد بها االأعالف اجلاهزة و�سبة اجلاهزة، وال ي�سمل ذلك احلبوب العلفية امل�ستوردة، وم�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء.
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ولكن معظم م�ساحة ال�سعودية تقع يف املنطقة احلارة، ال�سديدة احلرارة �سيفًا والباردة �ستاًء، ويف و�سط البالد ي�سود 
املناخ القاري، وتتميز مرتفعات ع�سري مبناخ معتدل واأمطار مو�سمية متفاوتة بفعل الرياح العك�سية. وتبلغ امل�ساحات 
القابلة لال�ست�سالح يف ال�سعودية نحو 53 مليون هكتار، منها 49 مليون هكتار قابلة للزراعة، وبلغت امل�ساحة املزروعة 
نحو 4 مليون هكتار، كما اأن ال�سعودية ذات موارد مائية قليلة مما حدا بها لالجتاه نحو ا�ستخدام املوارد غري التقليدية. 

ويبني اجلدول رقم )2-4( بع�س املوؤ�سرات العامة عن ال�سعودية.

�سكل )2 - 4(. خارطة ال�سعودية

القيمةوحدة القيا�سا�سم املوؤ�سر
27137األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان
4655األف ن�سمةعدد ال�سكان الريفيني
7887األف ن�سمةالقوى العاملة الكلية

493األف ن�سمةالقوى العاملة الزراعية
214969األف هكتارامل�ساحة اجلغرافية
4192األف هكتارامل�ساحة املزروعة

160األف هكتارم�ساحة االأعالف اخل�سراء
447762مليون دوالر اأمريكيالناجت املحلي االإجمايل

11204مليون دوالر اأمريكيالناجت الزراعي االإجمايل
16500دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل
413دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي

806األف طنكمية الواردات من علف احليوانات*
387مليون دوالر اأمريكيقيمة الواردات من علف احليوانات* 

اجلدول )2-4(. بع�س املوؤ�سرات العامة عن ال�سعودية يف عام 2010 

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31،اخلرطوم 2011 . 
* يق�سد بها االأعالف اجلاهزة و�سبة اجلاهزة، وال ي�سمل ذلك احلبوب العلفية امل�ستوردة، وم�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء.



47الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية 

املركز العربي - اأك�صـــ�د

القوى  وُت�سّكل  ال�سعودية،  ال�سكان يف  17 % من جمموع  ي�سكلون  الريفيني  ال�سكان  ان  اإىل  وت�سري معطيات اجلدول 
العاملة الزراعية 6.3 % من القوى العاملة الكلية، اأما امل�ساحة املزروعة يف ال�سعودية فال تتجاوز ن�سبتها 1.95 % من 
امل�ساحة الكلية، ت�سكل م�ساحة االأعالف اخل�سراء منها 3.8 %، وقد بلغت ن�سبة الناجت الزراعي االإجمايل من الناجت 
املحلي لل�سعودية نحو 2.5 %، وكانت ن�سبة متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي 2.5 % اأي�سًا كن�سبة من 

متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

2-5 املوقع واملناخ يف العراق
يقع العراق يف جنوب غرب قارة اآ�سيا حيث ي�سغل الق�سم ال�سمايل ال�سرقي من الوطن العربي، وي�سكل �سطحه العام 
وتبلغ  العربي،  ال�سرقي عند اخلليج  اإىل اجلنوب  الغربي  ال�سمال  الرتكية يف  املرتفعات  ف�سيحًا، من  التوائيًا  �سطحًا 
م�ساحته نحو 438 األف كم2، ويحده من الغرب �سورية واالأردن، ومن اجلنوب ال�سعودية والكويت واخلليج العربي، ومن 

ال�سرق اإيران، ومن ال�سمال تركيا، وكما مو�سح يف ال�سكل )2 - 5(.

ويقع  والفرات،  دجلة  نهري  جلبها  ر�سوبيات  من  تكون  ر�سوبي  �سهل  من  واجلنوبية  الو�سطى  العراق  اأق�سام  وتتكون 
العراق يف الق�سم اجلنوبي من املنطقة املعتدلة ال�سمالية وهذا يعني اأنه يقع يف منطقة انتقال بني املناخ ال�سحراوي 

ومناخ البحر املتو�سط. 
وقد اأثر هذا املوقع يف مناخ العراق، الذي جتلى يف اأمطاره القليلة اإال يف املناطق الواقعة يف اأق�سى �سماله ال�سرقي، كما 
اأنها متغرية يف كمياتها وموا�سمها بحيث اأ�سبح من ال�سعب االعتماد عليها يف الزراعة. هذا باالإ�سافة اإىل اأن ارتفاع 

درجة حرارة ال�سيف وانخفا�س ن�سبة الرطوبة ينتج عنها اأ�سرار ت�سيب الرتبة واملياه واملحا�سيل الزراعية.
كما اأن املناخ اجلاف جعل الزراعة يف العراق ترتكز على �سفاف االأنهار، اإال يف االأرا�سي التي �سملتها م�ساريع الري 

ال�سكل )2 - 5(. خارطة العراق
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االأمطار  كميات  ان  ومبا  الزراعة،  االأمطار يف  على  تعتمدان  فاإنهما  اجلبلية  و�سبه  اجلبلية  املنطقتان  اأما  احلديث. 
متذبذبة فاإنها تلحق اأ�سرار بليغة باالإنتاج الزراعي بني فرتة واأخرى، يقابل ذلك يف اجلنوب قبل اإجناز م�ساريع الري 

حدوث في�سانات كانت تلحق باملحا�سيل الزراعية اأ�سرار كارثية.
 وتختلف الرتبة يف العراق من مكان الآخر ح�سب الت�ساري�س واملناخ والنبات الطبيعي مع اأنها ب�سكل عام فقرية باملواد 
الع�سوية وغنية باالأمالح واملواد الغذائية االأخرى، و�سبب فقر الرتبة راجع اإىل قلة النبات الطبيعي اإذ اأن نحو 70 % 
من م�ساحة العراق ذات مناخ �سحراوي جاف، اأما الــ 30 % من امل�ساحة املتبقية، فتك�سوها ح�سائ�س معظمها ف�سلية، 

وذات �سجريات قليلة متفرقة. ويبني اجلدول رقم )2-5( بع�س املوؤ�سرات العامة عن العراق.

القوى  وُت�سّكل  العراق،  ال�سكان يف  33.6 % من جمموع  ي�سكلون  الريفيني  ال�سكان  اأن  اإىل  وت�سري معطيات اجلدول 
العاملة الزراعية 13.9 % من القوى العاملة الكلية،  اأما امل�ساحة املزروعة يف العراق فال تتجاوز ن�سبتها 9.7 % من 
امل�ساحة الكلية، ت�سكل م�ساحة االأعالف اخل�سراء منها 0.93 %، وقد بلغت ن�سبة الناجت الزراعي االإجمايل من الناجت 
املحلي للعراق نحو 6 %، وكانت ن�سبة متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي 6 % اأي�سًا كن�سبة من متو�سط 

ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

2-6 املوقع واملناخ يف املغرب
تبلغ م�ساحة املغرب نحو 711 األف كم2، وتقع يف ال�سمال الغربي للقارة االإفريقية، ويحدها من ال�سرق اجلزائر، ومن 
ال�سمال البحر املتو�سط، ومن الغرب املحيط االأطل�سي، ومن اجلنوب موريتانيا، ومتتد �سواطئها على م�سافة 512 كم 

من �سواحل البحر املتو�سط، وما يناهز 2934 كم من �سواحل املحيط االأطل�سي، وكما مو�سح يف ال�سكل )2 - 6(. 
اأهم  من  واملتو�سط  الكبري  واالأطل�س  الريف  �سال�سل  وتعد  املغرب،  م�ساحة  من  هامًا  جزءًا  اجلبلية  املناطق  وت�سكل 
ال�سال�سل اجلبلية يف املغرب، وي�سل ارتفاع بع�س قممها بني 2000-4000 م، بينما ي�سل ارتفاع قمة تبقال اإىل نحو 
4165 م فوق �سطح البحر. وتنق�سم املغرب اإىل 5.8 مليون هكتار غابات واأرا�ٍس م�سجرة، و3.2 مليون هكتار مراعي 

حلفاء، و9.1 مليون هكتار م�ساحات مزروعة ب�سكل دائم، و53 مليون هكتار مراعي خمتلفة.  

القيمةوحدة القيا�سا�سم املوؤ�سر
32438األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان
10896األف ن�سمةعدد ال�سكان الريفيني
10522األف ن�سمةالقوى العاملة الكلية

1467األف ن�سمةالقوى العاملة الزراعية
43505األف هكتارامل�ساحة اجلغرافية
4206األف هكتارامل�ساحة املزروعة

39األف هكتارم�ساحة االأعالف اخل�سراء
121335مليون دوالر اأمريكيالناجت املحلي االإجمايل

7294مليون دوالر اأمريكيالناجت الزراعي االإجمايل
3741دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل
225دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي

0األف طنكمية الواردات من علف احليوانات*
0مليون دوالر اأمريكيقيمة الواردات من علف احليوانات* 

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31،اخلرطوم 2011 . 
*ال ت�سري البيانات يف امل�سدر امل�سار اإليه يف اأعاله اإىل وجود واردات علفية م�ستوردة.

اجلدول )2-5(. بع�س املوؤ�سرات العامة عن العراق يف عام 2010 
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وي�سنف املناخ يف املغرب باملتو�سطي احلار �سيفًا والبارد �ستاًء، ونظرًا  الإطاللته على البحر املتو�سط واملحيط االأطل�سي 
من جهة، وال�سحراء الكربى من جهة اأخرى فاإن العنا�سر املناخية تتغري من منطقة الأخرى.

وتتميز املناطق ال�سمالية الغربية واجلبال باملناخ الرطب الذي تزيد فيه كمية الهطوالت عن 1000 ملم �سنويًا، بينما 
ي�سود يف املناطق اجلنوبية واجلنوبية ال�سرقية مناخ �سبه �سحراوي ترتاوح الهطوالت فيه بني 150-250 ملم �سنويًا. 

وتتميز املغرب بوجود العديد من االأنهار وعدد كبري من الوديان، التي ت�ستمد مياهها من الينابيع التي تخرج من بطون 
ال�سال�سل اجلبلية املنت�سرة. ويبني اجلدول رقم )2-6( بع�س املوؤ�سرات العامة عن املغرب يف عام 2010.

ال�سكل )2-6(. خارطة املغرب

القيمةوحدة القيا�سا�سم املوؤ�سر
31851األف ن�سمةاإجمايل عدد ال�سكان
13462األف ن�سمةعدد ال�سكان الريفيني
11589األف ن�سمةالقوى العاملة الكلية

4315األف ن�سمةالقوى العاملة الزراعية
71085األف هكتارامل�ساحة اجلغرافية
8988األف هكتارامل�ساحة املزروعة

428األف هكتارم�ساحة االأعالف اخل�سراء
91314مليون دوالر اأمريكيالناجت املحلي االإجمايل

12641مليون دوالر اأمريكيالناجت الزراعي االإجمايل
2867دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل
396دوالر اأمريكيمتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي

10األف طنكمية الواردات من علف احليوانات
46مليون دوالر اأمريكيقيمة الواردات من علف احليوانات

اجلدول )2-6(. بع�س املوؤ�سرات العامة عن املغرب يف عام 2010

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31،اخلرطوم 2011 . 
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القوى  وُت�سّكل  املغرب،  ال�سكان يف  42.3 % من جمموع  ي�سكلون  الريفيني  ال�سكان  اأن  اإىل  وت�سري معطيات اجلدول 
العاملة الزراعية 37 % من القوى العاملة الكلية،  اأما امل�ساحة املزروعة يف املغرب فال تتجاوز ن�سبتها 12.6 % من 
امل�ساحة الكلية، ت�سكل م�ساحة االأعالف اخل�سراء منها 4.8 %، وقد بلغت ن�سبة الناجت الزراعي االإجمايل من الناجت 
املحلي للمغرب نحو 13.8 %، وكانت ن�سبة متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي الزراعي 13.8 % اأي�سًا كن�سبة 

من متو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

2-7 مقارنة بني الدول العربية مو�شوع الدرا�شة 
بلغ املعدل الو�سطي الإجمايل عدد ال�سكان للدول املختارة نحو 23921 األف ن�سمة، ولل�سكان الريفيني نحو 7945 األف 
ن�سمة، لذلك بلغت ن�سبة ال�سكان الريفيني اإىل اإجمايل ال�سكان نحو 33.2 %، وباملقارنة بني هذه الدول كانت هذه 
الن�سبة يف املغرب واجلزائر هي االأعلى مقارنة بباقي الدول العربية املختارة، اإذ بلغت 42.3 % و39 % على التوايل، 

ويف ال�سعودية هي االأدنى اإذ بلغت 17 %.
 وقد بلغ املعدل الو�سطي الإجمايل القوى العاملة للدول املختارة نحو 7690 األف ن�سمة، وللقوى العاملة الزراعية نحو 
1585 األف ن�سمة، لذلك بلغت ن�سبة القوى العاملة الزراعية اإىل اإجمايل القوى العاملة للدول العربية املختارة نحو 

20.6 %، وباملقارنة بني هذه الدول كانت هذه الن�سبة يف املغرب هي االأعلى اإذ بلغت نحو 37 %، وهي اأعلى بكثري 
من باقي الدول، وب�سكل عام يالحظ اأن هذه الن�سبة مرتفعة يف دول املغرب العربي قيا�سا بدول اإقليمي امل�سرق العربي 

واجلزيرة العربية.
العربية  للدول  للم�ساحة املزروعة  الو�سطي  بلغ املعدل  الكلية فقد  اإىل امل�ساحة  ن�سبًة  للم�ساحة املزروعة  بالن�سبة  اأما 
98815 األف هكتار،  5215 األف هكتار، يف حني بلغ املعدل الو�سطي للم�ساحة الكلية لهذه الدول نحو  املختارة نحو 
وبذلك بلغت ن�سبة امل�ساحة املزروعة ن�سبًة اإىل امل�ساحة الكلية نحو 5.3 %. وباملقارنة بني هذه الدول كانت هذه الن�سبة 

يف تون�س هي االأعلى، اإذ بلغت نحو 32 %، ويف ال�سعودية هي االأدنى اإذ بلغت 1.95 %.
وقد بلغ املعدل الو�سطي للم�ساحة املزروعة باالأعالف اخل�سراء للدول العربية املختارة نحو 135.1 األف هكتار، وبذلك  
2.6 %. وهي ب�سكل عام قليلة،  بلغت ن�سبة امل�ساحة املزروعة باالأعالف اخل�سراء ن�سبًة اإىل امل�ساحة املزروعة نحو 
وباملقارنة بني هذه الدول كانت هذه الن�سبة يف املغرب هي االأعلى، اإذ بلغت نحو 4.8 %، ويف االأردن هي االأدنى اإذ 

بلغت 0.07 %.
وفيما يخ�س ن�سبة الناجت املحلي الزراعي اإىل الناجت املحلي االإجمايل فقد بلغ املعدل الو�سطي للناجت املحلي الزراعي 
للدول العربية املختارة نحو 8125 مليون دوالر اأمريكي، يف حني بلغ املعدل الو�سطي للناجت املحلي االإجمايل لهذه الدول 
نحو 148846 مليون دوالر اأمريكي، وبذلك  بلغت ن�سبة الناجت املحلي الزراعي اإىل الناجت املحلي االإجمايل نحو 5.5 %. 
وباملقارنة بني هذه الدول كانت هذه الن�سبة  يف املغرب هي االأعلى، اإذ بلغت نحو 13.8 %، ويف ال�سعودية هي االأدنى 

اإذ بلغت 2.5 %. 
اأما بالن�سبة ملتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل، فقد بلغ املعدل الو�سطي يف الدول العربية املختارة نحو 
6029 دوالر اأمريكي، وباملقارنة بني هذه الدول كان هذا املتو�سط يف ال�سعودية هو االأعلى، اإذ بلغ نحو 16500 دوالر 

اأمريكي، ويف املغرب هو االأدنى اإذ بلغ 2867 دوالر اأمريكي. 
وبالن�سبة ملتو�سط ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل الزراعي فقد بلغ نحو 308 دوالر اأمريكي كمعدل و�سطي 
يف الدول العربية املختارة، وباملقارنة بني هذه الدول كان هذا املتو�سط هو االأعلى يف ال�سعودية، اإذ بلغ نحو 413 دوالر 

اأمريكي، ويف االأردن هو االأدنى اإذ بلغ 129 دوالر اأمريكي. وكما مو�سح يف اجلدول )7-2(.  
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الدول العربية 
املختارة

ن�سبة 
ال�سكان 
الريفيني 
الإجمايل 
ال�سكان 

%

ن�سبة القوى 
العاملة 

الزراعية 
اإىل القوى 

العاملة 
الكلية 

%

ن�سبة 
امل�ساحة 
املزروعة 
للم�ساحة 

الكلية 
%

ن�سبة 
م�ساحة 

االأعالف 
اخل�سراء 
للم�ساحة 
املزروعة

% 

ن�سبة الناجت 
املحلي 

الزراعي 
للناجت 
املحلي 

االإجمايل 
%

متو�سط 
ن�سيب 

الفرد من 
الناجت 
املحلي 

االإجمايل $

متو�سط 
ن�سيب 

الفرد من 
الناجت 
املحلي 

الزراعي $

18.07.33.10.073.04329129االأردن
34.319.032.01.087.174195301تون�س

39.022.03.51.48.44541383اجلزائر
17.06.31.953.82.516500413ال�سعودية

33.613.99.70.936.03741225العراق
42.337.012.64.813.82867396املغرب

33.220.65.32.65.56029308معدل و�سطي

اجلدول )2-7( . مقارنة بني بع�س املوؤ�سرات يف الدول العربية مو�سوع الدرا�سة

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .
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الف�صل الثالث
الو�صع الراهن للرثوة احليوانيــة يف الدول العربيــة 

مو�صوع الدرا�صـــة
)الأردن، تون�س، اجلزائر، ال�صعودية، العراق، املغرب(
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الو�شع الراهن للرثوة احليوانية يف الدول العربية 
مو�شوع الدرا�شة

ميتلك الوطن العربي ثروة حيوانية زراعية متعددة ومتنوعة توؤهله ليكون يف طليعة دول العامل يف االإنتاج احليواين، 
حيث قدرت اأعداد احليوانات الزراعية عام 2010  بنحو 182 مليون راأ�س من االأغنام، و116 مليون راأ�س من املاعز، 
و65 مليون راأ�س من االأبقار، و16 مليون راأ�س من االإبل، و 4.12 مليون راأ�س من اجلامو�س، و 1.33 مليون راأ�س من 
اخليول، و 6.7 مليون راأ�س من البغال واحلمري، باالإ�سافة اإىل الطيور ) الدجاج، واحلب�س، والبط، واالإوز، واحلمام( 
واالأرانب4، وت�ساهم هذه الرثوة بنحو  20-30 % من قيمة االقت�ساد الزراعي الوطني يف الدول العربية وفق حمور 
الن�سبي،  اال�ستقرار  وتوؤمن  ال�سحراوية،  و�سبه  وال�سحراوية  الرعوية  املناطق  يف  واالقت�سادية  االجتماعية  احلياة 
وتوفر فر�س العمل لن�سبة هامة من ال�سكان، وعلى الرغم من تعدد املوارد الوراثية احليوانية الزراعية وتنوعها، فاإنها 
مازالت يف اإنتاجيتها غري كافية لتغطية احتياجات ال�سكان املحليني من الربوتني احليواين الأ�سباب متعددة، كما اأن 
يد التح�سني اإن وجدت مل تكن فعالة يف حت�سني اأدائها االإنتاجي والتنا�سلي، باالإ�سافة اإىل اأن بع�سًا من تلك االأنواع 

وخا�سًة املتميزة منها و�سل اإىل درجة االنقرا�س. 
وب�سبب زيادة ال�سكان واحلاجة الكبرية ال�ستهالك الربوتني احليواين، والتغري املناخي الذي اأظهر اأمرا�سًا جديدة 
العروق احليوانية  اأو  ال�سالالت  العربية، فقد و�سل معدل انقرا�س  وخطرية، وانت�سار اجلفاف يف الكثري من البالد 
م طاقتها  اأن تدر�س �سفاتها وتقوَّ ال�سالالت حتى قبل  اأو  العروق  اأن تنقر�س بع�س  اإىل م�ستوى عاٍل، فيمكن  املحلية 

االإنتاجية.
واأمام هذا الواقع، بادر املركز العربي )اأك�ساد( اإىل العمل حلماية املوارد الوراثية احليوانية املحلية يف الوطن العربي 
منذ  احليواين  احليوي  التنوع  على  ما  حد  اإىل  حافظت  والتي  التقليدية،  الزراعية  النظم  حتت  معظمها  يقع  التي 
الع�سور القدمية، وخوفًا من اندثار عروق و�سالالت اأخرى من هذه الرثوة فقد عمل وبالتعاون مع معظم الدول العربية 
املعنية حلماية هذه املوارد الوراثية احليوانية، وحتقيق اإدارة حم�سنة للموارد الوراثية خا�سة للعروق احليوانية املهددة 

باالنقرا�س، واحلد من اال�ستخدام الع�سوائي واجلائر لهذه املوارد، وامل�ساعدة على وقف العوامل التي تهددها. 5
بقيت  احليوانية  املنتجات  ولكن  عام،  ب�سكٍل  العربية  الدول  يف  خمتلفة  بن�سب  احليوانية  الرثوة  اأعداد  تزايدت  وقد 
دون تقلي�س الفجوة الغذائية يف هذه الدول، ويف هذا الف�سل يتم ا�ستعرا�س تطور واأعداد الرثوة احليوانية يف الدول 

مو�سوع الدرا�سة، وحتديد املتاح لال�ستهالك ون�سبة االكتفاء الذاتي من املنتجات احليوانية من خالل ما يلي:
املتاح لال�شتهالك = )االإنتاج املحلي + اال�شترياد( – الت�شدير

ن�شبة االكتفاء الذاتي = االإنتاج املحلي / املتاح لال�شتهالك * 100 
هذا وتعد تغذية احليوان من اأهم عوامل تطور الرثوة احليوانية، كما اأن عملية تاأمني االأعالف - كمًا ونوعًا- من اأهم 

عوامل جناح هذا القطاع يف توفري املنتجات احليوانية التي تغطي العجز القائم.

3-1  الرثوة احليوانية يف االأردن
التح�سني  "اأك�ساد" م�سروع  العربي  املركز  نفذ  العوا�س اجليدة، وقد  االأردن هي من �ساللة  املوجودة يف  االأغنام  اإن 
الوراثي لالأغنام يف حمطة الفجيج يف جنوب االأردن وحمطة اخلنا�سري، حيث مت منذ منت�سف ال�سبعينات، و�سمن 
املورثات  نقل  على  املركز  يعمل  كما  كب�سًا حم�سنًا،   150 يزيد عن  املحطتني  مبا  تزويد هاتني  امل�سروع   اإطار عمل 
احليوانية املح�سنة عن طريق ال�سائل املنوي املجمد، وتدريب الكوادر الفنية االأردنية على التقانات احليوية التطبيقية 
والتلقيح اال�سطناعي لالإ�سهام يف برامج التح�سني الوراثي عرب املحطات املتعاونة واملربني املتميزين. وقد �ساهمت 
برامج التح�سني الوراثي ومن خالل النتائج املتح�سل عليها يف ارتفاع وزن املواليد، ويف معدالت منوها، ومتو�سط اإنتاج 
احلليب التجاري. وت�سري البيانات اإىل ح�سول تطور يف اأعداد احليوانات الزراعية يف االأردن خالل ال�سنوات ال�سابقة، 

وخا�سة يف االأغنام واملاعز وهما املكون الرئي�س للرثوة احليوانية يف االأردن، وكما يو�سح ذلك اجلدول )1-3(.
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وفيما يتعلق باملاعز فتوجد منه يف االأردن �ساللتان، هما: اجلبلي االأ�سود املحلي، وال�سامي، باالإ�سافة ملجموعات ناجتة 
عن اخللط الوراثي ت�سمى "املاعز البلدي". ويقوم املركز العربي "اأك�ساد" بالتعاون مع اجلهات االأردنية بتنفيذ م�ساريع 

التح�سني الوراثي على املاعز ال�سامي مما اأدى اإىل حت�ّسن كبري يف وزن املواليد واإنتاجها من احلليب. 

)البلدية اخلليطة( وهي جمموعات حملية خليطة وراثيًا،  وامل�ستوردة وهي  كما يوجد نوعني من االأبقار هي املحلية 
من �سالالت الفريزيان والهول�ستاين، حيث اأن ن�سبة االأبقار االأجنبية امل�ستوردة يف االأردن هي ال�سائدة خالل الفرتة 

املدرو�سة، وتتجاوز 96 % من اإجمايل عدد االأبقار يف البالد، اأما الن�سبة الباقية القليلة فهي من االأبقار املحلية. 

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.

اجلدول )3-1( . تطور اأعداد الرثوة احليوانية يف االأردن للفرتة 2003 -  2010
)األف راأ�س(

200820092010متو�سط الفرتة  2003-2007البيان

االأبقار
4.611.611.20-حملي
76.3862.9162.20-اأجنبي

72.8780.9964.5263.40جمموع*
87 %88.5 %111.1 %100 %الرقم القيا�سي*

0.080.100.100.10اجلامو�س
125 %125 %125 %100 %الرقم القيا�سي*

1825.952251.452070.942175.70االأغنام
119.2 %113.4 %123.3 %100 %الرقم القيا�سي*

521.551083.33919.75751.70املاعز
144.1 %176.3 %207.7 %100 %الرقم القيا�سي*
6.088.0013.0012.50اجلمال )االإبل(
205.6 %213.8 %131.6 %100 %الرقم القيا�سي*

2.742.202.502.40اخليول
12.649.609.808.75البغال واحلمري

ذكر املاعز البلدي االأردين غنم العوا�س  
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واإ�سافًة اإىل ما �سبق يوجد نوع واحد من االإبل )البلدي(، واخليول والدواجن والبغال واحلمري. اأمابخ�سو�س منتجات 
يبني  كما   ،2010-2003 الفرتة  االأردن خالل  والبي�س يف  واحلليب  والبي�ساء  اللحوم احلمراء  الرثوة احليوانية من 

اجلدول )3-2(، فقد ح�سل تطور مهم يف هذه املنتجات ب�سكل عام، ويف حلوم االأغنام واملاعز والدجاج ب�سكل خا�س.

املنتجة  احليوانية  املنتجات  كميات  حيث  من  االأردن  يف  احليوانية  للمنتجات  ال�سلعي  امليزان   )3-3( اجلدول  ويبني 
املتاح  اإىل  املحلي  املئوية لالإنتاج  )الن�سبة  املنتجات   الذاتي من هذه  ون�سبة االكتفاء  وامل�ستوردة، وامل�سدرة،  حمليًا، 
لال�ستهالك(، حيث يالحظ اأن ن�سب االكتفاء من االألبان واللحوم احلمراء تتجاوز 50 % بقليل، بينما يبلغ االكتفاء 
الذاتي من اللحوم البي�ساء نحو 90 %، وقد جتاوز االكتفاء الذاتي من البي�س 108 %، يف حني مل يتجاوز االكتفاء 

الذاتي من االأ�سماك 4 %.

االأبقار امل�ستوردة يف االأردناالأبقار املحلية يف االأردن

200820092010متو�سط 2003-2007البيان
13.0322.3925.2821.76حلم االأغنام واملاعز

8.1313.7813.3312.30حلم االأبقار واجلامو�س
0.300.300.300.35حلم االإبل

21.4636.4738.9134.41اإجمايل اللحوم احلمراء
125.27140.50203.40248.10حلم الدجاج

1.020.811.010.97ال�سمك
126.29141.31204.41249.07اإجمايل اللحوم البي�ساء

147.75177.78243.32283.48اإجمايل اللحوم
191.9 %164.7 %120.3%100 %الرقم القيا�سي
280.13417.34319.44349.35اللنب )احلليب(
124.7 %114.0 %149.0 %100 %الرقم القيا�سي

39.4040.8238.6744.92البي�س
114.0 %98.1 %103.6 %100 %الرقم القيا�سي

اجلدول )3-2(. تطور االإنتاج احليواين يف االأردن للفرتة 2003 - 2010
 )األف طن(

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.
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3-2  الرثوة احليوانية يف تون�س
يوجد يف تون�س خم�س �سالالت من االأغنام، هي: الرببري، والغربي، واالأ�سود تيبار، وال�ساردي والدمان، وتعتمد تون�س 
على تربية االأغنام ب�سكل كبري، حيث و�سلت اأعدادها عام 2010 اإىل نحو  7.2 مليون راأ�س. وتعتمد تون�س اأي�سًا، على 

تربية املاعز، حيث و�سلت اأعدادها عام 2010 اإىل نحو  1.3 مليون راأ�س.

  كما يوجد يف تون�س 3 جمموعات من االأبقار، هي: املحلية و�ست �سالالت م�ستوردة واالأبقار املح�سنة عن طريق اخللط 
بني املحلي وامل�ستورد. وقد �سكلت االأبقار االأجنبية نحو 53 % من جمموع االأبقار يف تون�س البالغ عددها نحو 671 

االألبان البيان
)األف طن(

اللحوم احلمراء 
)األف طن(

حلوم الدواجن 
)األف طن(

البي�س
 )مليون طن(

اأ�سماك 
)األف طن(

349.3534.41248.1044.920.97االإنتاج املحلي
393.4564.9349.340.4927.14اال�سترياد
84.3831.3719.603.912.05الت�سدير

658.4267.97277.8441.526.06املتاح لال�ستهالك
53.0650.6389.30108.243.72ن�سبة االكتفاء الذاتي %

اجلدول )3-3(. امليزان ال�سلعي للمنتجات احليوانية يف االأردن يف عام 2010

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 ، اخلرطوم 2011.

االأبقار املحلية يف تون�س املاعز البلدي يف تون�س

غنم اأ�سود تيباركب�س غنم الرببري
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األف راأ�س يف عام 2010.  اإ�سافًة لوجود اأعداد من االإبل واخليول والبغال واحلمري. وت�سري البيانات اإىل اأن اأعداد 
احليوانات الزراعية يف تون�س خالل ال�سنوات ال�سابقة قد ات�سمت بالثبات الن�سبي بالن�سبة لالأغنام واالإبل وانخفا�س 

ن�سبي بالن�سبة لالأبقار وانخفا�س ملحوظ بالن�سبة للماعز، وكما مو�سح يف اجلدول )4-3(.

وت�سري البيانات اإىل حدوث تطور ملحوظ يف االإنتاج احليواين من اللحوم )احلمراء والبي�ساء( واحلليب والبي�س يف 
تون�س خالل ال�سنوات ال�سابقة، وكما ت�سري اإىل ذلك االأرقام القيا�سية واملدرجة يف اجلدول )5-3(. 

200820092010متو�سط الفرتة 2003-2007البيان

االأبقار
338.51326.17316.94-حملي
355.77352.91354.05-اأجنبي

687.17694.28679.08670.99املجموع*
97.6 %98.8 %101.3 %100 %الرقم القيا�سي*

7175.487300.947361.627234.07االأغنام
100.8 %102.6 %101.7 %100 %الرقم القيا�سي*

1454.641295.94 1453.051496.29املاعز
89.2 %100.1 %103 %100 %الرقم القيا�سي*
72.4072.0072.0072.00اجلمال )االإبل(
99.4 %99.4 %99.4 %100 %الرقم القيا�سي*

56.8457.0057.0057.00اخليول
295.80311.00311.00311.00البغال واحلمري

اجلدول )3-4( . تطور اأعداد الرثوة احليوانية يف تون�س للفرتة 2003 - 2010
)األف راأ�س(

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.

اجلدول )3-5(. تطور املنتجات احليوانية يف تون�س للفرتة 2003 - 2010 
)األف طن(

200820092010متو�سط 2003-2007البيان
55.4061.0058.9060.50حلم االأغنام واملاعز

48.7754.0051.6053.60حلم االأبقار 
8.168.606.807.70حلم االإبل

112.33123.6117.3121.80اإجمايل اللحوم احلمراء
88.9087.7090.70100.25حلم الدجاج

105.96100.60100.30102.40ال�سمك
194.86188.30191.00202.65اإجمايل اللحوم البي�ساء

309.405309.68312.38324.45اإجمايل اللحوم
100100.1101.0104.9 الرقم القيا�سي *
932.00101010301057.00اللنب )احلليب(

100108.4110.5113.4 الرقم القيا�سي *
74.5179.8584.2083.65البي�س

100107.2113.0112.3الرقم القيا�سي *
امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.

*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.
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املنتجة  احليوانية  املنتجات  كميات  حيث  من  تون�س  يف  احليوانية  للمنتجات  ال�سلعي  امليزان   )6-3( اجلــدول  ويبني 
املتاح  اإىل  املحلي  لالإنتاج  املئوية  )الن�سبة  املنتجات  هذه  من  الذاتي  االكتفاء  ون�سبة  وامل�سدرة،  وامل�ستوردة،  حمليًا، 
لال�ستهالك(، حيث يالحظ من هذه الن�سب باأن تون�س مكتفية ذاتيًا من حلوم الدجاج والبي�س وتقرتب من االكتفاء 
الذاتي كليًا بالن�سبة لالألبان واللحوم احلمراء ، بينما بلغ االكتفاء الذاتي من االأ�سماك نحو 81.5 % على الرغم من 

وجود اإطاللة لتون�س على البحر االأبي�س املتو�سط. 

3-3  الرثوة احليوانية يف اجلزائر
يوجد يف اجلزائر خم�س �سالالت من االأغنام، هي: الرببرية، واملزابية، وبني جيل، واأوالد جالل، والرمبي. ويوجد اأربع 

�سالالت من املاعز، هي: املقاتية، والعربية، والرببرية، وامليزابة. 

االألبان البيان
)األف طن(

اللحوم احلمراء 
)األف طن(

حلوم الدواجن 
)األف طن(

البي�س
 )مليون طن(

اأ�سماك 
)األف طن(

1057.00121.80100.2583.65102.40االإنتاج املحلي
127.635.483.210.0445.58اال�سترياد
53.860.122.90.1022.41الت�سدير

1130.77127.16100.5683.59125.57املتاح لال�ستهالك
93.595.899.7100.181.5ن�سبة االكتفاء الذاتي %

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.

اجلدول )3-6(. امليزان ال�سلعي للمنتجات احليوانية يف تون�س لعام 2010

كب�س من �ساللة بني جيل

االإبل ال�سحراوية يف اجلزائر �ساللة االأطل�س البني يف اجلزائر

 املاعز البلدي اجلزائري وي�سمى حمليًا املاعز العربية
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كما يوجد اأربع �سالالت من االأبقار، منها �ساللة االأطل�سي البني - وتت�سمن اأربع جمموعات حملية وحم�سنة، هي: قاملة، 
وال�سرفة، و�سطيف، وال�سلف - باالإ�سافة اإىل ثالث �سالالت اأجنبية م�ستوردة هي: الهول�ستاين، والفريزيان، واملنبيليار. 
اإ�سافًة ملجموعات حملية من االإبل واخليول مثل اخليل العربي"البارب" والبغال واحلمري والدجاج والدواجن االأخرى. 
وت�سري البيانات اإىل اأن اأعداد احليوانات الزراعية يف اجلزائر خالل ال�سنوات ال�سابقة قد ات�سمت بالتزايد ب�سكل عام، 

وب�سكل ملحوظ بالن�سبة  لالأغنام  واملاعز وب�سكل اأقل بالن�سبة لالأبقار واالإبل، وكما  هو مو�سح يف اجلدول )7-3(.

اأما فيما يتعلق بكميات املنتجات احليوانية من اللحوم احلمراء والبي�ساء واالأ�سماك والبي�س واحلليب يف اجلزائر، 
حتى عام 2010، فقد �سهدت جميعها تزايدًا ملحوظًا اإال اأنه ات�سم بالتذبذب، كما يف اجلدول )8-3(. 

200820092010متو�سط الفرتة 2003-2007البيان

االأبقار
639.04652.35675.62--حملي
214.49229.93239.80-اأجنبي

846.92853.53882.28915.42املجموع*
108.1 %104.2 %%100.8%100الرقم القيا�سي*

18874.0019946.2021404.5822668.80االأغنام
120.1 %113.4 %105.7 %100 %الرقم القيا�سي*

3598.213751.363962.124287.30املاعز
119.2 %110.1 %104.3 %100 %الرقم القيا�سي*
273.96295.09301.12313.99اجلمال )االإبل(
100107.7109.9114.6الرقم القيا�سي*

44.7445.2944.8043.65اخليول
180.51185.17191.09176.39البغال واحلمري

اجلدول )3-7( . تطور اأعداد الرثوة احليوانية يف اجلزائر للفرتة 2003 - 2010 
)األف راأ�س(

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.

200820092010متو�سط 2003-2007البيان
140.21145.55169.49154.80حلم االأغنام واملاعز

86.6381.3692.60100.58حلم االأبقار 
6.979.029.437.87حلم االإبل

235.28235.93271.59263.25اإجمايل اللحوم احلمراء
149.64142.08190.83296.40حلم الدجاج

137.45142.04132.27130.12ال�سمك
287.09284.12323.10426.52اإجمايل اللحوم البي�ساء

384.92378.01462.42648.17اإجمايل اللحوم
168.39 %120.1 %98.2 %100 %الرقم القيا�سي* 
1720.791878.522377.642854.07اللنب )احلليب(

165.9 %138.2 %109.2 %100 %الرقم القيا�سي* 
178.57184.39193.56224.53البي�س

125.7 %108.4 %103.3 %100 %الرقم القيا�سي*  

اجلدول )3-8(. تطور املنتجات احليوانية يف اجلزائر للفرتة 2003 - 2010 
)األف طن(

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.
*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.
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املنتجة  املنتجات احليوانية  للمنتجات احليوانية يف اجلزائر من حيث كميات  ال�سلعي  امليزان   )9-3( ويبني اجلدول 
باأن  الن�سب  املنتجات، حيث يالحظ من خالل هذه  الذاتي من هذه  حمليًا، وامل�ستوردة، وامل�سدرة، ون�سبة االكتفاء 
اجلزائر مكتفية ذاتيًا من حلوم الدجاج والبي�س، وو�سلت يف االكتفاء الذاتي يف اللحوم احلمراء اإىل نحو 81 %، 
بينما مل حتقق يف االألبان �سوى 51.1 %، وبلغت ن�سبة االكتفاء الذاتي من االأ�سماك نحو  84.5 % على الرغم من 

وجود اإطاللة للجزائر على البحر االأبي�س املتو�سط. 

3-4  الرثوة احليوانية يف ال�شعودية

يوجد يف ال�سعودية اأربع �سالالت من االأغنام، هي: 
تلعب  وهي  واليمني،  واحلــري  واحلب�سي  النجدي 
عدة  يوجد  كما  البالد،  اقت�ساديات  يف  هامًا  دورًا 
واملاعز  الــدري  املاعز  اأهمها:  املاعز،  من  �سالالت 
النجدي  واملاعز  )احلجازي(  ال�سحراوي  ال�سعودي 

واملاعز التهامي. 
اأهمها:  واأبقار م�ستوردة،  اأبقار حملية  اأي�سًا  وتربى 
الفريزيان  والهول�ستاين، كما  يوجد عدة �سالالت من 
االإبل، اأهمها: املو�سم والعماين والنجدية واملجاهيم 
)اإبل  واجلي�س  ولــوراك  )ال�سامية(  ال�سمالية  واالإبــل 
احليوانات  مــن  �ــســالالت  اإىل  اإ�ــســافــًة  ال�سباق(، 
)الكحيلة(حيث  العربي  اخليل  �ساللة  مثل  االأخــرى 
تعد اجلزيرة العربية املوطن االأ�سلي لها، واحلمري 

احلجازي واحل�ساوي وغريها من احليوانات.
اأن اأعداد احليوانات الزراعية  وت�سري البيانات اإىل 
عام  ب�سكل  ات�سمت  قد  ال�سابقة  ال�سنوات  خــالل 
لالأغنام  بالن�سبة  مــلــحــوظ  ب�سكل  بــاالنــخــفــا�ــس 
واملاعز، وب�سكل اأقل بالن�سبة لالإبل، وال ي�سمل ذلك 
كما   ،%  10 بن�سبة  ارتفاعًا  �سهدت  حيث  االأبقار، 
املدرجة يف اجلدول  القيا�سية  االأرقــام  تو�سح ذلك 

.)10-3(

االألبانالبيان
)األف طن(

اللحوم احلمراء
)األف طن(

حلوم الدواجن
)األف طن(

البي�س
)مليون طن(

االأ�سماك
)األف طن(

2854.07263.25296.4224.53130.12االإنتاج املحلي
2752.2662.300.470.4525.55اال�سترياد
1.7--16.810.02الت�سدير

5589.52325.53296.87224.98153.97املتاح لال�ستهالك
51.180.999.899.884.5ن�سبة االكتفاء الذاتي %

اجلدول )3-9(. امليزان ال�سلعي للمنتجات احليوانية يف اجلزائر لعام  2010

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.

غنم النجدي

غنم احلري احلب�سي
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فت�سري   ،2010 عام  حتى  واحلليب  والبي�س  والبي�ساء  احلمراء  اللحوم  من  احليوانية  املنتجات  بتطور  يتعلق  وفيما 
)احلمراء  اللحوم  وا�سح يف  وانخفا�س  واالألبان  البي�س  االإنتاج احليواين من  اإىل حدوث تطور ملحوظ يف  البيانات 
والبي�ساء( خالل ال�سنوات ال�سابقة، ب�سبب االنخفا�س احلاد يف حلوم االأغنام واملاعز والدجاج، يف حني �سهدت حلوم 
االأبقار واالأ�سماك ارتفاعًا، اإال اأن هذا االرتفاع مل ي�ستطع اأن يغطي هذا االنخفا�س احلاد، كما ت�سري اإىل ذلك االأرقام 

القيا�سية واملدرجة يف اجلدول )11-3(.
احليوانية  املنتجات  كميات  حيث  من  ال�سعودية  يف  احليوانية  للمنتجات  ال�سلعي  امليزان   )12-3( اجلدول  ويبني 
هذه  خالل  من  يالحظ  حيث  املنتجات،  هذه  من  الذاتي  االكتفاء  ون�سبة  وامل�سدرة،  وامل�ستوردة،  حمليًا،  املنتجة 
الن�سب باأن ال�سعودية غري مكتفية ذاتيًا من املنتجات احليوانية ما عدا البي�س الذي و�سلت ن�سبة االكتفاء الذاتي 
111.2 %، وقد و�سلت ن�سبة االكتفاء الذاتي باللحوم احلمراء اإىل نحو 59.6 %، يف حني مل تتجاوز هذه  فيه اإىل 
الن�سبة فيما يخ�س حلوم الدجاج واالألبان، عتبة الـ 50 %، على الرغم من وجود م�ساريع حديثة للرثوة احليوانية، 
يف حني و�سلت ن�سبة  االكتفاء الذاتي باالأ�سماك 50.8 % على الرغم من وجود �سواحل  لل�سعودية مطلة على البحر 

االأحمر واخلليج العربي. 

اإبل املجاهيم االأبقار البلدية ال�سعودية

اجلدول )3-10( . تطور اأعداد الرثوة احليوانية يف ال�سعودية للفرتة -2003 2010
)األف راأ�س(

200820092010متو�سط الفرتة 2003-2007البيان
370.40417.76435.00404.00االأبقار

109.1 %117.4 %112.8 %100 %الرقم القيا�سي
11542.8011548.009095.008741.00االأغنام

75.7 %78.8 %100 %100 %الرقم القيا�سي
5326.004853.003809.003408.00املاعز

64.0 %71.5 %91.1 %100 %الرقم القيا�سي
859.80869.00810.00810.00اجلمال )االإبل(
94.2 %94.2 %101.1 %100 %الرقم القيا�سي

19.0020.5020.5020.50اخليول
99.62100100100البغال واحلمري

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.
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3-5  الرثوة احليوانية يف العراق 
يوجد يف العراق ثالث �سالالت نقية من االأغنام، هي: 

العوا�سي والعرابي والكرادي، وت�سكل العوا�سي 55-56 % من اإجمايل االأغنام، واالأغنام الكرادية نحو 15 %، بينما 
تبلغ ن�سبة االأغنام العرابية 25 % من اإجمايل االأغنام. 

واملاعز  املرعز،  وماعز   ،) اجلبلي  والكرادي  ال�سحراوي،  )العرابي  االأ�سود  فمنه  اأنــواع،  ثالثة  اإىل  املاعز  وُيق�سم 
ال�سامي. 

كما يتم الرتكيز يف العراق على تربية االأبقار املحلية وتطويرها، وتعترب �ساللة االأبقار اجلنوبية من اأهم ال�سالالت التي 
ُتربى يف العراق، وت�سكل 42.5 % من اإجمايل االأبقار، حيث تتفوق هذه ال�ساللة باإنتاج احلليب واللحم، تليها ال�سرابية 

والر�ستاكية واأخريًا الكرادية. 
60 % من جمموع اجلامو�س،  اأما اجلامو�س فيق�سم اإىل جمموعتني، االأوىل هي جمموعة جامو�س االأهوار، وي�سكل 

واملجموعة الثانية هي اجلامو�س الذي ُيربى حول املدن. 

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.

اجلدول )3-11(. تطور املنتجات احليوانية يف ال�سعودية للفرتة 2003 - 2010
)األف طن(

200820092010متو�سط 2003-2007البيان

79.6139.7537.7737.77حلم االأغنام واملاعز
18.9518.4823.5824.64حلم االأبقار  

37.1533.9735.4135.41حلم االإبل
135.7192.2096.7697.82اإجمايل اللحوم احلمراء

516.79447.00494.00447.00حلم الدجاج
74.1593.5096.45126.85ال�سمك

590.94540.50590.45573.85اإجمايل اللحوم البي�ساء
726.65632.7687.21671.67اإجمايل اللحوم
10087.194.692.4الرقم القيا�سي
1304.471370.391508.381603.95اللنب )احلليب(
100105.1115.6122.958الرقم القيا�سي

147.96154.54173.63199.35البي�س
100104.4117.3134.7الرقم القيا�سي

االألبان البيان
)األف طن(

اللحوم احلمراء
)األف طن(

حلوم الدواجن
)األف طن(

البي�س
)مليون طن(

اأ�سماك
)األف طن(

1603.9597.82447.00199.35126.85االإنتاج املحلي
2053.4391.29566.731.97155.00اال�سترياد
321.3325.0718.5921.9832.09الت�سدير

3336.05164.04995.14179.34249.76املتاح لال�ستهالك
44.9111.1650.8 48.0859.63ن�سبة االكتفاء الذاتي %

اجلدول )3-12(. امليزان ال�سلعي للمنتجات احليوانية يف ال�سعودية  لعام 2010

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.
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وت�سري البيانات اإىل تزايد اأعداد احليوانات الزراعية يف العراق خالل ال�سنوات ال�سابقة ب�سكل عام،  وب�سكل ملحوظ 
بالن�سبة لالأبقار واملاعز واالإبل وب�سكل اأقل بالن�سبة لالأغنام واجلامو�س، كما تو�سح ذلك االأرقام يف اجلدول )13-3(.

ذكر غنم العرابيغنم الكرادي

اأنثى اأبقار ال�سرابياأنثى اأبقار اجلنوبي

ذكر اجلامو�س العراقياأنثى اجلامو�س العراقي
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اإىل  ب�سكل عام  البيانات  2010، فت�سري  والبي�س واحلليب، حتى عام  والبي�ساء  اللحوم احلمراء  االإنتاج من  اأماعن 
تطور ملحوظ باالنتاج، واإن ات�سم بالتذبذب من عام اإىل اآخر يف االإنتاج من اللحوم )احلمراء والبي�ساء( واالألبان يف 

ال�سنوات ال�سابقة، ماعدا البي�س الذي �سهد  ثباتًا ن�سبيًا، كما ت�سري اإىل ذلك االأرقام القيا�سية يف اجلدول )14-3(.

اجلدول )3-13( . تطور اأعداد الرثوة احليوانية يف العراق للفرتة 2003 - 2010 
)األف راأ�س(

200820092010متو�سط الفرتة 2003-2007البيان
1269.2255225522629 االأبقار

100201.1201.1207.1الرقم القيا�سي*
249284286295اجلامو�س

100114.1114.9118.5الرقم القيا�سي*
7195.6637177227945 االأغنام

10088.5107.3110.4الرقم القيا�سي*
702109514751519املاعز

100156.0210.1216.4الرقم القيا�سي*
28.8595860 اجلمال )االإبل(
100204.9201.4208.3الرقم القيا�سي*

47474848اخليول
391391391391البغال واحلمري

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.
*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.

اجلدول )3-14(. تطور املنتجات احليوانية يف العراق للفرتة 2003 - 2010
)األف طن(

200820092010متو�سط 2003-2007البيان
11.4422.8014.6012.50حلم االأغنام واملاعز

37.9352.0055.0052.00حلم االأبقار واجلامو�س
1.411.801.601.50حلم االإبل

50.7876.6071.2066.00اإجمايل اللحوم احلمراء
64.8089.0034.0053.00حلم الدجاج

35.1950.2659.6557.76ال�سمك
99.99139.2693.65110.76اإجمايل اللحوم البي�ساء

150.77215.86164.85176.76اإجمايل اللحوم
117.2%109.3%143.2 %100 %الرقم القيا�سي*
260.88272.40272.40282.19اللنب )احلليب(
100104.4104.4108.2الرقم القيا�سي*

46.3445.7835.2346.31البي�س
10098.876.099.9الرقم القيا�سي*

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.
*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.
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املنتجة  املنتجات احليوانية  العراق من حيث كميات  للمنتجات احليوانية يف  ال�سلعي  امليزان   )15-3( ويبني اجلدول 
حمليًا، وامل�ستوردة، وامل�سدرة، ون�سبة االكتفاء الذاتي من هذه املنتجات، حيث يالحظ من خالل هذه الن�سب باأن ن�سبة 
االكتفاء الذاتي من االألبان كانت اأقل من 50 %، بينما قاربت 100 % للحوم احلمراء، وانخف�ست على نحو 16.8 % 

للحوم الدواجن، و43 % للبي�س، وكانت بالن�سبة لالأ�سماك نحو 50.2 %.

3-6 الرثوة احليوانية يف املغرب
يف املغرب خم�س �سالالت من االأغنام، هي: 

والدمان،  وبوجعد  كيل  وبني  ومتح�سيت  ال�سردي 
حيث  اأ�سا�سي،  ب�سكل  اللحم  على  للح�سول  وتربى 
وتوجد  املــوالــيــد.  لر�ساعة  احلليب  معظم  يــرتك 

�ساللتني من املاعز، هي: الدرعة واملحلية ال�سوداء.
هي:  املحلية،  االأبقار  من  �سالالت  ثالث  توجد  كما 
تيديلي، و�سقراء وملا�س، و�سمراء االأطل�س، باالإ�سافة 
ــار  ــق ــن االأب ــالالت م ــس ــقــار املــحــ�ــســنــة، واأربـــــع � ــالأب ل

امل�ستوردة. 
املغرب، هي:  االإبل يف  من  �سالالت  ثالث  يوجد  كما 
من  �سالالت  وخم�س  واملرموري.  واخلــوري  الكرزين 
الرببري  والعربي  االأ�سيل،  العربي  هــي:  اخلــيــول، 
والعربي االجنليزي، والرببري، واالجنليزي. ويتميز 
حيث  بوفرته  املغرب  يف  البحرية  االأ�سماك  اإنــتــاج 

ي�سدر ق�سم منه.
الزراعية  احليوانات  اأعــداد  اأن  اإىل  البيانات  ت�سري 
يف املغرب خالل ال�سنوات ال�سابقة قد اأت�سمت ب�سكل 
عام بالتزايد بن�سب خمتلفة بالن�سبة  لالأغنام واملاعز 
واالأبقار، وبالثبات الن�سبي بالن�سبة لالإبل، كما تو�سح 
ذلك االأرقام القيا�سية املدرجة يف اجلدول )16-3(.

اللحوم احلمراءاالألبان)األف طن(البيان
)األف طن(

حلوم الدواجن
)األف طن(

البي�س
)مليون طن(

اأ�سماك
)األف طن(

282.1966.0053.0046.3157.76االإنتاج املحلي
332.970.76262.5461.3857.19اال�سترياد
-----الت�سدير

615.1666.76315.54107.69114.95املتاح لال�ستهالك
45.998.916.843.050.2ن�سبة االكتفاء الذاتي %

اجلدول )3-15(. امليزان ال�سلعي للمنتجات احليوانية يف العراق لعام 2010

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.

غنم الدمان

املاعز املحلي االأ�سود
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)احلليب(، حتى  واالألبان  والبي�س  والبي�ساء  اللحوم احلمراء  املغرب من  املنتجات احليوانية يف  لتطور  بالن�سبة  اأما 
عام 2010، فت�سري البيانات اإىل حدوث تطور ملحوظ ومت�ساعد يف االإنتاج احليواين من اإجمايل اللحوم )احلمراء 

والبي�ساء( واالألبان والبي�س خالل ال�سنوات ال�سابقة، كما ت�سري اإىل ذلك االأرقام القيا�سية يف اجلدول )17-3(.
املنتجة  املنتجات احليوانية  للمنتجات احليوانية يف املغرب من حيث كميات  ال�سلعي  امليزان   )18-3( ويبني اجلدول 
باأن  الن�سب  املنتجات، حيث يالحظ من خالل هذه  الذاتي من هذه  حمليًا، وامل�ستوردة، وامل�سدرة، ون�سبة االكتفاء 
ن�سبة االكتفاء الذاتي من االألبان كانت نحو 79.8 %، بينما قاربت 100 % للحوم احلمراء والدواجن، وارتفعت اإىل 

نحو 100.7 % للبي�س، واإىل نحو 140.2 % بالن�سبة لالأ�سماك.

200820092010متو�سط الفرتة 2003-2007البيان

االأبقار
1315.0 1283.0 1331.0 -حملي
1584.9 1506.0 1483.1 -اأجنبي

2899.9 2789.0 2814.1 2741.82املجموع*
105.8%101.7%102.6%100%الرقم القيا�سي*

16976.9417077.017093.018030.0االأغنام
106.2%100.7%100.6%100%الرقم القيا�سي*

5307.565117.905283.705414.30املاعز
102.0%99.6%96.4%100%الرقم القيا�سي*
179.2180.0180.0175.0اجلمال )االإبل(
97.7 %100.4 %100.4 %100 %الرقم القيا�سي*

156.64152.0154.0155.0اخليول
1506.141483.11426.01350.0البغال واحلمري

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.
*اأ�سيف من قبل فريق الدرا�سة.

اجلدول )3-16( . تطور اأعداد الرثوة احليوانية يف املغرب للفرتة 2003 - 2010
) األف راأ�س(

اأبقار الفريزيان امل�ستوردة اأبقار �سقراء واملا�س
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3-7  مقارنة بني الدول العربية املختارة 
3-7-1 اأعداد الرثوة احليوانية

يو�سح اجلدول  )3-19( متو�سطات اأعداد الرثوة احليوانية يف الدول العربية املختارة للفرتة 2003 - 2010، حيث 
تركزت  وقد   راأ�ــس،  األف   7096 نحو  بلغ  قد  املختارة  الــدول  ملجموعة  االأبقار  ملجموع  الو�سطي  املعدل  باأن  يالحظ  
اأعدادها يف املغرب والعراق بن�سبة 39.6 % و31.7 % على التوايل. وبالن�سبة للجامو�س نحو 279 األف راأ�س،  وقد 
تركزت ب�سكل اأ�سا�سي يف العراق. اأما االأغنام فقد بلغ معدلها نحو 64907 األف راأ�س، وقد تركزت ب�سكل اأ�سا�سي  يف 
اجلزائر واملغرب بن�سبة 32 % و 27 % على التوايل. يف  حني بلغت اأعداد املاعز نحو 16971 األف راأ�س، وقد تركزت 
يف املغرب وال�سعودية واجلزائر بن�سبة 31.1 % و 25.6 % و 23 % على التوايل. اأما االإبل  فقد بلغ املعدل الو�سطي 
لعددها نحو 1445 األف راأ�س، وتركزت ب�سكل كبري يف ال�سعودية بن�سبة 57.9 % ومن ثم يف اجلزائر بن�سبة 20.5 %. 
يف حني بلغ هذا املعدل بالن�سبة للخيول نحو 326 األف راأ�س، وقد تركزت يف املغرب بالدرجة االأوىل بن�سبة 47.3 % 
ويف تون�س والعراق واجلزائر بالدرجة الثانية بن�سبة 17.5 % و 14.6 % و 13.7 % على التوايل. وبلغ املعدل الو�سطي 
لعدد البغال واحلمري نحو 2433 األف راأ�س، وقد تركزت اأعدادها بالدرجة االأوىل يف املغرب 59.2 %، ويف العراق 

وتون�س بالدرجة الثانية بن�سبة 16.1 % و 12.6 % على التوايل. 

اجلدول )3-17(. تطور املنتجات احليوانية يف املغرب للفرتة 2003 - 2010
)األف طن(

200820092010متو�سط 2003-2007البيان

 118.37121.4158.0157.00حلم االأغنام واملاعز
153.20177.35189.0194.00حلم االأبقار 

2.582.522.592.53حلم االإبل
274.15301.27349.59353.53اإجمايل اللحوم احلمراء

342.00440.00490.00560.00حلم الدجاج
929.981020.061160.941136.16ال�سمك

1271.981460.061650.941696.16اإجمايل اللحوم البي�ساء
2000.532049.69 1761.33  1546.13اإجمايل اللحوم
132.6 %129.4 %113.9 %100 %الرقم القيا�سي
1440.20180019602100.00اللنب )احلليب(
145.8 %136.1 %125.0 %100 %الرقم القيا�سي

164.00185.00195.00225البي�س
137.2 %118.9%112.8 %100 %الرقم القيا�سي

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31 و32، اخلرطوم 2011 و 2012.

االألبان البيان
)األف طن(

اللحوم احلمراء 
)األف طن(

حلوم الدواجن 
)األف طن(

البي�س 
)مليون طن(

اأ�سماك 
)األف طن(

2100.00353.53560.00225.001136.16االإنتاج املحلي
812.805.702.020.1551.03اال�سترياد
282.660.100.361.79376.63الت�سدير

359.13561.66223.36810.56 2630.14 املتاح لال�ستهالك
79.898.499.7100.7140.2ن�سبة االكتفاء الذاتي %

اجلدول )3-18(. امليزان ال�سلعي للمنتجات احليوانية يف املغرب لعام 2010
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وب�سكل عام تاأتي املغرب باملرتبة االأوىل من حيث حجم ثروتها احليوانية مبا متثله من الوحدات احليوانية وبن�سبة 
31.2 %، ومن ثم اجلزائر باملرتبة الثانية بن�سبة 23.2 %، والعراق باملرتبة الثالثة بن�سبة 17 %، وال�سعودية باملرتبة 

الرابعة بن�سبة 16 %، وتون�س باملرتبة اخلام�سة بن�سبة 10.1 %، واالأردن باملرتبة ال�ساد�سة بن�سبة 2.4 %.

3-7-2  كميات املنتجات احليوانية
ويبني اجلدول )3-20( متو�سطات كميات املنتجات احليوانية يف الدول العربية املختارة للفرتة 2003-2010، وعند 
االأغنام  الو�سطي ملجموع حلوم  املعدل  باأن  املختارة، يالحظ   العربية  الدول  املتو�سطات يف  اإجراء مقارنة بني هذه 
االأكــرب يف  بال�سكل  واملغرب  اجلزائر  �ساهمت  وقد   األف طن،   434.5 نحو  بلغ  قد  املختارة  الــدول  ملجموعة  واملاعز 
اإنتاجها، حيث بلغت ن�سبتهما 35 % و31.9 % على التوايل.  وكذلك هو احلال فيما يخ�س حلوم االأبقار واجلامو�س 
الذي بلغ املعدل الو�سطي لها نحو 403.2 األف طن، حيث �ساهمت اجلزائر واملغرب بال�سكل االأكرب يف اإنتاجها، حيث 

بلغت ن�سبتهما 22.4 % و44.2 % على التوايل.
وبالن�سبة للحوم االإبل فقد بلغ املعدل الو�سطي لها نحو 56.1 األف طن، �ساهمت ال�سعودية بال�سكل االأكرب يف اإنتاجها، 
حيث بلغت ن�سبتها 63.3 %، واجلزائر وتون�س بن�سبة 14.8 % و 13.9 % على التوايل. وبذلك بلغ املعدل الو�سطي 
الإجمايل كميات اللحوم احلمراء املنتجة يف الدول العربية املختارة نحو 894.4 األف طن، �ساهمتا املغرب واجلزائر 

باجلزء االأكرب يف اإنتاجها، حيث بلغت ن�سبتهما 35.7 % و 28.1 % على التوايل.  
اأما فيما يخ�س حلوم الدواجن فقد بلغ املعدل الو�سطي لها نحو 1460.3 األف طن، �ساهمت ال�سعودية واملغرب بال�سكل 
االأكرب يف اإنتاجها، حيث بلغت ن�سبتهما 32.6 % و 31.4 % على التوايل. وبالن�سبة لالأ�سماك بلغ هذا املعدل نحو 1449 
األف طن �ساهمت املغرب بال�سكل االأكرب يف اإنتاجها، حيث بلغت ن�سبتها  73.3 %. وبذلك بلغ املعدل الو�سطي الإجمايل 
كميات اللحوم البي�ساء املنتجة يف الدول العربية املختارة نحو 2909.3 األف طن، �ساهمتا املغرب وال�سعودية باجلزء 
االأكرب يف اإنتاجها، حيث بلغت ن�سبتهما 52.2 % و 19.7 % على التوايل. والإجمايل اللحوم )احلمراء والبي�ساء( نحو 

3652.6 األف طن، �ساهمت املغرب لوحدها باإنتاج ن�سفه، وباقي الدول العربية املختارة الن�سف االأخر. 

املجموعاملغربالعراقال�سعوديةاجلزائرتون�ساالأردنالبيان
70.4682.9874.5406.82250.552811.27096.35االأبقار

%1.09.612.35.731.739.6100
0.1000278.50278.6اجلامو�س

%0.040.000.000.0099.960.00.100
2081726820723.410231.77308.417294.464906.9االأغنام

%3.211.231.915.811.326.6100
819.114253899.743491197.755280.916971.45املاعز

%4.88.423.025.67.131.1100
9.972.1296837.251.45178.61445.25اجلمال )االإبل(

%0.75.020.557.93.612.4100
2.55744.620.147.5154.4326.1اخليول

%0.817.513.76.214.647.3100
10.2307.2183.399.93911441.32432.9البغال واحلمري

%0.412.67.54.116.159.2100

اجلدول )3-19(. مقارنة بني متو�سطات اأعداد الرثوة احليوانية يف الدول العربية املختارة للفرتة 2003 - 2010
) األف راأ�س(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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وفيما يخ�س االألبان )احلليب( ومنتجاتها فقد بلغ املعدل الو�سطي للكمية املنتجة منه نحو7101 األف طن، �ساهمت 
اجلزائر واملغرب وال�سعودية يف اإنتاج اجلزء االأكرب منه، اإذ بلغت ن�سب م�ساهماتهم 31.1 % و25.7 % و 20.4 % 
على التوايل. وكذلك هو احلال بالن�سبة للكميات املنتجة من البي�س فقد بلغ املعدل الو�سطي خالل الفرتة املدرو�سة 
نحو 721.5 األف طن، �ساهمت اجلزائر واملغرب وال�سعودية يف اإنتاج اجلزء االأكرب منه، اإذ بلغت ن�سب م�ساهماتهم 

27.1 % و 26.7 % و 23.4 % على التوايل.

ومما تقدم يت�سح وب�سكل عام  باأن املغرب ياأتي باملرتبة االأوىل من حيث حجم املنتجات احليوانية املنتجة خالل الفرتة 
وتاأتي  للبي�س.  و26.7 %  للحليب،   % 25.7 و  اللحوم،  الإجمايل   % 49.8 ن�سبة  �سكلت منتجاتها  املدرو�سة، حيث 

باملرتبة الثانية كاًل من اجلزائر وال�سعودية، وباملرتبة الثالثة كاًل من تون�س والعراق واالأردن. 

3-7-3  ن�شب االكتفاء الذاتي من املنتجات احليوانية
حمليًا،  املنتجة  الكميات  ح�سيلة  املختارة  العربية  الــدول  يف  احليوانية  املنتجات  من  الذاتي  االكتفاء  ن�سب  متثل 
وامل�ستوردة، وامل�سدرة، من هذه املنتجات، ويبني اجلدول )3 - 23( هذه الن�سب يف عام 2010، حيث يالحظ  باأن 
ن�سبة االكتفاء الذاتي من االألبان كمعدل و�سطي كانت نحو 61.9 %، وباملقارنة بني الدول كانت هذه الن�سبة يف تون�س 

هي االأعلى، اإذ بلغت نحو 93.5 %، ويف العراق ال�سعودية هي االأدنى اإذ بلغت 45.9 % و48.1 % على التوايل. 
وفيما يخ�س اللحوم احلمراء فقد كانت نحو 81 %، وباملقارنة بني الدول كانت هذه الن�سبة يف العراق واملغرب وتون�س 

هي االأعلى، اإذ بلغت نحو 98.9 %، و98.4 % و 95.8 % على التوايل، ويف االأردن هي االأدنى اإذ بلغت 53.1 %. 

املجموعاملغربالعراقال�سعوديةاجلزائرتون�ساالأردنالبيان
20.659152.248.715.3138.7434.5حلم االأغنام واملاعز

%4.713.635.011.23.531.9100.0
11.95290.321.449.2178.4403.2حلم االأبقار واجلامو�س

%3.012.922.45.312.244.2100.0
0.37.88.335.51.62.656.1حلم االإبل

%0.513.914.863.32.94.6100.0
32.8118.8251.5105.666.1319.6894.4اإجمايل اللحوم احلمراء

%3.713.328.111.87.435.7100.0
179.391.9194.7476.260.24581460.3حلم الدجاج

%12.36.313.332.64.131.4100.0
1102.3135.597.750.71061.81449ال�سمك

%0.17.19.46.73.573.3100.0
180.3194.2330.2573.9110.91519.82909.3اإجمايل اللحوم البي�ساء

%6.26.711.319.73.852.2100.0
213.1314468.4679.6177.11839.43691.6اإجمايل اللحوم

%5.88.512.718.44.849.8100.0
341.61007.32207.81446.82721825.17100.6اللنب )احلليب( 

%4.814.231.120.43.825.7100.0
4180.6195.3168.943.4192.3721.5البي�س

%5.711.227.123.46.026.7100.0

اجلدول )3-20(. مقارنة بني متو�سطات املنتجات احليوانية يف الدول العربية املختارة للفرتة 2003 - 2010
)األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة ا�ستنادا اإىل البيانات الواردة يف اجلداول ال�سابقة من هذا الف�سل. 
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وبالن�سبة للحوم الدجاج فقد كان املعدل الو�سطي لالكتفاء الذاتي نحو 75 %، وباملقارنة بني الدول كانت هذه الن�سبة 
يف دول املغرب العربي"اجلزائر واملغرب وتون�س" هي االأعلى، اإذ بلغت نحو 100 %، ويف ال�سعودية والعراق هي االأدنى 

اإذ بلغت 44.9 % و 16.8 % على التوايل. 
وبالن�سبة للبي�س فقد كان املعدل الو�سطي لالكتفاء الذاتي نحو 93.8 %، وباملقارنة بني الدول كانت هذه الن�سبة يف 
جميع الدول "ما عدا العراق" نحو 100 % واأكرث، يف حني كانت يف العراق هي االأدنى اإذ بلغت نحو 43 %، و يعود 
ذلك اإىل الظروف ال�سعبة التي مر بها العراق والتي اأدت اإىل تدمري احللقات والبنى االأ�سا�سية ل�سناعة الدواجن، 
والتي ا�ستطاع من خاللها يف الثمانينات من القرن املا�سي حتقيق معدالت عالية من االكتفاء الذاتي من هذه املادة 

الغذائية.  
اأما بالن�سبة لالأ�سماك فقد كان املعدل الو�سطي لالكتفاء الذاتي نحو 68.5 %، وباملقارنة بني الدول كانت هذه الن�سبة 
يف املغرب هي االأعلى، اإذ بلغت نحو 140.2 %، حيث يتميز املغرب من بني الدول العربية يف اإنتاج االأ�سماك البحرية 
وت�سديرها، ويف االأردن هي االأدنى حيث مل تتجاوز 3.7 %، ب�سبب �سحه مياهه الداخلية و�سيق منفذه البحري على 

البحر االأحمر.
وب�سكل عام يالحظ باأن املعدل الو�سطي للن�سب املئوية لالكتفاء الذاتي للمنتجات احليوانية ملجموعة  الدول العربية 
مو�سوع الدرا�سة، جميعها ت�سري اإىل عدم حتقيق االكتفاء الذاتي الكامل من هذه املنتجات، واأن تباينت ما بني هذه 
)61.9 %(، ويالحظ  باأن دول املغرب العربي من  )93.8 %( واأدناها يف االألبان  الدول، وكانت اأعالها يف البي�س 
بني الدول العربية مو�سوع الدرا�سة هي االأكرث تقدمًا يف حتقيق معدالت عالية يف ن�سب االكتفاء الذاتي من املنتجات 

احليوانية وتاأتي املغرب يف مقدمة هذه الدول.

الدول املختارة
ن�سب االكتفاء الذاتي %

اأ�سماكالبي�س حلوم الدواجناللحوم احلمراء االألبان 
53.150.6389.3108.23.7االأردن
93.595.899.7100.181.5تون�س

51.180.999.899.884.5اجلزائر
48.159.6344.9111.250.8ال�سعودية

45.998.916.843.050.2العراق
79.898.499.7100.7140.2املغرب

61.980.7175.093.868.5معدل و�سطي

اجلدول )3-21(. الن�سب املئوية لالكتفاء الذاتي  للمنتجات احليوانية يف الدول العربية املختارة  لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة ا�ستنادا اإىل البيانات الواردة يف اجلداول ال�سابقة من هذا الف�سل. 
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الف�صل الرابع
الحتياجات الغذائية للحيوانات الزراعية يف الدول العربية 

مو�صوع الدرا�صــــة
)الأردن، تون�س، اجلزائر، ال�صعودية، العراق، املغرب(
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االحتياجات الغذائية للحيوانات الزراعية 
يف الدول العربية مو�شوع الدرا�شة

تعد التغذية اأهم عوامل تطور الرثوة احليوانية، وتعترب عملية تاأمني االأعالف كمًا ونوعًا من اأهم عوامل جناح قطاع 
الرثوة احليوانية يف حتقيق اأهدافه لتوفري املنتجات احليوانية الالزمة الحتياجات اال�ستهالك املحلي من هذه املواد. 
وتختلف احليوانات الزراعية يف احتياجاتها الغذائية  تبعًا الأنواعها و�سالالتها وفئاتها العمرية واحتياجاتها الفيزولوجية 
لغر�س ال�سيانة واالإنتاج، لذلك مت تقدير االحتياجات الغذائية للحيوانات الزراعية يف الدول العربية املختارة وفق 
منهجية تاأخذ يف االعتبار احتياجات ال�سيانة واالإنتاج للحيوان والفئة العمرية )املنتجة والنامية(، واعتماد موؤ�سرات 
ثابتة لالأوزان واإنتاجية احلليب، ومعدل النمو اليومي. كما مت اعتماد معايري علمية مدرو�سة لتقدير احتياجات احليوان 

من الطاقة اال�ستقالبية والربوتني امله�سوم واملادة اجلافة 6.
4-1 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف الدول العربية

بلغت االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف الدول العربية يف عام 2010 نحو 262 مليون طن مادة جافة  ونحو  
2589 مليار ميغاجول طاقة ونحو 18 مليون طن بروتني مه�سوم. وقد ح�سبت هذه االحتياجات على اأ�سا�س اأعدادها 
الواردة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية ال�سادر عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية، املجلد رقم 
31، لعام 2011. وجاءت االحتياجات الغذائية لالأبقار باملرتبة االأوىل وهي اجلزء االأكرب من هذه االحتياجات، ثم 
االحتياجات الغذائية لالأغنام باملرتبة الثانية، ثم املاعز باملرتبة الثالثة، واالإبل باملرتبة الرابعة، والدواجن باملرتبة 
امل�ستزرعة  واالأ�سماك  ال�ساد�سة،  باملرتبة  والبغال(  واحلمري  )اخليول  اخليلية  العائلة  وكذلك  واجلامو�س  اخلام�سة، 
يف االأحوا�س باملرتبة ال�سابعة، اجلدول )4-1(. وتختلف هذه االحتياجات من دولة عربية اإىل اأخرى وكذلك االأهمية 
الن�سبية لهذه احليوانات فيها تبعًا حلجم اأعدادها. وفيما يلي ا�ستعرا�سًا لالحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف 

الدول العربية املختارة.

4-2 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف االأردن
4-2-1 االحتياجات الغذائية لالأغنام يف االأردن

 2،176 2010 نحو  األف راأ�س، بينما بلغ  هذا العدد عام   2251 2007 نحو  بلغ عدد روؤو�س االأغنام يف االأردن عام 
األف راأ�س، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت 3.3 %، وبالتايل فاإن االحتياجات الغذائية لالأغنام قد انخف�ست بنف�س الن�سبة. 
وبلغت احتياجات ال�سيانة لالأغنام يف عام 2010  نحو 479 األف طن مادة جافة، ونحو 4791 مليون ميغاجول طاقة 
ا�ستقالبية، ونحو 23 األف طن بروتني مه�سوم. يف حني بلغت احتياجات االإنتاج نحو 168.5 األف طن مادة جافة، ونحو 

بروتني مه�سومطاقة ا�ستقالبيةمادة جافةاحليوانات 
%األف طن%مليون ميغاجول%األف طن

54083.79220.6540838.01220.93241.22317.6االأغنام
34448.93813.1344489.38513.32064.47411.2املاعز
98236.66837.4982366.67837.96102.44733.2االأبقار

8825.8453.488258.4523.4538.7802.9اجلامو�س
33908.08112.9339080.81213.12031.87011.1االإبل

9106.9293.59106.9290.4502.2172.7اخليول واحلمري والبغال
20581.4457.8249655.0779.63370.04918.3الدواجن
3141.6041.236128.6151.4534.0892.9االأ�سماك

262333.302100.02589923.96100.018385.15100.0اإجمايل االحتياجات

اجلدول )4-1(. اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف الدول العربية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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1،685 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 16 األف طن بروتني مه�سوم. وبذلك كان جمموع االحتياجات لل�سيانة 
واالإنتاج نحو 648 طن مادة جافة، ونحو 6476 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 39 األف طن بروتني مه�سوم.  
ل نحو 74 % من االحتياجات الكلية لالأغنام من  ويت�سح من اجلدول )4-2( اأن االحتياجات الالزمة ل�سيانة اجل�سم ُت�سكِّ
املادة اجلافة و74 % من الطاقة اال�ستقالبية و59.1 % من الربوتني امله�سوم. وبهذا تكون احتياجات ال�سيانة اأعلى 
بكثري من احتياجات االإنتاج، وهذا يفر�س اأن يتم االهتمام ب�سكل اأكرب بربامج التح�سني، ما �سيكون له نتائج موؤثرة يف 

زيادة االإنتاج عند االأغنام يف االأردن .

4-2-2 االحتياجات الغذائية للماعز يف االأردن
يبني اجلدول )4-3( االحتياجات الغذائية للماعز، الالزمة لل�سيانة واالإنتاج، علمًا باأنها حم�سوبة على اأ�سا�س اأعداد 
752 األف  2010 نحو  569 األف راأ�س، بينما بلغ يف عام  2007 ، حيث كان عدد روؤو�س املاعز نحو  املاعز يف العام 
راأ�س، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات زادت ب�سكل ملحوظ، وبن�سبة تزيد عن 32 %، ومت ح�ساب االحتياجات بح�سب 
هذه الن�سبة للعام 2010. وقد كان جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج نحو 229.5 طن مادة جافة، ونحو 2295.2 

مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 13.8 األف طن بروتني مه�سوم.  

البيـــــــــــــــــــــــــــان
720078 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
1351900225113068702176العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
371.525124.2495.725359.033120.024479.057مادة جافة )األف طن(

3715.2512424957.253590.3331200.2414790.574طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
16.6177.1123.72716.0596.87122.930بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
91.59882.8174.39888.51880.016168.534مادة جافة )األف طن(

915.9788281743.978885.180800.1601685.340طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
11.7544.6816.43411.3594.52315.882بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
463.123207670.123447.551200.040647.591مادة جافة )األف طن(

4631.22820706701.2284475.5132000.4016475.914طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
28.37111.7940.16127.41811.39438.812بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-2(. االحتياجات الغذائية لالأغنام يف االأردن يف عامي 2007 و 2010

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان
7 20078 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
381188569504248752العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
104.77525.944130.719138.32734.252172.579مادة جافة )األف طن(

1047.750259.4401307.1901383.272342.5211725.793طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
4.6861.4856.1716.1871.9618.148بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
25.83217.29643.12834.10422.83556.939مادة جافة )األف طن(

258.318172.960431.278341.039228.347569.386طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
3.3150.9784.2934.3761.2915.667بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
130.60743.240173.847172.43157.087229.518مادة جافة )األف طن(

1306.068432.4001738.4681724.311570.8682295.179طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
8.0012.46310.46410.5633.25213.815بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-3(. االحتياجات الغذائية للماعز يف االأردن لعامي 2007 و 2010

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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4-2-3 االحتياجات الغذائية لالأبقار يف االأردن
بلغ العدد االإجمايل لالأبقار يف االأردن عام 2007  نحو 80.95 )5.6 % اأبقار حملية و94.4 % اأبقار م�ستوردة( علمًا 
باأنه ال توجد اأبقار حم�ّسنة يف االأردن، بينما بلغ هذا العدد نحو 63.4 األف راأ�س )1.9 % اأبقار حملية و98.1 % اأبقار 
املحلية  االأبقار  كان على ح�ساب  االنخفا�س  اأن  21.7 %، ويالحظ  نحو  بلغ  بانخفا�س  اأي   ،2010 م�ستوردة(، عام 
من اإجمايل عدد االأبقار الكلي. وبلغ جمموع االحتياجات الغذائية لالأبقار املحلية لل�سيانة واالإنتاج عام 2010 نحو 
1.7 طن مادة جافة، ونحو 17 مليون ميغا جول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 104طن بروتني مه�سوم، كما  هو مو�سح يف 

اجلدول )4-4(.

اأما االحتياجات الغذائية لالأبقار امل�ستوردة فقد مت ح�سابها على اأ�سا�س اأعدادها عام 2007 ، حيث كانت  نحو 76 
األف راأ�س، بينما بلغت اأعدادها عام 2010 نحو 62 األف راأ�س، وبالتايل تناق�ست هذه االحتياجات بن�سبة 18.6 %، 

ومت ح�ساب االحتياجات بح�سب هذه الن�سبة عام 2010.  
ويبني اجلدول )4-5( جمموع هذه االحتياجات. حيث بلغت  نحو 217 طن مادة جافة، ونحو 2169.4  مليون ميغاجول 

طاقة ا�ستقالبية، و نحو  14.7 طن بروتني مه�سوم.
وعلى �سوء ما تقدم فاإن جمموع االحتياجات الغذائية لالأبقار املنتجة والنامية من ال�سالالت املحلية وامل�ستوردة يف االأردن 
عام 2010 والبالغ عددها نحو 63.4 األف راأ�س، قد بلغ من املادة اجلافة نحو 218.6 األف طن ومن الطاقة اإال�ستقالبية 
نحو 2186.4 مليون ميغاجول ومن الربوتني امله�سوم نحو 14.8  األف طن، كما هو مو�سح يف اجلدول )4-6(. وقد بلغت 
ن�سبة احتياجات االإنتاج اإىل اإجمايل االحتياجات يف االأبقار امل�ستوردة  نحو 56 %، و56 %، و66 % لكل من املادة 
اجلافة والطاقة اال�ستقالبية والربوتني امله�سوم على التوايل. ومبقارنة الن�سب االأخرية لالأبقار امل�ستوردة مع مثيالتها 
والطاقة  اجلافة  املــادة  من  لكل   % و27.5   ،% و28.3   ،%  28.3 مبقدار  ازدادت  اأنها  يالحظ  املحلية  االأبقار  يف 
)الفريزيان  االأبقار  به  تتميز  الذي  الوراثي  التح�سني  اأثر  التوايل. ويظهر ذلك  امله�سوم على  والربوتني  اال�ستقالبية 
والهول�ستني( والذي اأنعك�س على زيادة اال�ستفادة من العليقة، وتوجيه مكوناتها الغذائية نحو االإنتاج، وبالتايل زيادة 

هذا االإنتاج  من اللحم واحلليب. 

البيان
7 20078 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
2.71.84.50.720.481.2العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
0.3451.218 4.5660.873 1.294 3.272 مادة جافة )األف طن(

12.177 3.451 32.72412.94245.6668.726طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(

0.064 0.018 0.1730.0680.2410.046بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
0.482 1.8050.3590.123 1.3440.461مادة جافة )األف طن(

4.815 13.4464.60818.0543.5861.229طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

0.040 0.1500.0320.008 0.1210.029 بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1.700 0.468 4.6171.7556.3721.232مادة جافة )األف طن(

16.992 4.680 46.17017.55063.72012.312طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

0.104 0.2940.0970.3910.0780.026بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-4(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املحلية يف االأردن لعامي 2007 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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4-2-4 االحتياجات الغذائية للجامو�س يف االأردن
يتواجد اجلامو�س  يف االآردن ب�سكل حمدود حيث مل يتجاوز عدده نحو 100 راأ�س عام 2010، و بلغت احتياجاته الغذائية  للعام 
املذكور نحو 160 طن مادة جافة، ونحو 1.6 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية ونحو 13 طن بروتني مه�سوم، اجلدول )7-4(. 

البيان
7 2007 8 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
48.5927.8676.4539.5322.6762.2العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
115.70370.13224.00494.136 29.504 86.199مادة جافة )األف طن(

295.0371157.024701.315240.044941.359 861.987طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
1.5606.1283.7161.2694.985 4.568بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
150.937100.45322.350122.803 123.46727.470 مادة جافة )األف طن(

1234.672274.7001509.3721004.533223.4971228.030طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
11.8908.0651.6099.674 1.978 9.912 بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
209.66656.974266.640170.58546.354216.939مادة جافة )األف طن(

2096.659569.7372666.3961705.848463.5412169.389طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
14.4803.53818.01811.7812.87914.660بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-5(. االحتياجات الغذائية لالأبقار امل�ستوردة يف االأردن لعامي 2007 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

املجموعنوع االأبقارالبيان م�ستوردةحملية
1.262.263.4العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
1.21894.13695.354مادة جافة )األف طن(

12.177941.359953.536 طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
0.0644.9855.049 بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
0.482122.803123.285 مادة جافة )األف طن(

4.8151228.0301232.845 طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
9.714 0.0409.674 بروتني مه�سوم )األف طن(

1.700216.939218.639 مادة جافة )األف طن(املجموع
16.9922169.3892186.385 طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

0.10414.66014.764 بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-6 (. االحتياجات الغذائية الإجمايل االأبقار يف االأردن لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .

املجموع الفئة العمريةالبيان النامياملنتج
100 7030العدد )راأ�س(

ال�سيانة
0.155 0.1090.046مادة جافة )األف طن(

1.554 0.466 1.088طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
0.008 0.002 0.006بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
0.0030.0020.005 مادة جافة )األف طن(

0.0030.0020.005 طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
0.0030.0020.005 بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
0.160 0.048 0.112 مادة جافة )األف طن(

1.0910.4681.559 طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
0.013 0.0090.004 بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-7(. االحتياجات الغذائية للجامو�س يف االأردن لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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4-2-5 االحتياجات الغذائية لالإبل يف االأردن
انخف�ست اأعداد االإبل يف االأردن  من نحو 13 األف راأ�س عام 2007 اإىل  نحو 12.5 األف راأ�س عام 2010، اأي بن�سبة 
انخفا�س بلغت 3.8 %، وتبعًا لذلك انخف�ست احتياجاتها الغذائية، ويبني اجلدول )4-8( االحتياجات الغذائية لالإبل. 
حيث بلغ جمموع هذه االحتياجات  عام 2010 من املادة اجلافة نحو 26.13  األف طن، ومن الطاقة اال�ستقالبية نحو 

260.8 مليون ميغاجول، ومن الربوتني امله�سوم نحو 1.6  األف طن. 

4-2-6 االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف االأردن
انخف�ست اأعداد العائلة اخليلية يف االأردن والتي ت�سمل اخليول )18.5 %(، واحلمري )78.2 %(، والبغال )3.3 %(، 
 ،% 5.3 2010، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت  11.15 األف راأ�س عام  2007، اإىل نحو  11.78 األف راأ�س عام  من نحو 
وتبعًا لذلك انخف�ست احتياجاتها الغذائية، ويبني اجلدول )4-9( هذه االحتياجات. والتي بلغت عام 2010، من املادة 
اجلافة نحو 13.175 األف طن، ومن الطاقة اال�ستقالبية نحو 131.748مليون ميغاجول، ومن الربوتني امله�سوم نحو 

0.729  األف طن. 

البيان
7 20078 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
85137.74.812.5العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
14.1925.29519.48713.6465.09118.737مادة جافة )األف طن(

141.92052.950194.87136.46250.913187.375طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
0.7520.2801.0320.7230.2690.992بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
4.7202.9207.6404.5382.8087.346مادة جافة )األف طن(

47.20029.20076.40045.38528.07773.462طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
0.4000.1850.5850.3850.1780.563بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
18.9128.21527.12718.1847.89926.083مادة جافة )األف طن(

189.12082.150271.270181.84778.990260.837طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
1.1520.4651.6171.1080.4471.555بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-8(. االحتياجات الغذائية لالإبل يف االأردن لعامي 2007 و 2010

البيان
7 20078 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
6.355.4311.786.005.1511.15العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
5.7394.2319.970 5.8894.40710.296 مادة جافة )األف طن(

102.95857.39442.30599.699 58.89344.065طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
0.3110.2330.5440.3030.2240.527 بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
3.2941.5911.6143.205 1.640 1.654 مادة جافة )األف طن(

32.94315.90916.14032.049 16.54016.403 طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
0.0990.202 0.103 0.206 0.1060.100 بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
13.175 5.845 7.330 13.590 7.5436.047مادة جافة )األف طن(

58.445131.748 135.90173.303 60.468 75.433طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
0.729 0.323 0.406 0.750 0.4170.333 بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-9(. االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف االأردن لعامي 2007 و 2010
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4-2-7 االحتياجات الغذائية للدواجن يف االأردن
األف طن عام   964 2007، يف حني بلغت نحو  األف طن عام   659 بلغت احتياجات الدواجن من العلف اخلام نحو 
اإنتاج  اأو  اإنتاج البي�س  % وهي توازي ن�سبة الزيادة يف االإنتاج �سواء ما يخ�س   46.3 اأي بن�سبة زيادة بلغت   ،2010
الفروج. وهي تغطي احتياجات حقول اجلدات واالأمات واالإنتاج للبي�س واللحم والدجاج القروي والدواجن االأخرى 
)الدجاج الرومي، والبط، واالإوز، واحلمام، واالأرانب، والنعام(. وقد  توزعت مكوناتها الغذائية عام 2010 اإىل نحو 
867.5 األف طن مادة جافة، ونحو 10051 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 123 األف طن بروتني مه�سوم، 
وكما مو�سح يف اجلدول )4-10(. كما توزعت االحتياجات الكلية من العلف اخلام على الدجاج البيا�س بن�سبة 15.2 % 

ودجاج اللحم بن�سبة 84.0 % وعلى الدواجن االأخرى بن�سبة 0.8 %. 

4-2-8 االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�شماك يف االأردن
بلغ اإنتاج مزارع االأ�سماك يف االأردن نحو 509 طن  يف عام 2007، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 1780 طن مادة 
علفية خام. يف حني بلغ هذا االإنتاج  يف عام 2010 نحو 490 طن، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 1715 طن مادة 

علفية خام، ويبني اجلدول )4-11( هذه االحتياجات.

 االإنتاجالنوع
)األف طن( 

االحتياج الكلي
من العلف اخلام

)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

   7 2007
44.18144.102129.6921506.55418.438 )بيض(9دجاج بيا�س
130.1509.685458.7165692.41980.189 )لحم(9دجاج حلم

653.787588.4087198.97298.627جمموع الدجاج
5.5444.99040.0540.37 الدواجن االأخرى

659.331593.3987239.02698.997 املجموع الكلي
8 2010

1531.78818.747 146.516131.864 44.92 )بيض(دجاج بيا�س
248.1809.228728.3078460.300103.542 )لحم(دجاج حلم

955.744860.1719992.088122.288 جمموع الدجاج
8.1057.29558.5530.541الدواجن االأخرى

963.849867.46610050.641122.829املجموع الكلي

اجلدول )4-10(. االحتياجات الغذائية للدجاج )البيا�س واللحم ( والدواجن االأخرى يف االأردن 
لعامي 2007 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-11(. االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�سماك يف االأردن لعامي 2007 و 2010
 2010 8 2007 7البيان

509490 االإنتاج  )طن(
17801715االحتياج الكلي من العلف اخلام )األف طن( حتتوي على املكونات الغذائية التالية:

1.544 1.602مادة جافة  )األف طن(
1817طاقة ا�ستقالبية  )مليون ميغاجول(

0.2720.262بروتني مه�سوم  )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-2-9 اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف االأردن
بلغت االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف االأردن عام 2010 نحو 2204 األف طن مادة جافة، ونحو 21419 
مليون ميغاجول طاقة، ونحو 193 األف طن بروتني مه�سوم. وقد جاءت االحتياجات الغذائية للدواجن باملرتبة االأوىل 
وهي اجلزء االأكرب من هذه االحتياجات، ثم االحتياجات الغذائية لالأغنام باملرتبة الثانية، ثم االحتياجات الغذائية  
للماعز واالأبقار باملرتبة الثالثة، واالحتياجات الغذائية لالإبل باملرتبة الرابعة، و اخليول واحلمري والبغال واالأ�سماك 

واجلامو�س باملرتبة اخلام�سة. وكما مبني يف اجلدول )12-4(.

4-3 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف تون�س
4-3-1 االحتياجات الغذائية لالأغنام يف تون�س

يبني اجلدول )4-13( االحتياجات الغذائية لالأغنام يف تون�س الالزمة لل�سيانة واالإنتاج، وهي حم�سوبة على اأ�سا�س 
اأعداد االأغنام عام 2005، حيث كان عدد روؤو�س االأغنام نحو 7213 األف راأ�س، بينما بلغ  عام 2010 نحو 7234 
األف راأ�س، اأي بن�سبة ارتفاع طفيفة 0.3 %، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات قد ازدادت بنف�س الن�سبة.  وقد بلغ جمموع 
طاقة  ميغاجول  مليون   21628 ونحو  جافة،  مادة  طن  األف   2163 نحو   2010 عام  واالإنتاج  لل�سيانة  االحتياجات 

ا�ستقالبية، و نحو 130 األف طن بروتني مه�سوم. 

اجلدول )4-12(. اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف االأردن لعام 2010
بروتني مه�سومطاقة ا�ستقالبيةمادة جافةجمموع احليوانات 

%األف طن%مليون ميغاجول%األف طن
647.59132.36475.91430.238.81220.1االأغنام
229.51811.52295.17910.713.8157.2املاعز
218.63910.92186.38510.214.7647.7االأبقار

0.1600.01.5590.00.0130.0اجلامو�س
26.0831.3260.8371.21.5550.8االإبل

13.1750.7131.7480.60.7290.4اخليول واحلمري والبغال
867.46643.310050.64146.9122.82963.7الدواجن
1.5440.117.0000.10.2620.1االأ�سماك

2004.176100.021419.263100.0192.779100.0اإجمايل االحتياجات
امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
10 200511 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
441128027213442428107234العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
1213.025386.6761599.7011216.557387.8011604.358مادة جافة )األف طن(

12130.2503866.76015997.01012165.5663878.01816043.584طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
54.25522.13676.39154.41322.20076.613بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
299.066257.784556.850299.937258.534558.471مادة جافة )األف طن(

2990.6582577.8405568.4982999.3652585.3455584.710طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
38.37614.57052.94638.48814.61253.100بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1512.091644.4602156.5511516.493646.3372162.830مادة جافة )األف طن(

15120.9086444.60021565.50815164.9316463.36321628.294طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
92.63136.706129.33792.90136.813129.714بروتني مه�سوم )األف طن(

 )4-13(. االحتياجات الغذائية لالأغنام يف تون�س  لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-3-2 االحتياجات الغذائية للماعز يف تون�س
اأعداد  اأ�سا�س  على  حم�سوبة  وهي  واالإنتاج،  لل�سيانة  الالزمة  للماعز،  الغذائية  االحتياجات   )14-4( اجلدول  يبني 
املاعز عام 2005، حيث كان العدد نحو 1427 األف راأ�س، بينما انخف�س حتى بلغ نحو 1296 األف راأ�س عام 2010، 
وبنف�س   2005 بعام  مقارنة   2010 عام  انخف�ست  االحتياجات  فهذه  وبالتايل  العامني،  بني   %  9.2 بانخفا�س  اأي 
الن�سبة. وقد بلغ جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج عام 2010 نحو 411.3 األف طن مادة جافة، ونحو 4113 مليون 

ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 25 األف طن بروتني مه�سوم.

4-3-3 االحتياجات الغذائية لالأبقار يف تون�س
بلغ جمموع االأبقار املنتجة  والنامية عام 2005 نحو 661 األف راأ�س، يف حني بلغ تعدادها عام 2010 نحو 671 األف 
راأ�س، اأي بزيادة قدرها 1.5 % مابني العامني. والزيادة حدثت يف االأبقار امل�ستوردة بن�سبة 11 %،على ح�ساب االأبقار 
املحلية واملح�سنة اإذ انخف�ست اأعدادها بن�سبة 7.3 %، وقدرت احتياجاتها الغذائية عام 2010 من املادة اجلافة نحو 
1810.4 األف طن ومن الطاقة اإال�ستقالبية نحو 18104.1 مليون ميغاجول ومن الربوتني امله�سوم نحو 119.9 األف 
طن. وقد توزعت هذه االحتياجات بن�سبة 52.8 % لالأبقار امل�ستوردة وبن�سبة 30.6 % لالأبقار املحلية وبن�سبة 16.7 % 
لالأبقار املح�سنة. وبلغت ن�سبة احتياجات االإنتاج اإىل اإجمايل االحتياجات نحو 50.1 %، و50.1 %، و60.2 % لكل من 

املادة اجلافة والطاقة اال�ستقالبية والربوتني امله�سوم على التوايل. واجلداول من  )4-15( اإىل )4 - 18( تو�سح ذلك.

البيان
10 200511 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
1105322142710042921296العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
303.87544.436348.311276.10040.236316.336مادة جافة )األف طن(

3038.750444.3603483.1102761.000402.3573163.357طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
13.5912.54416.13512.3492.30514.654بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
74.91929.624104.54368.07126.87594.946مادة جافة )األف طن(

749.190296.2401045.430680.712268.747949.459طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
1.67411.2888.7351.51710.252 9.614بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
378.79474.060452.854344.17167.110411.282مادة جافة )األف طن(

3787.940740.6004528.5403441.712671.1044112.816طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
23.2054.21827.42321.0843.82224.906بروتني مه�سوم )األف طن(

)4-14(. االحتياجات الغذائية للماعز يف تون�س  لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
10 200511 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
1556622114461205العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
187.86047.454235.314174.52843.750218.278مادة جافة )األف طن(

1878.600474.5402353.1401745.28437.4972182.777طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
9.9202.50812.4289.2162.31211.528بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
77.19016.89694.08671.71215.56287.274مادة جافة )األف طن(

771.900168.96940.860717.12155.623872.743طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
6.9751.0568.0316.480.9707.450بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
265.05064.350329.400246.2459.312305.552مادة جافة )األف طن(

2650.500643.5003294.0002462.4593.1203055.520طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
16.8953.56420.45915.6963.28218.978بروتني مه�سوم )األف طن(

  اجلدول )4-15(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املحلية يف تون�س  لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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البيان
10 200511 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
84371217834112العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
125.74833.078158.826116.61630.396147.012مادة جافة )األف طن(

1257.480330.8911588.3711166.166304.0621470.228طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
6.6361.7398.3756.1541.5987.752بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
105.33621.608126.94497.64619.856117.502مادة جافة )األف طن(

1053.360216.0801269.440976.459198.5601175.019طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
8.4001.66510.0657.7861.5309.316بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
231.08454.686285.770214.26250.252264.514مادة جافة )األف طن(

2310.840546.9712857.8112142.625502.6222645.247طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
15.0363.40418.44013.9403.12817.068بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4 - 16(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املح�سنة  يف تون�س  لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-17(. االحتياجات الغذائية لالأبقار امل�ستوردة يف تون�س لعامي 2005 و 2010

البيان
10 200511 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
205114319227127354العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
363.67120.726484.396402.698134.845537.543مادة جافة )األف طن(

3636.71207.264843.964026.981348.4495375.429طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
19.276.38425.65421.3387.13128.469بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
520.905112.404633.309576.807125.987702.794مادة جافة )األف طن(

5209.051124.046333.095768.071259.8737027.943طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
41.828.09449.91446.3089.08255.390بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
884.575233.1301117.705979.505260.8321240.337مادة جافة )األف طن(

8845.7502331.30011177.0509795.052608.32212403.372طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
61.09014.47875.56867.64616.21383.859بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

املجموعنوع االأبقارالبيان م�ستوردةحم�ّسنةحملية
205112354671العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
218.278147.012537.543902.833مادة جافة )األف طن(

2182.7771470.2285375.4299028.434طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
11.5287.75228.46947.749بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
87.274117.502702.794907.570مادة جافة )األف طن(

872.7431175.0197027.9439075.705طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
7.4509.31655.39072.156بروتني مه�سوم )األف طن(

305.552264.5141240.3371810.403مادة جافة )األف طن(املجموع
3055.5202645.24712403.37218104.139طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

18.97817.06883.859119.905بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4 - 18(. االحتياجات الغذائية الإجمايل االأبقار يف تون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-3-4 االحتياجات الغذائية لالإبل يف تون�س
بن�سبة  اأي   ،2010 راأ�س عام  األف   72 اإىل نحو   2005 راأ�س عام  األف   98 تون�س من نحو  االإبل يف  اأعــداد  انخف�ست 
انخفا�س بلغت 26.5 %، وتبعًا لذلك انخف�ست احتياجاتها الغذائية، ويبني اجلدول )4-19( االحتياجات الغذائية 
لالإبل يف تون�س. حيث بلغ جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج عام 2010 نحو 158.5 طن مادة جافة، ونحو 1585.5 

مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 9.5 األف طن بروتني مه�سوم. 

4-3-5 االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف تون�س
حافظت العائلة اخليلية يف تون�س والتي ت�سمل اخليول )15.5 %(، واحلمري )62.5 %(، والبغال )22 %(، والبالغة 
اأعدادها نحو 368 األف راأ�س عام 2010 على نف�س اأعدادها عام 2005، وقد بلغت احتياجاتها الغذائية  نحو 463 
األف طن مادة جافة، ونحو 4263 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 26 األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح

يف اجلدول ) 20-4(.

البيان
10 200511 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
76229855.816.272العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
134.82423.298158.12298.98917.182116.171مادة جافة )األف طن(

1348.240232.9801581.220989.892171.8211161.713طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(

7.1441.2328.3765.2450.9096.154بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
44.84012.84857.68832.9229.46142.383مادة جافة )األف طن(

448.400128.480576.880329.22094.610423.830طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

3.8000.8144.6142.7900.6003.390بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
179.66436.146215.810131.91126.643158.454مادة جافة )األف طن(

1796.640361.4602158.1001319.112266.4311585.543طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

10.9442.04612.9908.0351.5099.544بروتني مه�سوم )األف طن(

  اجلدول )4-19(. االحتياجات الغذائية لالإبل يف تون�س  لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
10 200511 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
201167368201167368العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
189.766157.666347.432189.766157.666347.432مادة جافة )األف طن(

1897.6581576.6623474.3201897.6581576.6623474.320طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(

10.0678.36418.43110.0678.36418.431بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
63.31152.601115.91263.31152.601115.912مادة جافة )األف طن(

430.719357.861788.580430.719357.861788.580طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

3.9203.2577.1773.9203.2577.177بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
253.076210.268463.344253.076210.268463.344مادة جافة )األف طن(

2328.3771934.5234262.9002328.3771934.5234262.900طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

13.98711.62125.60813.98711.62125.608بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-20(. االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف تون�س لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-3-6 االحتياجات الغذائية للدواجن يف تون�س
بلغت احتياجات الدواجن من العلف اخلام نحو 922  األف طن عام 2005، يف حني بلغت نحو 924 األف طن عام 
2010، اأي بن�سبة زيادة طفيفة بلغت 0.2 % ما بني العامني،  وح�سلت زيادة يف اإنتاج البي�س بن�سبة 19.5 %، يف 
الوقت الذي ح�سل فيه انخفا�س يف اإنتاج حلم الدجاج بن�سبة 25.7 %. وتغطي هذه االحتياجات احتياجات حقول 
اجلدات واالأمات واالإنتاج للبي�س واللحم والدجاج القروي والدواجن االأخرى ) الدجاج الرومي، والبط، واالإوز(. وقد  
توزعت مكوناتها الغذائية عام 2010 اإىل نحو 832 األف طن مادة جافة، ونحو 9784 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 
ونحو 123 األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )4-21(. كما توزعت االحتياجات الكلية من العلف اخلام 

على الدجاج البيا�س بن�سبة 26.7 % و دجاج اللحم بن�سبة 25.3 % وعلى الدواجن االأخرى بن�سبة 48 %. 

4-3-7 االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�شماك يف تون�س
قدر اإنتاج االأ�سماك يف تون�س عام 2005 بنحو 108 األف طن غالبيتها ناجتة من ال�سيد البحري، وق�سمًا ي�سريًا يقدر 
بنحو 1.9 األف طن م�ستزرع )1.8 %(، وقد قدرت احتياجاتها الغذائية بنحو 6.65 طن من العلف اخلام )كل كغ حلم 
�سمك: 3.5 كغ علف(. يف حني بلغ هذا االإنتاج عام 2010 نحو 102.4 األف طن، منها بنحو 4.30 األف طن م�ستزرع 

)4.2 %(، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 15.05 طن من العلف اخلام، ويبني اجلدول )4-22( هذه االحتياجات.

 االإنتاجالنوع
)األف طن( 

االحتياج الكلي
من العلف اخلام

)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

   10 2005
70206.532185.8802156.39526.397 )بي�س(12دجاج بيا�س
135315.098283.5883522.46249.727 )حلم(12دجاج حلم

521.630469.4685678.85776.124جمموع الدجاج
000.400360.0004140.00048.960 الدواجن االأخرى

921.630829.4689818.857125.084  املجموع الكلي
112010

246.806222.1272576.89231.544 83.65 )بي�س(دجاج بيا�س
100.25233.989210.5902615.75436.927 )حلم(دجاج حلم

480.795432.7175192.64668.471 جمموع الدجاج
443.574399.2174590.99354.293الدواجن االأخرى

924.369831.9349783.639122.765املجموع الكلي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-21(. االحتياجات الغذائية للدجاج )البيا�س واللحم( والدواجن االأخرى يف تون�س لعامي 2005 و 2010

2005112010 10البيان
1.94.30 االإنتاج  )األف طن(

6.6515.05 االحتياج الكلي من العلف اخلام )األف طن( حتتوي على املكونات الغذائية التالية:
5.98513.545مادة جافة  )األف طن(

68.828155.769طاقة ا�ستقالبية  )مليون ميغاجول(
2.267 1.002بروتني مه�سوم  )األف طن(

اجلدول )4-22(. االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�سماك يف تون�س لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-3-8  اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف تون�س
ونحو  جافة،  مادة  طن  األف   5،852 نحو   2010 عام  تون�س  يف  احليوانية  للرثوة  الكلية  الغذائية  االحتياجات  بلغت 
59،633  مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 435 األف طن بروتني مه�سوم. وقد  جاءت االحتياجات الغذائية 
لالأغنام باملرتبة االأوىل وهي اجلزء االأكرب من هذه االحتياجات، ثم االحتياجات الغذائية لالأبقار باملرتبة الثانية، 
ثم االحتياجات الغذائية للدواجن باملرتبة الثالثة، واالحتياجات الغذائية للخيول واحلمري والبغال باملرتبة الرابعة، 

واملاعز باملرتبة اخلام�سة، واالإبل باملرتبة ال�ساد�سة واالأ�سماك باملرتبة ال�سابعة. وكما مبني يف اجلدول )23-4(.

4-4 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف اجلزائر
4-4-1 االحتياجات الغذائية لالأغنام يف اجلزائر

يبني اجلدول )4-24( االحتياجات الغذائية الالزمة لل�سيانة واالإنتاج لالأغنام يف اجلزائر، وهي حم�سوبة على اأ�سا�س 
اأعداد االأغنام عام 2005، حيث كان العدد نحو 18717 األف راأ�س، بينما بلغ  عام 2010 نحو 22669  األف راأ�س، 
اأي بن�سبة ارتفاع 21.1 % ما بني العامني، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات قد ازدادت بنف�س الن�سبة.  وقد بلغ جمموع 
االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج عام 2010 نحو 6628 طن مادة جافة، ونحو 66280 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 

و نحو 396 األف طن بروتني مه�سوم. 

بروتني مه�سومطاقة ا�ستقالبيةمادة جافةاحليوانات
%األف طن%مليون ميغاجول%األف طن

2162.83037.021628.29436.3129.71429.8االأغنام
411.2827.04112.8166.924.9065.7املاعز
1810.40330.918104.13930.4119.90527.6االأبقار
158.5542.71585.5432.79.5442.2االإبل

463.3447.94262.9007.125.6085.9اخليول واحلمري والبغال
831.93414.29783.63916.4122.76528.2الدواجن
13.5450.2155.7690.32.2670.5االأ�سماك

5851.890100.059633.100100.0434.709100.0اإجمايل االحتياجات

اجلدول )4-23(. اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف تون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
13 200514 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
125371013222669  10351836618717العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
2846.5251154.5084001.0333447.6151398.2164845.831مادة جافة )األف طن(

28465.25011545.08040010.33034476.14913982.16048458.309طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
127.31766.091193.408154.20380.043234.246 بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
701.798769.6721471.470850.019932.1441782.163مادة جافة )األف طن(

7017.9787696.72014714.6988500.1929321.44017821.632طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
43.503133.557109.07052.686161.757 90.054بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
3548.3231924.1805472.5034297.6342330.3606627.994مادة جافة )األف طن(

35483.22819241.80054725.02842976.34123303.60066279.941طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
217.371109.595326.966263.274132.730396.003بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-24(. االحتياجات الغذائية لالأغنام يف اجلزائر لعامي 2005 و 2010
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4-4-2 االحتياجات الغذائية للماعز يف اجلزائر
يبني اجلدول )4-25( االحتياجات الغذائية للماعز، الالزمة لل�سيانة واالإنتاج، علمًا باأنها حم�سوبة على اأ�سا�س اأعداد 
املاعز يف العام 2005 ، حيث كان عدد روؤو�س املاعز نحو 3504 األف راأ�س، بينما بلغ يف عام 2010 نحو 4287 األف 
22.3 %، ومت ح�ساب االحتياجات بح�سب هذه  راأ�س، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات زادت ب�سكل ملحوظ، وبن�سبة 
الن�سبة للعام 2010، وقد بلغ جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج يف عام 2010 نحو 1265 طن مادة جافة، ونحو 

12653  مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 76 األف طن بروتني مه�سوم.  

4-4-3 االحتياجات الغذائية لالأبقار يف اجلزائر
بلغ جمموع اأعداد االأبقار عام 2005  ح�سب قاعدة البيانات ملنظمة االأغذية والزراعة الدولية FAO نحو 1586.1 
األف راأ�س، يف حني بلغت اأعدادها عام 2010 نحو 1650 األف راأ�س. وح�سب الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية 
العربية  ال�سادر عن AOAD –املجلد 27، عام 2007 بلغ جمموع اأعدادها يف عام 2005 نحو 829 األف راأ�س )625 
األف راأ�س حملي و 204 األف راأ�س اأجنبي (، يف الوقت الذي بلغ عددها يف عام 2010 ح�سب املجلد 31 ل�سنة 2011 
من نف�س الكتاب بنحو 915.4 األف راأ�س )675.6 األف راأ�س حملي و 239.8 األف راأ�س اأجنبي (. وباملقارنة مع االأعداد 
املعتمدة يف كتاب املوازنة العلفية للجزائر وال�سادر عام 2008 عن املركز العربي "اأك�ساد" بالتعاون مع وزارة الفالحة 
راأ�س  األف   350 و  راأ�س حم�سنة  األف   310 راأ�س حملية  األف   920 يلي:   كما  والتي هي  الريفية اجلزائرية  والتنمية 
م�ستوردة، اأي بعدد اإجمايل يبلغ نحو 1580 األف راأ�س، يت�سح اأن اأرقام قاعدة بيانات منظمة الفاو فيما يخ�س اأعداد 
االأبقار يف اجلزائر هي االأقرب اإىل الواقع، لذلك مت اعتمادها يف هذه الدرا�سة حل�ساب االحتياجات الغذائية لالأبقار 

يف عام 2010، حيث بلغت اأعداها نحو 1650 األف راأ�س، اأي بزيادة يف اأعدادها  بن�سبة  4.4 % مابني العامني.
قدرت االحتياجات الغذائية لالأبقار املنتجة والنامية من ال�سالالت كافة يف اجلزائر يف عام 2010 من املادة اجلافة 
نحو 3303 األف طن ومن الطاقة اإال�ستقالبية نحو 33031 مليون ميغاجول، ومن الربوتني امله�سوم نحو 212 األف 
وبن�سبة  املحلية  لالأبقار   %  58.2 وبن�سبة  امل�ستوردة  لالأبقار   %  22.2 بن�سبة  االحتياجات  هذه  توزعت  وقد  طن. 
43.1 % و43.1 %  اإجمايل االحتياجات نحو  اإىل  االإنتاج   19.6 % لالأبقار املح�سنة. وقد بلغت ن�سبة احتياجات 
و53.3 % لكل من املادة اجلافة والطاقة اإال�ستقالبية  والربوتني امله�سوم على التوايل. واجلداول من  )4-26( اإىل 

)4 - 29( تو�سح ذلك.

البيان
13 200514 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
18124287 2475  202314813504العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
556.325204.378760.703680.680250.074930.754مادة جافة )األف طن(

5563.2502043.7807607.0306806.8002500.7409307.540طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
24.88311.70036.58330.44514.31644.761بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
137.159136.252273.411167.818166.712334.531مادة جافة )األف طن(

1371.5941362.5202734.1141678.1861667.1253345.310طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
17.6007.70125.30121.5349.42330.957بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
693.484340.6301034.114848.498416.7861265.285مادة جافة )األف طن(

6934.8443406.30طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(  010341.1448484.9864167.86412652.850
42.48319.40161.88451.97923.73975.718بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-25(. االحتياجات الغذائية للماعز يف اجلزائر لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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البيان
13 200514 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
450470920470490960العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
545.400337.930883.330569.426352.310921.736مادة جافة )األف طن(

5454.0003379.3008833.35694.2573523.1009217.357طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
28.60017.86046.46029.86018.62048.480بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
224.100120.320344.420233.955125.440359.395مادة جافة )األف طن(

2241.0001203.2003444.2002339.5481254.4003593.948طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
20.2507.52027.77021.1377.84028.977بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
769.500458.2501227.750803.380477.7501281.130مادة جافة )األف طن(

7695.0004582.50012277.5008033.8044777.50012811.304طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
48.85025.38074.43050.99726.46077.457بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

  اجلدول )4-26(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املحلية يف اجلزائر  لعامي 2005 و 2010

  اجلدول )4-27(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املح�سنة  يف اجلزائر  لعامي 2005 و 2010

البيان
13 200514 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
150160310156167323العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
224.550143.040367.590233.707149.298383.005مادة جافة )األف طن(

2245.5001430.8803676.3802337.0701493.4813830.551طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
11.8507.53619.38612.3337.86620.199بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
188.10093.440281.540195.81997.528293.347مادة جافة )األف طن(

1881.000934.4002815.4001958.185975.2802933.465طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
15.0007.20022.20015.6167.51523.131بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
412.650236.480649.130429.526246.826676.352مادة جافة )األف طن(

4126.5002365.2806491.7804295.2552468.7616764.016طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
26.85014.73641.58627.94915.38143.330بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
13 200514 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
250100350262105367العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
443.500105.900549.400464.890111.195576.085مادة جافة )األف طن(

4435105954944648.9011111.9505760.851طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
23.5005.60029.10024.6335.88030.513بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
635.25098.600733.850665.964103.530769.494مادة جافة )األف طن(

6352.5009867338.5006659.6411035.3007694.941طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
51.0007.10058.10053.4677.45560.922بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1078.750204.5001283.2501130.854214.7251345.579مادة جافة )األف طن(

10787.500204512832.50011308.5432147.25013455.793طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
74.50012.70087.20078.10013.33591.435بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

  اجلدول )4-28(. االحتياجات الغذائية لالأبقار امل�ستوردة  يف اجلزائر  لعامي 2005 و 2010
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4-4-4  االحتياجات الغذائية لالإبل يف اجلزائر
ازدادت اأعداد االإبل يف اجلزائر من نحو 279 األف راأ�س يف عام 2005 اإىل  نحو 314 األف راأ�س يف عام 2010، اأي 
بن�سبة زيادة بلغت 12.5 %، وتبعًا لذلك ازدادت احتياجاتها الغذائية،  ويبني اجلدول )4-30( هذه االحتياجات، حيث 
بلغ جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج يف عام 2010 نحو 638 طن مادة جافة، ونحو 6376.2  مليون ميغاجول 

طاقة ا�ستقالبية، و نحو 38 األف طن بروتني مه�سوم.

4-4-5 االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف اجلزائر
بلغت اأعداد العائلة اخليلية يف اجلزائر والتي ت�سمل اخليول )20 %( واحلمري )63.2 %( والبغال )16.8 %(  نحو 220 
األف راأ�س يف عام 2010، يف حني بلغت اأعدادها نحو 261.5 األف راأ�س يف عام 2005، اأي بن�سبة انخفا�س 18.9 % 
ما بني العامني. وقد  بلغت احتياجاتها الغذائية  نحو 285 األف طن مادة جافة، ونحو 2849 مليون ميغاجول طاقة 

ا�ستقالبية، ونحو  16األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )31-4(. 

اجلدول )4-29(. االحتياجات الغذائية الإجمايل االأبقار يف اجلزائر لعام 2010

املجموعنوع االأبقارالبيان م�ستوردةحم�سنةحملية
9603233671650العدد

ال�سيانة
921.736383.005576.0851880.826مادة جافة )األف طن(

9217.3573830.5515760.85118808.759طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(

48.48020.19930.51399.192بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
359.395293.347769.4941422.236مادة جافة )األف طن(

3593.9482933.4657694.94114222.354طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(

28.97723.13160.922113.030بروتني مه�سوم )األف طن(

1281.130676.3521345.5793303.061مادة جافة )األف طن(املجموع

12811.3046764.01613455.79333031.113طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(

77.45743.33091.435212.222بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

البيان
13 200514 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
150129279169145314العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
266.100136.611402.711299.675153.555453.230مادة جافة )األف طن(

2661.0001366.1104027.1102996.7531535.5504532.303طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(

14.1007.22421.32415.8798.12023.999بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
88.50075.336163.83699.70984.680184.389مادة جافة )األف طن(

885.000753.3601638.360997.089846.8001843.889طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

7.5004.77312.2738.4485.36513.813بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
354.600211.947566.547399.384238.235637.619مادة جافة )األف طن(

3546.0002119.4705665.4703993.8422382.3506376.192طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

21.6011.99733.59724.32713.48537.812بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-30(. االحتياجات الغذائية لالإبل يف اجلزائر لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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4-4-6 االحتياجات الغذائية للدواجن يف اجلزائر
بلغت احتياجات الدواجن من العلف اخلام نحو 1487األف طن عام 2005، يف حني بلغت نحو 1338 األف طن عام 
2010، اأي بانخفا�س 10 % ما بني العامني، وهي تعك�س حركة التطور  يف اإنتاج الدواجن، ويف الواقع فقد انخف�س 
 .2005 بعام  2010 مقارنة  9.7 % يف عام  بن�سبة  البي�س  اإنتاج  ازداد  4.5 % يف حني  بن�سبة  الدجاج  اإنتاج حلم 
وهي تغطي احتياجات حقول اجلدات  واالآمات واالإنتاج للبي�س واللحم والدجاج القروي والدواجن االأخرى )وخا�سة 
الدجاج الرومي الذي ي�سهد اإقبال كبري للمواطنني على ا�ستهالكه وتطور تربيته يف مزارع حديثة(. وقد توزعت املكونات 
الغذائية للدواجن يف عام 2010 اإىل نحو 1204 األف طن مادة جافة، ونحو 14391 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 
ونحو 188 األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )4-32(. كما توزعت االحتياجات الكلية من العلف اخلام 

على الدجاج البيا�س بن�سبة 58.3 % و دجاج اللحم بن�سبة 30.5 % وعلى الدواجن االأخرى بن�سبة 11.2 %. 

البيان
13 200514 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
160101.5261.513585220العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
187.53067.901255.431159.40558.929218.334مادة جافة )األف طن(

1875.300679.0102554.311594.054589.2892183.343طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
9.9903.53013.528.4903.06611.557بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
41.60036.31677.91635.12731.44366.570مادة جافة )األف طن(

416.000363.160779.160351.272314.430665.702طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
4.8552.1981.9794.176 2.285 2.570بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
229.130104.217333.347194.53390.372284.904مادة جافة )األف طن(

2291.3001042.1703333.4701945.326903.7192849.045طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
18.37510.6885.04515.733 5.815 12.560بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-31(. االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف اجلزائر لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

 االإنتاجالنوع
)األف طن( 

االحتياج الكلي
من العلف اخلام

)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

   13 2005
176.4521.050468.9485439.30966.586  )بي�س(15دجاج بيا�س
342798.840718.9508930.200126.281 )حلوم دواجن( 15دجاج حلم

1319.8901187.89814369.509192.867جمموع الدجاج
166.667150.0001875.99126.999)حلم حب�س وغريه(الدواجن االأخرى

1486.5571337.89816245.500219.866 املجموع الكلي
142010

780.468702.5158149.17699.760 193.56 )بي�س(دجاج بيا�س
191407.450366.5714553.24264.295 )حلم(دجاج حلم

1187.9181069.08612702.418164.055 جمموع الدجاج
150.002135.0021688.41624.299)حلم حب�س وغريه(الدواجن االأخرى

1337.9201204.08814390.834188.354املجموع الكلي

اجلدول )4-32(. االحتياجات الغذائية للدجاج ) البيا�س واللحم( والدواجن االأخرى يف اجلزائر 
لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-4-7 اإجمايل االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف اجلزائر
بلغت االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف اجلزائر عام 2010 نحو 13323 األف طن مادة جافة  ونحو 
لالأغنام  الغذائية  االحتياجات  وقد جاءت  بروتني مه�سوم.  األف طن   926 ونحو  ميغاجول طاقة  مليون   1355780
ثم  الثانية،  باملرتبة  لالأبقار  الغذائية  االحتياجات  ثم  االحتياجات،  هذه  من  االأكــرب  اجلــزء  وهي  االأوىل  باملرتبة 
باملرتبة  الغذائية لالإبل  التوايل، واالحتياجات  الثالثة والرابعة على  باملرتبة  للماعز وللدواجن  الغذائية  االحتياجات 

اخلام�سة، للخيول واحلمري والبغال باملرتبة ال�ساد�سة. وكما مبني يف اجلدول )33-4(.

4-5 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف ال�شعودية
4-5-1 االحتياجات الغذائية لالأغنام يف ال�شعودية

على  حم�سوبة  وهي  واالإنتاج،   لل�سيانة  الالزمة  ال�سعودية  يف  لالأغنام  الغذائية  االحتياجات   )34-4( اجلدول  يبني 
اأ�سا�س اأعداد االأغنام عام 2005، حيث كان عدد روؤو�س االأغنام نحو 12112 األف راأ�س، بينما بلغ عام 2010 نحو 
8741  األف راأ�س، اأي بن�سبة انخفا�س 27.8 % ما بني العامني، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات قد انخف�ست بنف�س 
الن�سبة.  وقد بلغ جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج يف عام 2010 نحو 2602 طن مادة جافة، ونحو 26020 مليون 

ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 156 األف طن بروتني مه�سوم.

بروتني مه�سومطاقة ا�ستقالبيةمادة جافةاحليوانات
%األف طن%مليون ميغاجول%األف طن

6627.99449.766279.94148.9396.00342.8االأغنام
1265.2859.512652.8509.375.7188.2املاعز
3303.06124.833031.11324.4212.22222.9االأبقار
637.6194.86376.1924.737.8124.1االإبل

284.9042.12849.0452.115.7331.7اخليول واحلمري والبغال
1204.0889.014390.83410.6188.35420.3الدواجن

13322.951100.0135579.975100.0925.842100.0اإجمايل االحتياجات

اجلدول )4-33(. اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
 16 200517 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
7267484512112524434978741العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
1998.425668.6102667.0351442.100482.6481924.748مادة جافة )األف طن(

19984.2506686.10026670.35014421.0004826.48419247.484طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
89.38438.275127.65964.50127.62892.129بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
492.702445.740938.442355.543321.713677.256مادة جافة )األف طن(

4927.0264457.4009384.4263555.4323217.1306772.562طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
63.22225.19488.41645.62218.18663.808بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
2491.1271114.3503605.4771797.643804.3612602.004مادة جافة )األف طن(

24911.27611143.50036054.77617976.4328043.61426020.046طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
152.60663.469216.075110.12345.814155.937بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-34(. االحتياجات الغذائية لالأغنام يف ال�سعودية لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-5-2 االحتياجات الغذائية للماعز يف ال�شعودية
يبني اجلدول )4-35( االحتياجات الغذائية للماعز، الالزمة لل�سيانة واالإنتاج، علمًا باأنها حم�سوبة على اأ�سا�س اأعداد 
املاعز يف العام 2005 ، حيث كان نحو 5643 األف راأ�س، بينما بلغ عام 2010 نحو 3408 األف راأ�س، وبالتايل فاإن هذه 
االحتياجات انخف�ست بن�سبة 39.6 %، ومت ح�ساب االحتياجات بح�سب هذه الن�سبة للعام 2010، وقد بلغ جمموع 
10144.4 مليون ميغا جول طاقة  1014.4  طن مادة جافة، ونحو   2010 نحو  االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج عام 

ا�ستقالبية، ونحو 61 األف طن بروتني مه�سوم.

4-5-3 االحتياجات الغذائية لالأبقار يف ال�شعودية
بلغ عدد االأبقار املنتجة والنامية من ال�سالالت املحلية وامل�ستوردة عام 2005 نحو 352 األف راأ�س )علمًا اأنه ال توجد 
اأبقار حم�سنة يف ال�سعودية( ، يف حني بلغ تعدادها عام 2010 نحو 404 األف راأ�س، اأي بزيادة يف اأعدادها  بن�سبة 14.8 % 
مابني العامني. وازداد اإجمايل احتياجاتها الغذائية تبعًا لذلك بنف�س الن�سبة، وقدرت احتياجاتها الغذائية عام 2010 
من املادة اجلافة نحو 1098 األف طن  ومن الطاقة اإال�ستقالبية نحو 10980 مليون ميغاجول ومن الربوتني امله�سوم 
نحو73 األف طن. وتوزعت هذه االحتياجات بن�سبة 65.6 % لالأبقار امل�ستوردة وبن�سبة 34.4 % للمحلية. وقد بلغت 
ن�سبة احتياجات االإنتاج اإىل اإجمايل االحتياجات نحو 51.3 % و51.3 % و61.1 % لكل من املادة اجلافة والطاقة 

اإال�ستقالبية والربوتني امله�سوم  على التوايل. واجلداول من )4-36( اإىل )4 - 38( تو�سح ذلك.

البيان
 16 200517 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
335822585643204413643408العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
930.875311.6041242.479562.143188.232750.375مادة جافة )األف طن(

9308.7503116.04012424.7905621.4341882.327503.754طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
41.63517.83859.47325.14210.77535.918بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
229.503207.736437.239138.576125.488264.064مادة جافة )األف طن(

2295.0302077.364372.3901385.7551254.882640.635طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
29.44911.74141.19017.7847.09224.877بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1160.378519.3401679.718700.719313.7201014.439مادة جافة )األف طن(

11603.7805193.40016797.1807007.1893137.20010144.389طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(
71.08429.579100.66342.93317.86260.795بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-35(. االحتياجات الغذائية للماعز يف ال�سعودية لعامي 2006 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

  اجلدول )4-36(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املحلية يف ال�سعودية  لعامي 2005 و 2010

البيان
16 200517 2010 

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
100661668455139العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
121.20047.454168.654101.80839.414141.222مادة جافة )األف طن(

1212.000474.5401686.5401018.08394.1431412.223طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
6.4002.5088.9085.3762.0837.459بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
49.80016.89666.69641.83214.01655.848مادة جافة )األف طن(

498.000168.960666.960418.32140.159558.479طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
4.5001.0565.5563.780.8724.652بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
64.350235.350143.6453.430197.070 171.000مادة جافة )األف طن(

1710.000643.5002353.5001436.4534.3021970.702طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
10.9003.56414.4649.1562.95512.111بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-5-4 االحتياجات الغذائية لالإبل يف ال�شعودية
انخف�ست اأعداد االإبل من نحو 862 األف راأ�س عام 2005 اإىل نحو 810 األف راأ�س عام 2010، اأي بن�سبة انخفا�س 

بلغت 6 %، وتبعًا لذلك انخف�ست احتياجاتها الغذائية. 
ويبني اجلدول )4-39( هذه االحتياجات، حيث بلغ  جمموع  االحتياجات لل�سيانة  واالإنتاج يف عام 2010 نحو 1739.4 

األف طن مادة جافة، ونحو 17394 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 104.2 األف طن بروتني مه�سوم.  

البيان
16 200517 2010 

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
72.00047.643119.64372.52447.976120.500العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
74.92829.294104.22275.85029.655105.505مادة جافة )األف طن(

749.280292.9391042.219758.505296.5491055.054طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

4.0081.5085.5164.0571.5275.584بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
16.57214.70431.27616.77814.90031.678مادة جافة )األف طن(

165.720147.035312.755167.779149.001316.780طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

1.0320.9231.9551.0480.9361.984بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
91.50043.997135.49792.62844.555137.183مادة جافة )األف طن(

915.000439.9741354.974926.284445.5501371.834طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

5.0402.4317.4715.1052.4637.568بروتني مه�سوم )األف طن(

 اجلدول )4-37(. االحتياجات الغذائية لالأبقار امل�ستوردة يف ال�سعودية لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

املجموعنوع االأبقارالبيان م�ستوردةحملية
139265404العدد

ال�سيانة
141.222393.709534.931مادة جافة )األف طن(

1412.2233937.0885349.311طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

7.45920.85028.309بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
55.848507.206563.054مادة جافة )األف طن(

558.4795072.0575630.536طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

4.65239.84844.500بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع
197.070900.9151097.985مادة جافة )األف طن(

1970.7029009.14510979.847طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

12.11160.69872.809بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-38(. االحتياجات الغذائية الإجمايل االأبقار يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-5-5 االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف ال�شعودية
بلغت اأعداد العائلة اخليلية يف ال�سعودية والتي ت�سمل اخليول )20 %( واحلمري )63.2 %( نحو 120.5 األف راأ�س عام 
2010، يف حني بلغت اأعدادها نحو 119.5 األف راأ�س عام 2005، اأي بن�سبة زيادة 0.75 % ما بني العامني. وقد  بلغت 
احتياجاتها الغذائية  نحو 137.2 األف طن مادة جافة، ونحو 1372 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو  7.6 األف 

طن بروتني مه�سوم،كما مو�سح يف اجلدول )40-4(.

4-5-6 االحتياجات الغذائية للدواجن يف ال�شعودية
بلغت احتياجات الدواجن من العلف اخلام نحو 3053  األف طن عام 2005، يف حني بلغت نحو 2899 األف طن عام 
2010، اأي بن�سبة انخفا�س بلغت 5 % ما بني العامني، ويالحظ اأن اإنتاج الفروج انخف�س بن�سبة 16.8 % يف حني 

اجلدول )4-39(. االحتياجات الغذائية لالإبل يف ال�سعودية لعامي 2005 و 2010

البيان
16 200517 2010 

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
603259862567243810العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
1069.722274.2811344.0031005.858257.0681262.926مادة جافة )األف طن(

10697.222742.8113440.0310058.582570.68312629.263طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

56.68214.50471.18653.29813.59466.892بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
355.77151.256507.026334.53141.910476.440مادة جافة )األف طن(

355.771512.565070.26334.534429.8674764.397طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

30.159.58339.73328.358.98637.336بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1425.492425.5371851.0291340.388398.9781739.366مادة جافة )األف طن(

14254.9204255.37018510.29013403.883989.78017393.660طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

86.83224.087110.91981.64822.580104.228بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
16 200517 2010 

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
72.00047.643119.64372.52447.976120.500العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
74.92829.294104.22275.85029.655105.505مادة جافة )األف طن(

749.280292.9391042.219758.505296.5491055.054طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

4.0081.5085.5164.0571.5275.584بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
16.57214.70431.27616.77814.90031.678مادة جافة )األف طن(

165.720147.035312.755167.779149.001316.780طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

1.0320.9231.9551.0480.9361.984بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
91.50043.997135.49792.62844.555137.183مادة جافة )األف طن(

915.000439.9741354.974926.284445.5501371.834طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

5.0402.4317.4715.1052.4637.568بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-40(. االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف ال�سعودية لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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ارتفع اإنتاج البي�س بن�سبة 29.3 %. وهي تغطي احتياجات حقول اجلدات واالأمات واالإنتاج للبي�س واللحم والدجاج 
القروي والدواجن االأخرى ) نعام واأرانب (. وقد  توزعت مكوناتها الغذائية عام 2010 اإىل نحو 920 األف طن مادة 
جافة، ونحو 10892 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 139 األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول 
)4-41(. كما توزعت االحتياجات الكلية من العلف اخلام على الدجاج البيا�س بن�سبة 34.5 % و دجاج اللحم بن�سبة 

65.2 % وعلى الدواجن االأخرى بن�سبة  0.3 %. 

4-5-7 االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�شماك يف ال�شعودية
بلغ اإنتاج مزارع االأ�سماك يف ال�سعودية نحو 14.4 طن عام 2005، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 50.3 طن مادة 
علفية خام. يف حني بلغ هذا االإنتاج  عام 2010 نحو 26.4 األف طن، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 92.3  األف طن 

مادة علفية خام، ويبني اجلدول )4-42( هذه االحتياجات.

4-5-8 اإجمايل االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف ال�شعودية
بلغت االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف ال�سعودية عام 2010 نحو 9283 األف طن مادة جافة،  ونحو 
98544 مليون ميغاجول طاقة ونحو 844 األف طن بروتني مه�سوم. وقد جاءت االحتياجات الغذائية للدواجن باملرتبة 

اجلدول )4-41(. االحتياجات الغذائية للدجاج ) البيا�س واللحم( والدواجن االأخرى يف ال�سعودية 
لعامي 2005 و 2010

االإنتاجالنوع
)األف طن( 

االحتياج الكلي
من العلف اخلام

)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

  16 2005
154.13773.070695.7638070.26098.793)بي�س(18دجاج بيا�س  
536.982271.4542044.31825419.196360.196 )حلم(18دجاج حلم  

3044.5242740.08133489.456458.989جمموع الدجاج
8.3907.55185.3520.986 )نعام واأرانب(الدواجن االأخرى

3052.9142747.63233574.808459.975 املجموع الكلي
17 2010

999.880899.89210437.983127.778 199.35 )بي�س(دجاج بيا�س 
447.001890.8341701.75821159.784299.839 )حلم(دجاج حلم 

2890.7142601.65031597.767427.617  جمموع الدجاج
7.9667.17080.5310.919 )نعام واأرانب(الدواجن االأخرى

2898.6802608.82031678.297428.535املجموع الكلي
امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

 2010 17 162005البيان
 14.37526.38االإنتاج  )األف طن(

50.31292.33االحتياج الكلي من العلف اخلام )األف طن( حتتوي على املكونات الغذائية التالية:
45.28183.097مادة جافة  )األف طن(

520.734955.624طاقة ا�ستقالبية  )مليون ميغا جول(
7.69814.127بروتني مه�سوم  )األف طن(

اجلدول )4-42(. االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�سماك يف ال�سعودية لعامي 2005 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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الثانية، ثم االحتياجات  باملرتبة  الغذائية لالأغنام  االأكرب من هذه االحتياجات، ثم االحتياجات  االأوىل وهي اجلزء 
واخليول  باملرتبة اخلام�سة  واملاعز  الرابعة،  باملرتبة  لالأبقار  الغذائية  واالحتياجات  الثالثة،  باملرتبة  لالإبل  الغذائية 

واحلمري والبغال باملرتبة ال�ساد�سة، واالأ�سماك باملرتبة ال�سابعة، كما مبني يف اجلدول )43-4(.

4-6 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف العراق
4-6-1 االحتياجات الغذائية لالأغنام يف العراق

 ،2010 و   2003 العراق الالزمة لل�سيانة واالإنتاج، عامي  الغذائية لالأغنام، يف  )4-44( االحتياجات  يبني اجلدول 
األف   79345 نحو   2010 بلغ عام  بينما   ،2003 راأ�س عام  األف   6255 نحو  كان  االأغنام  روؤو�س  اأعداد  اأن  ويالحظ 
راأ�س، اأي بن�سبة زيادة بلغت 27 %، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات قد ازدادت بنف�س الن�سبة.  وقد بلغت االحتياجات 
الغذائية  لالأغنام لل�سيانة واالإنتاج عام 2010  نحو 2365.1  طن مادة جافة، ونحو 23650.5 مليون ميغاجول طاقة 

ا�ستقالبية، و نحو 142 األف طن بروتني مه�سوم.

4-6-2 االحتياجات الغذائية للماعز يف العراق
 ،2010 و   2003 عامي  ولالإنتاج،  لل�سيانة  الالزمة  العراق  يف  للماعز  الغذائية  االحتياجات   )45-4( اجلدول  يبني 
ويالحظ اأن اأعداد املاعز كان نحو 715 األف راأ�س عام 2003، يف حني بلغ  نحو 1519 األف راأ�س عام 2010، اأي بن�سبة 

بروتني مه�سومطاقة ا�ستقالبيةمادة جافةاحليوانات
%األف طن%مليون ميغاجول%األف طن

2602.00428.026020.04626.4155.93718.5االأغنام

1014.43910.910144.38910.360.7957.2املاعز

1097.98511.810979.84711.172.8098.6االأبقار

1739.36618.717393.66017.7104.22812.3االإبل

137.1831.51371.8341.47.5680.9اخليول واحلمري والبغال

2608.82028.131678.29732.1428.53550.8الدواجن

83.0970.9955.6241.014.1271.7االأ�سماك

9282.894100.098543.697100.0843.999100.0اإجمايل االحتياجات

اجلدول )4-43(. اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
19 200320 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
6255476731787945 37532502العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
1032.075345.2621377.3371310.925438.5461749.471مادة جافة )األف طن(

10320.7503452.61813773.36813109.2504385.46017494.710طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
46.16219.76565.92758.63425.10583.739بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
254.453230.186484.640323.202292.379615.581مادة جافة )األف طن(

2544.5342301.8654846.3993232.0262923.7926155.818طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
32.65113.01045.66141.47216.52557.997بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1286.528575.4481861.9761634.127730.9252365.052مادة جافة )األف طن(

12865.2845754.48318619.76716341.2767309.25223650.528طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
78.81232.775111.588100.10641.630141.737بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-44(. االحتياجات الغذائية لالأغنام يف العراق يف عامي  2003 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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زيادة بلغت 112.4 %، وبالتايل فهذه االحتياجات قد ازدادت بنف�س الن�سبة. وقد بلغت لل�سيانة واالإنتاج عام 2010  
نحو 452 طن مادة جافة، ونحو 4522 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 27 األف طن بروتني مه�سوم.  

4-6-3 االحتياجات الغذائية لالأبقار يف العراق
ازدادت اأعداد االأبقار يف العراق من نحو 1425 األف راأ�س عام 2003 )منها 30 األف راأ�س اأجنبية  اأو م�ستوردة، اأخذ 
)معظمها   2010 2629 األف راأ�س عام  ذلك بنظر االعتبار عند ح�ساب احتياجاتها الغذائية( حتى و�سلت اإىل نحو 
حملية(، اأي بن�سبة زيادة بلغت 84.5 %، وبالتايل فاإن االحتياجات الغذائية لها قد ازدادت بنف�س الن�سبة.  وقد بلغت 
االحتياجات الغذائية لالأبقار الأغرا�س ال�سيانة واالإنتاج عام 2010  نحو 3727 طن مادة جافة، ونحو 37273 مليون 

ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 229 األف طن بروتني مه�سوم، اجلدول )46-4(. 

4-6-4 االحتياجات الغذائية للجامو�س يف العراق
يبني اجلدول )4-47( االحتياجات الغذائية للجامو�س يف العراق الالزمة لل�سيانة ولالإنتاج، يف عامي 2003 و 2010، 
األف راأ�س يف   295 2003، يف حني بلغ  نحو  األف راأ�س يف عام   115 اأعــداد روؤو�ــس اجلامو�س كان نحو  اأن  ويالحظ 
عام 2010، اأي بن�سبة زيادة بلغت 156.5 %، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات قد ازدادت بنف�س الن�سبة. وقد بلغت 

البيان
19 200320 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
4292867159116081519العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
117.97539.454157.429250.55083.904334.454مادة جافة )األف طن(

1179.750394.5411574.2912505.503839.0403344.543طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
5.2772.2597.53611.2064.80316.009بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
29.08626.31455.40161.76155.936117.697مادة جافة )األف طن(

290.862263.145554.007617.613559.3601176.973طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
3.7321.4875.2197.9263.16111.088بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
147.06165.769212.830312.312139.840452.152مادة جافة )األف طن(

1470.612657.6862128.2983123.1161398.4004521.516طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
9.0093.74612.75519.1357.96227.097بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-45(. االحتياجات الغذائية للماعز يف العراق لعامي 2003 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
19 200320 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
847.578577.4221425158410452629العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
1038.502454.4881492.9901919.808751.2242671.032مادة جافة )األف طن(

10385.0224544.88414929.90619198.0807512.24326710.323طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
54.84524.01978.864101.37639.703141.079بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
461.226170.468631.694788.832267.4561056.288مادة جافة )األف طن(

4612.2581704.6776316.9357888.3202674.55910562.879طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
41.19011.16452.35471.28016.71287.992بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1499.728624.9562124.6842708.6401018.6803727.320مادة جافة )األف طن(

14997.2806249.56121246.84127086.40010186.80237273.202طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
96.03535.183131.218172.65656.415229.071بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-46(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املحلية يف العراق  لعامي 2003 و 2010
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االحتياجات الغذائية  للجامو�س لل�سيانة واالإنتاج يف عام 2010  نحو 632 األف طن مادة جافة، ونحو 6319 مليون 
ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 39 األف طن بروتني مه�سوم. 

4-6-5 االحتياجات الغذائية لالإبل يف العراق
ازدادت اأعداد االإبل يف العراق من 28.8 األف راأ�س كمتو�سط للفرتة 2003-2007  حتى و�سلت اإىل نحو 60 األف راأ�س 
عام 2010، اأي بن�سبة زيادة بلغت 108.3 %، وبالتايل فاإن االحتياجات الغذائية لها قد ازدادت بنف�س الن�سبة.  وقد 
بلغت االحتياجات الغذائية  لالإبل لل�سيانة واالإنتاج عام 2010  نحو 129 األف طن مادة جافة، ونحو 1288 مليون 

ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و نحو 7.7 األف طن بروتني مه�سوم، اجلدول )48-4(.

4-6-6 االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف العراق
ازدادت اأعداد العائلة اخليلية يف العراق، والتي ت�سمل اخليول )18.5%( واحلمري )78.2 %( والبغال )3.3 %(، من نحو 
438 األف راأ�س عام 2003 اإىل  نحو 439 األف راأ�س عام 2010، اأي بن�سبة زيادة طفيفة بلغت 0.23 %، وتبعًا لذلك 
ازدادت احتياجاتها الغذائية بنف�س الن�سبة، حيث بلغت هذه االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج عام 2010 نحو 129 طن مادة 

جافة، ونحو 1288 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 7.7 األف طن بروتني مه�سوم، اجلدول )49-4(. 

البيان
19 200320 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
20590295 8035115العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
141.92036.790178.710363.12095.310458.430مادة جافة )األف طن(

1419.200367.9001787.1003631.200953.1004584.300طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
7.5201.9459.46519.2415.04024.281بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
47.20020.43867.638120.94552.560173.505مادة جافة )األف طن(

472.000204.377676.3771209.454525.6001735.054طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
4.0001.5735.57310.2464.05014.296بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
189.12057.228246.348484.065147.870631.935مادة جافة )األف طن(

1891.200572.2772463.4774840.6541478.7006319.354طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
11.5203.51815.03829.4879.09038.577بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-47(. االحتياجات الغذائية للجامو�س يف العراق  لعامي 2003 و 2010

البيان
2010 20متو�سط  الفرتة  2007-2003  

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
20.18.728.8421860العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
35.6919.21344.90474.48819.06293.550مادة جافة )األف طن(

356.90792.133449.040744.881190.620935.501طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
1.8910.4872.3783.9471.0084.955بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
11.8595.08116.94024.78010.51235.292مادة جافة )األف طن(

118.59350.808169.401247.798105.120352.918طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
1.0060.3221.3282.1000.6662.766بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
47.55014.29461.84499.26829.574128.842مادة جافة )األف طن(

475.500142.941618.441992.679295.7401288.419طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
2.8970.8093.7066.0471.6747.721بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-48(. االحتياجات الغذائية لالإبل يف العراق لعام  2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-6-7 االحتياجات الغذائية للدواجن يف العراق
بلغت احتياجات الدواجن من العلف اخلام نحو 258  األف طن عام 2003، يف حني بلغت نحو 555 األف طن عام 
2010، اأي بن�سبة زيادة بلغت 115.1 % ما بني العامني. وهي توازي ن�سبة الزيادة يف االإنتاج فيما يخ�س اإنتاج حلم 
16.6 %. وتغطي هذه االحتياجات احتياجات حقول  اإنتاج البي�س والبالغة  256 % وفيما يخ�س  الدجاج والبالغة 
الغذائية عام  للبي�س واللحم والدجاج القروي والدواجن االأخرى. وقد  توزعت مكوناتها  اجلدات واالأمات واالإنتاج 
2010 اإىل نحو 499 األف طن مادة جافة، ونحو 6076 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 82.5 األف طن بروتني 
مه�سوم، كما توزعت االحتياجات الكلية من العلف اخلام على الدجاج البيا�س بن�سبة 31.8 % و دجاج اللحم بن�سبة 

67.9 % وعلى الدواجن االأخرى بن�سبة 0.3 %، كما هو مو�سح يف اجلدول )50-4(. 

البيان
19 200320 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
263.314174.686438.000263.925175.075439.000العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
261.022101.909362.931262.104102.323364.427مادة جافة )األف طن(

2610.2151019.0883629.3032621.0371023.2253644.262طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
13.9795.22819.20714.0365.25019.286بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
57.66450.642108.30657.90650.869108.775مادة جافة )األف طن(

576.642506.4161083.058579.057508.6921087.749طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
3.4753.1756.6503.4943.1906.684بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
318.686152.549471.235320.010153.192473.202مادة جافة )األف طن(

3186.8571525.5044712.3613200.0941531.9174732.011طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
17.4548.40325.85717.5308.44025.970بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-49(. االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف العراق لعامي 2003 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

االإنتاجالنوع
)األف طن( 

االحتياج الكلي
من العلف اخلام

)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

  19 2003
151.574136.4171582.32219.370 30.22 )بي�س(دجاج بيا�س
25105.75195.1771183.43316.770 )حلم(دجاج حلم

257.326231.5942765.75536.140جمموع الدجاج
0.7720.62590.8610.016الدواجن االأخرى

258.098232.2192856.61536.156املجموع الكلي
20  2010

176.703159.0331844.64622.581 35.23 )بي�س(دجاج بيا�س
89.00376.475338.8294213.02259.700 )حلم(دجاج حلم

553.178497.8626057.66882.281  جمموع الدجاج
1.6601.49418.1730.247 الدواجن االأخرى

554.837499.3556075.84182.528 املجموع الكلي

اجلدول )4-50(. االحتياجات الغذائية للدجاج ) البيا�س واللحم( والدواجن االأخرى يف العراق  
لعامي 2003 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-6-8 االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�شماك يف العراق
بلغ اإنتاج مزارع االأ�سماك يف العراق نحو 11.13 األف طن  عام 2006، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 39 األف طن 
مادة علفية خام. يف حني بلغ هذا االإنتاج عام 2010 نحو 15.23 األف طن، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 53.3 
طن مادة علفية خام، حتتوي على املكونات الغذائية التالية: نحو 48 األف طن مادة جافة، ونحو 552  مليون ميغاجول 

طاقة ا�ستقالبية، ونحو 8 األف طن بروتني مه�سوم ويبني اجلدول )4-51( هذه االحتياجات.

4-6-9 اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف العراق
بلغت االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف العراق عام 2010 نحو 8326 األف طن مادة جافة  ونحو 84413 
مليون ميغاجول طاقة ونحو 561 األف طن بروتني مه�سوم. وقد جاءت االحتياجات الغذائية لالأبقار باملرتبة االأوىل 
وهي اجلزء االأكرب من هذه االحتياجات، ثم االحتياجات الغذائية لالأغنام باملرتبة الثانية، ثم االحتياجات الغذائية 
للجامو�س باملرتبة الثالثة، واالحتياجات الغذائية للدواجن باملرتبة الرابعة، واخليول واحلمري والبغال باملرتبة اخلام�سة 

واملاعز باملرتبة ال�ساد�سة، واالإبل باملرتبة ال�سابعة واالأ�سماك باملرتبة الثامنة كما هو مبني يف اجلدول )52-4(. 

4-7 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف املغرب

4-7-1  االحتياجات الغذائية لالأغنام يف املغرب
يبني اجلدول )4-53( االحتياجات الغذائية لالأغنام يف املغرب الالزمة لل�سيانة ولالإنتاج، وهي حم�سوبة على اأ�سا�س 
اأعداد االأغنام عام 2004، حيث كان عدد روؤو�س االأغنام نحو 17025 األف راأ�س، بينما بلغ  عام 2010 نحو 18030 
األف راأ�س، اأي بن�سبة ارتفاع بلغت 5.9 % ما بني العامني، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات قد ازدادت بنف�س الن�سبة. وقد 

2010 200620 21البيان
15.23 11.13 االإنتاج  ) األف طن(

38.95553.305االحتياج الكلي من العلف اخلام )األف طن( حتتوي على املكونات الغذائية التالية:
35.0598747.975مادة جافة  )األف طن(

403.1874551.711طاقة ا�ستقالبية  )مليون ميغاجول(
5.8675498.029بروتني مه�سوم  )األف طن(

اجلدول )4-51(. االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�سماك يف العراق لعامي 2006 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-52(. اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف العراق لعام 2010

بروتني مه�سومطاقة ا�ستقالبيةمادة جافةاحليوانات
%األف طن%مليون ميغاجول%األف طن

2365.05228.423650.52828.0141.73725.3االأغنام
452.1525.44521.5165.427.0974.8املاعز
3727.32044.837273.20244.2229.07140.9االأبقار

631.9357.66319.3547.538.5776.9اجلامو�س
128.8421.51288.4191.57.7211.4االإبل

473.2025.74732.0115.625.9704.6اخليول واحلمري والبغال
499.3556.06075.8417.282.52814.7الدواجن
47.9750.6551.7110.78.0291.4االأ�سماك

8325.8333100.084412.582100.0560.730100.0اإجمايل االحتياجات
امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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بلغ جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج عام 2010 نحو 5313  طن مادة جافة، ونحو 53124.3 مليون ميغاجول 
طاقة ا�ستقالبية، و نحو 325.5  األف طن بروتني مه�سوم. 

4-7-2 االحتياجات الغذائية للماعز يف املغرب
يبني اجلدول )4-54( االحتياجات الغذائية للماعز، الالزمة لل�سيانة واالإنتاج، علمًا باأنها حم�سوبة على اأ�سا�س اأعداد 
املاعز عام 2004 ، حيث كان العدد نحو 5359 األف راأ�س، بينما ازداد هذا العدد حتى بلغ نحو 5414.3 األف راأ�س 
 2010 1.03 %  ما بني العامني، وبالتايل فاإن هذه االحتياجات ازدادت عام  2010 ، اأي بن�سبة ارتفاع بلغت  عام 

مقارنة بعام 2004 وبنف�س الن�سبة.

البيان
22 200423 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
 10381764918030 9802722317025العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
2695.5996.83692.32854.7221055.5383910.260مادة جافة )األف طن(

26955.59967.736923.228547.75010555.05739102.807طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

138.855.6194.4146.99958.877205.876بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
659.7664.51324.2698.668703.7001402.369مادة جافة )األف طن(

6596.76645.213241.96986.3647037.21614023.580طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

75.537.5113.079.96039.710119.670بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
3355.2001661.3005016.5003553.3901759.2385312.628مادة جافة )األف طن(

33552.20016612.90050165.10035531.99617592.27453124.270طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

214.30093.100307.400226.95998.587325.546بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول ) 4 - 53(. االحتياجات الغذائية لالأغنام يف املغرب  لعامي 2004 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

البيان
22 200423 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
3196216353593229.0002185.3005414.300العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
878.90298.5001177.400887.975301.5751189.550مادة جافة )األف طن(

8789.002984.90011773.9008879.7503015.64611895.396طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

45.2016.70061.90045.66716.87262.539بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
215.10199.000414.100217.321201.052418.373مادة جافة )األف طن(

2150.901990.0004140.9002173.1092010.5214183.630طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

24.6011.20035.80024.85411.31536.169بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1094.00497.5001591.5001105.296502.6271606.913مادة جافة )األف طن(

10939.904974.90015914.80011052.8595026.2306131.424طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

69.9027.80097.70070.52128.18798.809بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )4-54(. االحتياجات الغذائية للماعز يف املغرب  لعامي 2004 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-7-3 االحتياجات الغذائية لالأبقار يف املغرب
بلغ جمموع تعداد االأبقار املنتجة والنامية من ال�سالالت كافة يف املغرب عام 2004 نحو 2729 األف راأ�س، يف حني 
بلغ تعدادها عام 2010 نحو 2899 األف راأ�س، اأي بزيادة قدرها 6.2 % مابني العامني. وقد مثلت االأبقار املحلية 
26.6 % واالأبقار املح�سنة 18.8 % واالأبقار امل�ستوردة 54.7 % من جمموعها. وقدرت احتياجاتها الغذائية عام 
2010 من املادة اجلافة نحو 7506 األف طن ومن الطاقة اإال�ستقالبية نحو 75055 مليون ميغاجول ومن الربوتني 
امله�سوم نحو 494 األف طن. وبلغت ن�سبة احتياجات االإنتاج اإىل اإجمايل االحتياجات الإجمايل االأبقار نحو 50.1 % 

و50.1 % و 59.9 % لكل من املادة اجلافة والطاقة اال�ستقالبية والربوتني امله�سوم على التوايل. 
واجلداول من  )4-55( اإىل )4 - 58( تو�سح ذلك.

البيان
22 200423 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
7786371415423.9347.1771.0العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
942.900458.0001400.900513.747249.570763.317مادة جافة )األف طن(

9429.4004580.00014009.4005137.4702495.7007633.170طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

49.80024.20074.00027.13413.18740.321بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
387.400163.100550.500211.10088.876299.976مادة جافة )األف طن(

3874.4001630.7005505.1002111.000888.7602999.760طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

35.00010.20045.20019.0705.55824.628بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1330.300621.1001951.400724.847338.4461063.293مادة جافة )األف طن(

13303.8006210.70019514.5007248.4703384.46010632.930طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

84.834.4119.246.20418.74564.949بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-55(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املحلية يف املغرب  لعامي 2004 و 2010

البيان
22 200423 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
5574431000303241544العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
833.800396.0001229.800453.575215.436669.011مادة جافة )األف طن(

8335.5003961.70012297.2004535.7502154.3606690.110طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

44.00020.80064.80023.93511.31635.251بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
698.500258.700957.200379.974140.743520.717مادة جافة )األف طن(

6984.8002587.1009571.9003799.7401407.4305207.170طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

55.70019.70075.40030.30010.71841.018بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1532.300654.7002187.000833.549356.1791189.728مادة جافة )األف طن(

15320.3006548.80021869.1008335.4903561.79011897.280طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

99.70040.500140.20054.23522.03476.269بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

  اجلدول )4-56(. االحتياجات الغذائية لالأبقار املح�سنة  يف املغرب  لعامي 2004 و 2010
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4-7-4 االحتياجات الغذائية لالإبل يف املغرب
بلغت اأعداد االإبل يف املغرب نحو 175 األف راأ�س عام 2010، ويبني اجلدول )4-59( االحتياجات الغذائية لالإبل يف 
املغرب. حيث بلغ جمموع االحتياجات لل�سيانة واالإنتاج نحو 362 األف طن مادة جافة، ونحو 3617.5 مليون ميغاجول 

طاقة ا�ستقالبية، و نحو 22.1 األف طن بروتني مه�سوم. 

البيان
22 200423 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
1751383138866991585العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
310.510146.070456.5801572.068740.0072312.075مادة جافة )األف طن(

3105.1001460.7004565.80015720.6787400.06723120.745طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

16.4007.80024.20083.03139.515122.546بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
444.670136.000580.6702251.301689.1532940.454مادة جافة )األف طن(

4446.7001360.0005806.70022513.0076891.52829404.535طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

35.7009.80045.500180.74449.663230.407بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
755.180282.0701037.2503823.3691429.1605252.529مادة جافة )األف طن(

7551.8002820.70010372.50038233.68514291.59552525.280طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

52.10017.60069.700263.77589.179352.954بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-58(. االحتياجات الغذائية الإجمايل االأبقار يف املغرب لعام 2010

املجموعنوع االأبقارالبيان م�ستوردةحم�سنةحملية
15852900 544 771 العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
763.317669.0112312.0753744.403مادة جافة )األف طن(

7633.1706690.11023120.74537444.025طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

40.32135.251122.546198.118بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
299.976520.7172940.4543761.147مادة جافة )األف طن(

2999.7605207.17029404.53537611.465طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

24.62841.018230.407296.053بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع
1063.2931189.7285252.5297505.550مادة جافة )األف طن(

10632.93011897.28052525.28075055.490طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغا جول(

64.94976.269352.954494.172بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-57(. االحتياجات الغذائية لالأبقار امل�ستوردة يف املغرب لعامي 2004 و 2010
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4-7-5 االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف املغرب
)22 %(  والبالغة  )62.5 %( والبغال  )15.5%( واحلمري  العائلة اخليلية يف املغرب والتي ت�سمل اخليول  حافظت 
اأعدادها نحو 368 األف راأ�س عام 2010  )نف�س اأعدادها عام 2005(، وبلغت احتياجاتها الغذائية  نحو 463 األف 
26 األف طن بروتني مه�سوم، كما مو�سح يف  4633 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو  طن مادة جافة، ونحو 

اجلدول )60-4(. 

البيان
22 200423 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
1007017010372175العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
177.40074.100251.500182.72276.175258.897مادة جافة )األف طن(

1774.000741.3002515.3001827.220762.0592589.279طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

9.4003.90013.3009.6824.00913.691بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
59.00040.80099.80060.77041.965102.735مادة جافة )األف طن(

590.000408.800998.800607.700420.4761028.176طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

5.003.2008.2005.1503.2918.441بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
236.400114.900351.300243.492118.140361.632مادة جافة )األف طن(

2364.0001150.1003514.1002434.9201182.5363617.456طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

14.4007.10021.50014.8327.30022.132بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-59(. االحتياجات الغذائية لالإبل يف املغرب  لعامي 2005 و 2010

البيان
22 200423 2010

املجموع الفئة العمريةاملجموعالفئة العمرية النامياملنتجالنامياملنتج
855.0810.01665.0728.622689.9761505العدد )األف راأ�س(

ال�سيانة
728.622689.9761418.598 1000.600556.9001560.500مادة جافة )األف طن(

10005.9005599.70015605.6007286.5186900.04114186.559طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

53.20029.30082.50038.52136.47774.998بروتني مه�سوم )األف طن(

االإنتاج
222.000314.000536.000250.239236.966487.205مادة جافة )األف طن(

2220.3003139.6005359.9002502.3332369.6094871.942طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

12.90019.90032.80015.35014.53629.886بروتني مه�سوم )األف طن(

املجموع 
1222.600873.9002096.500978.861926.9421905.803مادة جافة )األف طن(

12226.2008739.30020965.5009788.8519269.65019058.501طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

66.20049.100115.30053.87151.013104.884بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-60(. االحتياجات الغذائية للعائلة اخليلية يف املغرب لعامي 2004 و 2010
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4-7-6 االحتياجات الغذائية للدواجن يف املغرب
بلغت احتياجات الدواجن من العلف اخلام نحو 1485.1 األف طن عام 2005، يف حني بلغت نحو 2100 األف طن 
االإنتاج �سواء ما يخ�س  الزيادة يف  ن�سبة  العامني، وهي توازي  41.4 % ما بني  اأي بن�سبة زيادة بلغت   ،2010 عام 
اإنتاج البي�س اأو اإنتاج الفروج. وهي تغطي احتياجات حقول اجلدات واالأمات واالإنتاج للبي�س واللحم والدجاج القروي 
مكوناتها  وتوزعت  عام(.  ب�سكل  الدجاج  احتياجات  �سمن  الغذائية  احتياجاتها  قدرت  والتي   ( االأخــرى  والدواجن 
الغذائية يف عام 2010 اإىل نحو 1889.5 األف طن مادة جافة، ونحو 22801.2 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 
ونحو 304.2 األف طن بروتني مه�سوم، كما مو�سح يف اجلدول )4-61(. كما توزعت االحتياجات الكلية من العلف 

 .% 56.9 اللحم بن�سبة  43.1 % و دجاج  البيا�س بن�سبة  اخلام على الدجاج 

4-7-7 االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�شماك يف املغرب
قدر اإنتاج االأ�سماك يف املغرب عام 2005 بنحو 1024.5 األف طن غالبيتها من ال�سيد البحري وق�سمًا ي�سريًا يقدر بنحو 
1.45 األف طن م�ستزرع )0.14 %(، قدرت احتياجاتها الغذائية بنحو 5.075 األف طن من العلف اخلام )على اأ�سا�س 
كل كغ حلم : 3.5 كغ علف(. يف حني بلغ هذا االإنتاج يف عام 2010 نحو 1137.55 األف طن، منها بنحو  0.33 األف طن 

م�ستزرع )0.03 %(، قدرت احتياجاتها الغذائية نحو 1.155 األف طن من العلف اخلام. كما يف اجلدول )62-4(.

 االإنتاجالنوع
)األف طن( 

االحتياج الكلي
من العلف اخلام

)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

   22 2004
165663.800597.5006931.00084.847)بي�س(24دجاج بيا�س  
385821.300738.9009178.000129.600 )حلم(24دجاج حلم  

1485.1001336.40016109.000214.447 جمموع الدجاج
---- الدواجن االأخرى21

1485.0011336.40016109.000214.447 املجموع الكلي
23 2010

905.182814.7739451.364115.700 225 )بي�س(دجاج بيا�س 
5601194.6181074.76413349.818188.509 )حلم(دجاج حلم 

2099.8001889.53622801.182304.210  جمموع الدجاج
---- الدواجن االأخرى25

2099.8001889.53622801.182304.210 املجموع الكلي

اجلدول )4-61(. االحتياجات الغذائية للدجاج ) البيا�س واللحم( والدواجن االأخرى يف املغرب 
لعامي 2004 و 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )4-62 (. االحتياجات الغذائية ملزارع االأ�سماك يف املغرب لعامي 2005 و 2010
2010 200523البيان

1.450.33االإنتاج )األف طن(

5.0751.155 االحتياج الكلي من العلف اخلام )األف طن( حتتوي على املكونات الغذائية التالية:
4.5681.040مادة جافة )األف طن(

52.52711.954طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
0.7640.174بروتني مه�سوم )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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4-7-8 االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف املغرب
بلغت االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف املغرب عام 2010 نحو 18583.4 األف طن مادة جافة  ونحو  
179796 مليون ميغاجول طاقة ونحو 1350األف طن بروتني مه�سوم. وقد  جاءت االحتياجات الغذائية لالأبقار باملرتبة 
الثانية، ثم االحتياجات  باملرتبة  الغذائية لالأغنام  االأكرب من هذه االحتياجات، ثم االحتياجات  االأوىل وهي اجلزء 
الغذائية للخيول واحلمري والبغال باملرتبة الثالثة، واالحتياجات الغذائية للدواجن باملرتبة الرابعة، واملاعز باملرتبة 
اخلام�سة واالإبل باملرتبة ال�ساد�سة  واالأ�سماك باملرتبة ال�سابعة وهي �سئيلة وال ت�سكل �سيء بالن�سبة ملجمل االحتياجات. 

وكما مبني يف اجلدول )63-4(.

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

بروتني مه�سومطاقة ا�ستقالبيةمادة جافةاحليوانات
%األف طن%مليون ميغاجول%األف طن

5312.62828.653124.27029.5325.54624.1االأغنام

1606.9138.66131.4243.498.8097.3املاعز

7505.55040.475055.49041.7494.17236.6االأبقار

361.6321.93617.4562.022.1321.6االإبل

1905.80310.319058.50110.6104.8847.8اخليول واحلمري والبغال

1889.53610.222801.18212.7304.21022.5الدواجن

1.040.011.9540.00.1740.0االأ�سماك

18583.102100.0179800.277100.01349.927100.0اإجمايل االحتياجات

اجلدول )4-63(. اإجمايل االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية يف املغرب لعام 2010
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الف�صل اخلام�س
الو�صع الراهن للمخلفات الزراعية يف الدول العربية 

مو�صوع الدرا�صـــة
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الو�شع الراهن للمخلفات الزراعية 
يف الدول العربية مو�شوع الدرا�شة

)االأردن، تون�س، اجلزائر، ال�شعودية، العراق، املغرب(
قلة  اإىل  االأحــوال،  النق�س يف معظم  يعود هذا  املنتجات احليوانية، وال  اإجمااًل من نق�س يف  العربية  البلدان  تعاين 
اأعداد احليوانات، اإمنا اإىل �سعف الكفاءة االإنتاجية نتيجة عوامل متعددة، اأهمها عدم كفاية املوارد العلفية لتوفري 
االحتياجات الغذائية لها، وهذا النق�س ُيعرف بالفجوة العلفية، اإ�سافًة اإىل االرتفاع املتزايد يف اأ�سعار مكونات العلف 
 - بتغذية احليوان  املهتمني   - الباحثني  اهتمام  زيادة  اإىل  اأّدت  االأمور  كل هذه  واالأك�ساب.  وخا�سًة احلبوب  امل�سّنع، 
باملخلفات الزراعية ومبخلفات ال�سناعات الغذائية ، وحماولة اال�ستفادة منها �سواء التقليدية منها اأو غري التقليدية، 
اأن مواد العلف اخل�سنة �سرورية والزمة للحيوان  والعمل على تعظيم اال�ستفادة من هذه املخلفات، على الرغم من 
املجرت لل�سعور بال�سبع امليكانيكي، وانتظام عملية اله�سم. وهذا ما ي�سعى اإليه املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 
واالأرا�سي القاحلة "اأك�ساد"، من خالل تنفيذ خططه ال�سنوية، حيث حقق من خاللها تقدمًا مهمًا، وتو�سل من خالل 
اأبحاثه اإىل نتائج اإيجابية ي�سعى اأك�ساد لنقلها وتوطينها لدى الدول العربية. وال بّد من االإ�سارة اإىل اأن الكمية الناجتة 
من هذه املخلفات  يف الوطن العربي كبرية جدًا، وقد قدر االإجمايل منها كمواد خام وكمعدل و�سطي للفرتة 2006-
2010  بحوايل 595 مليون طن، �سكلت خملفات املحا�سيل احلقلية واخل�سر ن�سبة 22.1 % منها، وخملفات االأ�سجار 
املثمرة ن�سبة 4.6 % منها، وخملفات ال�سناعات الغذائية ن�سبة 2.5 % منها، وخملفات االإنتاج احليواين واالأ�سماك 
ن�سبة 70.8 % منها. وال ي�ستفاد من هذه املخلفات يف تغذية احليوان اإال بكميات حمدودة  يف اأح�سن االأحوال، والباقي 

 يرتك يف مكانه اأو يتم حرقه مما ينتج عنه تلوث للبيئة واإهدار للطاقات العلفية املتاحة.
5-1 الو�شع الراهن للمخلفات الزراعية وال�شناعية يف املنطقة العربية  

5-1-1 ت�شنيف املخلفات الزراعية، وخملفات الت�شنيع الزراعي
يق�سد باملخلفات  كل ما ُينَتج من خالل االإنتاج النباتي واحليواين والت�سنيع الزراعي. لذلك ميكن القول اأن هناك 
ثالثة اأنواع من املخلفات الع�سوية، االأوىل: خملفات مبا�سرة من املح�سول الزراعي، والثانية: خملفات غري مبا�سرة 
تنتج خالل مراحل الت�سنيع الزراعي ملنتجات املحا�سيل، وكذلك املخلفات املتاأتية من االإنتاج احليواين وال�سمكي.  
ا�ستنباط  عنه  ينتج  املختلفة مما  مل�سادرها  نظرًا  والكيماوية  الفيزيائية  الرتكيبة  املخلفات من حيث  وتختلف هذه 

تقنيات واأ�ساليب خمتلفة لال�ستفادة منها يف جماالت عديدة. 
5-1-1-1 املخلفات النباتية

والذرة   ، ال�سوفان  البقوليات،  الرتيتكال،  ال�سعري،  القمح،  الزراعية، مثل  املحا�سيل  املتاأتية من  املخلفات  ت�سمل كل 
والقطن واالأرز،... الخ.  وقد مت حتديد الكميات املتوفرة من املخلفات النباتية بكثري من الت�سرف، وذلك با�ستخدام 
البيانات املتوفرة يف التقارير القطرية والكتب ال�سنوية ال�سادرة عن املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي 
القاحلة "اأك�ساد"، واملنظمة العربية للتنمية الزراعية، ون�سرات منظمة الفاو، واملعايري الدولية املطبقة يف هذا ال�سدد. 
ولعل م�سدر االختالف يف هذا ال�سدد يرجع اإىل اأ�س�س التقدير التي تعتمد يف بع�س االأحوال على ا�ستخدام البيانات 
اخلا�سة بامل�ساحات املح�سولية، ومن ثم �سرب هذه امل�ساحات يف معدل متو�سط االإنتاجية للوحدة الكمية للمنتجات 
الرئي�س  املنتج  الكمية بني  الن�سبة  التقديرات يف معدالت مقدرة حتدد  املختلفة، و�سرب هذه  للحا�سالت  الرئي�سية 

واملنتج الثانوي. وعمومًا، ميكن ت�سنيف املخلفات النباتية تبعًا خل�سائ�سها النوعية على النحو االآتي:
1( خملفات الزراعات الكربى:

اأ�سا�سًا يف  ت�ستعمل  التي  النباتية  املخلفات  اأهم  االأتبان من  وتعترب  وبقايا احل�ساد،  اأنواعها،  االأتبان بجميع  وت�سمل 
التغذية احليوانية، كما ُتعد بقايا احل�ساد من اأهم املوارد العلفية للمجرتات خالل فرتة ما بعد احل�ساد عن طريق 
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الرعي املبا�سر. وتتميز هذه املخلفات بن�سب مرتفعة من االألياف، ومنخف�سة من الربوتينات واملعادن والفيتامينات، 
مما ي�ستوجب تكملة اإ�سافية اأو معامالت مالئمة.

اأ - خملفات النباتات النجيلية : 
اأهمها النواجت الثانوية  لنباتات القمح  وت�سمل ال�سيقان، واالأوراق اجلافة املتخلفة عن ح�ساد احلبوب عامة،  ومن 
وال�سعري واالأرز والذرة باأنواعها.  وتتميز هذه املجموعة من املخلفات باحتوائها على ن�سب عالية من االألياف، وتدين 
حمتواها من الربوتني اخلام )2 % - 5 %(،  كما يحتوي بع�سها على ن�سبة من مادة ال�سيلكا - مثل ق�س االأرز -  لذلك 
فاإنها ت�ستخدم كاأعالف مالئة يف تغذية املجرتات، وبكميات حمدودة وذلك لتدين وبطء ه�سمها، نتيجة النخفا�س 
الو�سطي  النيرتوجني فيها عن  احلد الالزم حليوية  االأحياء الدقيقة يف كر�س  املجرتات. وقد قدر املعدل  عن�سر 
للكميات املنتجة من خملفات املحا�سيل املذكورة اأعاله يف الوطن العربي للفرتة 2006 - 2010 بنحو 93.3 مليون 

طن، كما يف اجلدول )1-5(. 

ويالحظ باأن كمية املخلفات يف عام 2010  قد بلغت  نحو 90.5 مليون طن. وقدرت الكميات املنتجة منها باالإقليم 
اإقليمي امل�سرق العربي  اأما يف  24.8 مليون طن،   اإقليم املغرب العربي بنحو  45.7 مليون طن،  ويف   االأو�سط بنحو 

واجلزيرة العربية فيقدر اإنتاجهما بنحو 15.3 مليون طن و 4.7 مليون طن على التوايل، كما يف اجلدول )2-5(.

وُيعزى  النجيلية،  ُمنِتج ملخلفات املحا�سيل  اأكرب  وال�سودان(  )م�سر  النيل  اأقطار وادي  القطري، متثل  امل�ستوى  وعلى 
ذلك، بدرجة رئي�سية، اإىل التو�سع يف زيادة اإنتاج احلبوب ملواكبة التطور املتنامي يف اأعداد �سكانها.

ب - خملفات املحا�شيل البقولية :
ب�سكل  واحلم�س  والعد�س  اجلافة  والبازالء  اجلافة  والفا�سولياء  اجلاف  الفول  من  كال  البقوليات  حما�سيل  متثل 
اأ�سا�سي وحما�سيل ثانوية اأخرى، وقد �سكلت ن�سب م�ساهمتها يف اإجمايل االإنتاج يف عام 2010 على �سبيل املثال، كما 

يف اجلدول )3-5(.

اجلدول )5-1( . تطور امل�ساحات املزروعة باحلبوب واإنتاجها من احلبوب واملخلفات  يف الدول العربية 
للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات : األف طن(
معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

32672.831316.827766.0628570.5633913.7430847.99امل�ساحة
182415891674194515001700االإنتاجية
59581.4449759.6746471.955578.3950867.9452451.87االإنتاج

1060558857282720989309054593364.33املخلفات 
88 %85.4 %93.3 %78 %83.5 %100 %الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

املجموعاجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
24845.5545661.84415329.2694708.3490545الكمية
100 %  5.2 %16.93 % 50.43 %27.44 %الن�سبة

اجلدول )5-2(. كمية املخلفات ون�سبها ح�سب االأقاليم العربية
)األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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وقدر املعدل الو�سطي للكميات املنتجة من خملفات املحا�سيل املذكورة اأعاله يف الوطن العربي للفرتة -2006 2010 
بنحو 3.7 مليون طن، وكما مو�سح يف اجلدول )4-5(.

اأما عام 2010، فقّدر جممل اإنتاج الوطن العربي من خملفات البقوليات بنحو 3.6 مليون طن، �ساهم فيها االإقليم 
االأو�سط بن�سبة 38 % من جممل االإنتاج، يليه اإقليم املغرب العربي بن�سبة 36.7 %، واإقليم  امل�سرق العربي بن�سبة 

17.1 %، واإقليم اجلزيرة العربية بن�سبة 8.2 %. كما هو مو�سح يف اجلدول )5-5(.

وعلى امل�ستوى القطري �سكلت م�سر يف عام 2010 املرتبة االأوىل يف اإنتاج خملفات البقوليات، وبن�سبة ت�سل اإىل نحو 
24.9 %  من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها املغرب بن�سبة 23 %، و�سورية بن�سبة 14.2 %، وال�سودان بن�سبة 9.6 %، 
واليمن بن�سبة 8 %، واجلزائر بن�سبة 5.9 %، وتون�س بن�سبة 5.5 % ، وال�سومال بن�سبة 3.5 %، والعراق بن�سبة 1.8 %، 

وموريتانيا بن�سبة 1.7 %، واالأردن ولبنان بن�سبة 0.5 % لكل منهما، واأخريًا االإمارات بن�سبة 0.2 %.
 ج - خملفات حما�شيل احلبوب الزيتية: 

ت�سمل خملفات حما�سيل احلبوب الزيتية، عيدان ال�سم�سم، وق�س الفول ال�سوداين وعيدان حم�سول زهرة ال�سم�س، 
وق�س فول ال�سويا، وقد بلغت امل�ساحات املزروعة بهذه املحا�سيل يف عام 2010، نحو 4287  األف هكتار، يف حني  بلغ 
اإجمايل االإنتاج منها نحو 2238 األف طن. وقد �سكلت ن�سب م�ساهمتها يف اإجمايل هذا االإنتاج وامل�ساحات املزروعة، 

كما مو�سح يف اجلدول )6-5(.

املجموعاأخرىاحلم�سالعد�سالبازالء اجلافةالفا�سولياء اجلافةالفول اجلافالبيان
36.88.68.215.616.813.9100امل�ساحة )%(
50.69.66.010.112.211.5100االإنتاج )%(

اجلدول )5-3(. م�ساهمة حما�سيل البقوليات يف اإنتاج املخلفات

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )5-4( . تطور امل�ساحات املزروعة بالبقوليات واإنتاجها وخملفاتها يف الدول العربية 
للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات : األف طن(
معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

1322.21293.871245.41191.441229.451256.472امل�ساحة
1125101995711949991058االإنتاجية
1487.591318.51191.731422.721227.971329.702االإنتاج

388237993656349836103689املخلفات
100.097.994.290.193.0الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )5-5( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات البقوليات
)مليون طن(

املجموعاجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
1.31.40.60.33.6االإنتاج من املخلفات

100 %8.2 %17.1 %38.0 %36.7 %الن�سبة 
امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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وقد قدر املعدل الو�سطي ملخلفات املحا�سيل املذكورة اأعاله يف الوطن العربي للفرتة 2006 - 2010 بنحو 10.3 مليون 
طن، وكما مو�سح يف اجلدول )5-7(. ويالحظ تذبذب اإنتاج املخلفات تبعا لتذبذب امل�ساحات املزروعة واالإنتاج، اإال اأنه 

يف عام 2010 اأرتفع ب�سكل موؤثر.

اأما يف عام 2010،، فاإن جممل اإنتاج الوطن العربي من خملفات البذور الزيتية،  يقدر بنحو 13.4 مليون طن، �ساهم 
فيها االإقليم االأو�سط بن�سبة 89.4 % من جممل االإنتاج العربي، يليه اإقليم املغرب العربي بن�سبة  6.3 %، واإقليم  

امل�سرق العربي بن�سبة 2.9 %، واإقليم اجلزيرة العربية بن�سبة 1.4 %. وكما مو�سح يف اجلدول )8-5(.

وعلى امل�ستوى القطري،  ينتج ال�سودان لوحده نحو 71.1 % منها ، يليه م�سر بنحو 14.9 % ، تليها املغرب بنحو 4.9 
%، ثم ال�سومال بنحو 3.4 %، و�سورية بنحو 1.5 %، والعراق بنحو 1.4 %، واليمن بنحو 1.2 %،  وليبيا بنحو 
)0.6 %(، وهي كال من ال�سعودية واجلزائر وتون�س واالأردن وموريتانيا  1 %، وباقي الدول العربية الن�سبة الباقية 

وفل�سطني ولبنان.

 : Cotton stalk )د - خملفات القطن )حطب القطن
بعد  مبا�سرة  املخلفات  وُترعى هذه  النبات.   املت�ساقط من  اللوز   بع�س  اإىل جانب  الغ�سة،  والفروع  االأوراق  وت�سمل 

املجموعفول ال�سويازهرة ال�سم�سال�سم�سمالفول ال�سوداينالبيان
2137.581933.21198.3917.424286.6امل�ساحة )األف هكتار(

)%(49.945.14.60.4100
1412.17530.36248.5846.542237.65االإنتاج )األف طن(

)%(63.123.711.12.1100

اجلدول )5-6( . م�ساهمة املحا�سيل الزيتية يف اإنتاج املخلفات 

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )5-7( . تطور امل�ساحات املزروعة بالبذور الزيتية واإنتاجها وخملفاتها
 يف الدول العربية للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات : األف طن(
معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

2150.062937.513010.352837.784286.63044.46امل�ساحة
674603558516522565االإنتاجية
1449.91772.691678.461464.842237.651720.708االإنتاج

8699106361007187891342610324املخلفات
118.7 %154.3 %101 %115.8 % 122.3 %100 %الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة26.

املجموعاجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
1199739019413426 845 االنتاج
100 %1.4 %2.9 %89.4 %6.3 %الن�سبة

اجلدول )5-8( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات البذور الزيتية 
)مليون طن(
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احل�ساد،  كما يف ال�سودان،  وتتخلف بعد عملية الرعي ال�سيقان ال�سلبة، والتي يتم التخل�س منها بالقلع ثم احلرق، 
وذلك لدرء خماطر كمون مر�س ال�ساق االأ�سود واالأطوار املعدية لدودة لوزة القطن، والتي تنتقل مع املخلفات ملح�سول 
املو�سم التايل. وي�ستعمل هذا احلطب غالبا كم�سدر للوقود، اأو يتم قلع االحطاب وتقطيعها وتفتيتها اإىل اأجزاء �سغرية 

وترثها وطمرها يف الرتبة با�ستخدام االآت حديثة ملحقة باجلرار.27
والقيمة الغذائية حلطب القطن منخف�سة على اأنه ميكن ا�ستعماله كمادة مالئة يف تغذية املا�سية ليحل حمل جزء من 
التنب اأو الق�س بالعليقة على اأن يطحن احلطب اأوال للتغلب على �سالبته وب�سرط مراعاة خلو احلطب من الكيماويات 

ال�سامة امل�ستعملة يف مقاومة اأفات القطن قبل تغذية احليوانات الزراعية عليه. 
28، ويالحظ من البيانات  اأ�سا�س امل�ساحة املزروعة قطنًا  هذا وميكن تقدير كمية احلطب الناجتة من القطن على 
املتاحة باأن امل�ساحات املزروعة بالقطن الزهر واإنتاجه يف الوطن العربي يف حالة تراجع، وكذلك هو احلال بالن�سبة 
لبذرة القطن، والتي ت�ستخدم ال�ستخراج الزيت النباتي منها، وقد قدر املعدل الو�سطي للكميات املنتجة من القطن 
الزهر يف الوطن العربي للفرتة 2006 - 2010 بنحو 1152.5 األف طن، ومن بذرة القطن بنحو 848 األف طن، ومن 

املخلفات النباتية ملح�سول القطن بنحو  1974.52 األف طن، وكما مو�سح يف اجلدول )9-5(. 

اأما يف عام 2010،، فاإن جممل اإنتاج الوطن العربي من �سيقان القطن، وهي املكون االأهم الذي يرتك يف احلقل،  يقدر 
بنحو 1.661 مليون طن، �ساهم فيها اإقليم امل�سرق العربي بن�سبة 52.2 %، يليه االإقليم االأو�سط بن�سبة 45.3 %، ثم 
اإقليم اجلزيرة العربية  بن�سبة 2.5 %، يف حني ال ت�سكل م�ساهمة اإقليم املغرب العربي �سيء يذكر. كما مو�سح يف 

اجلدول )10-5(.

وعلى امل�ستوى القطري �سكلت �سورية يف عام 2010 املرتبة االأوىل يف اإنتاج خملفات القطن،  وبن�سبة ت�سل اإىل نحو 
47.6 %  من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها م�سر بن�سبة 38.1 %، وال�سودان بن�سبة 7.2 %، والعراق بن�سبة 4.5 %، 

اجلدول )5-9( . تطور امل�ساحات املزروعة بالقطن الزهر واإنتاجها من القطن والبذرة واملخلفات يف الدول العربية 
للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات : األف طن(
معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

666.27561.92467.77357.03415.16493.63امل�ساحة
198621242614288723892335االإنتاجية
1323.441193.361222.811030.89991.911152.482االإنتاج

2665.082247.681871.081428.121660.641974.52املخلفات
74.1 %62.3 %53.6 %70.2 %84.3 %100 %الرقم القيا�سي

1078.751065.28794.06704.42597.63848.028بذرة القطن
78.6%55.4%65.3%73.6%98.8%100%الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

املجموعاجلزيرة العربيةاملغرب العربيامل�سرق العربياالأو�سطاالقليم
752.270866.8540.00041.5161660.64االإنتاج
100 %2.5 %0 %52.2 %45.3 %الن�سبة

اجلدول )5-10( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج �سيقان القطن 
)األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 



الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية  114

املركز العربي - اأك�صـــ�د

واليمن بن�سبة 2.5 %، واأخريا ال�سومال بن�سبة 0.1 %.  وعلى الرغم من حمدودية كمية املخلفات من حطب القطن، 
مقارنة باإنتاج خملفات املحا�سيل االأخرى، اإال اأنها حظيت بقدر كبري من االهتمام على م�ستوى املوؤ�س�سات الوطنية، 
الأهمية التخل�س منها يف ك�سر اإحدى حلقات مر�س ال�ساق االأ�سود، والذي تتكاثر االآفة امل�سببة له يف بقايا املح�سول، 

مما يوؤدي اإىل خ�سائر كبرية يف هذا املح�سول االإ�سرتاتيجي املهم.
ت�ستخدم يف  والتي  الك�سبة،  منها،  الزيت  ا�ستخراج  بعد  عنها عر�سيًا  يتخلف  والتي  القطن  بذرة  يخ�س  فيما  اأما 
عالئق احليوانات الزراعية، فقد بلغت الكميات املنتجة من هذه البذرة يف عام 2010  نحو 598 األف طن �ساهم 
فيها اإقليم امل�سرق العربي بن�سبة 57.2 %  من جممل االإنتاج العربي، يليه االإقليم االأو�سط بن�سبة 39.8 % ، ثم 
اإقليم اجلزيرة العربية  بن�سبة 2.7 %، يف حني مل تكن م�ساهمة اإقليم املغرب العربي �سوى 0.2 %. كما هو مو�سح 

يف اجلدول )11-5(.

2010 املرتبة االأوىل  يف اإنتاج بذرة القطن،  وبن�سبة ت�سل اإىل نحو  وعلى امل�ستوى القطري �سكلت �سورية يف عام 
51.4 % من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها م�سر بن�سبة 31.4 %، وال�سودان بن�سبة 7.7 %، والعراق بن�سبة 5.9 %، 

واليمن بن�سبة 2.7 %، وال�سومال بن�سبة 0.8 %، وتون�س بن�سبة 0.2 %، واملغرب بن�سبة  0.03 %.

هـ- خملفات املحا�شيل ال�شكرية : 
خملفات نبات ق�شب ال�شكر: هي عبارة عن االأوراق والقمم النامية لعيدان ق�سب ال�سكر )زعازيع الق�سب اأو القالوح(، 
حيث تنتج كميات كبرية منها يف مو�سم احل�ساد، يغذى احليوان على جزء منها طازجة والباقي يرتك يف احلقول 
تلك  اأن  الدرا�سات  اأو�سحت  وقد  الزراعية.  االآفات  وانت�سار  البيئة  لتلوث  وت�سبح م�سدرًا  الغذائية  قيمتها  وتتدهور 
 % 2 و  األياف،   % 9 ال�سكر على  لق�سب  القمم اخل�سراء  تغذية احليوان، حيث حتتوي  الأغرا�س  املخلفات ت�سلح 

بروتني، و 5 % دهن خام. 
وقد قدر املعدل الو�سطي للكميات املنتجة من خملفات حم�سول ق�سب ال�سكر ) الزعازيع ( يف الوطن العربي للفرتة 
2006 - 2010 بنحو 4.4 مليون طن،  ويوؤ�سر الرقم القيا�سي ملخلفات هذا املح�سول  اإىل  وجود منو متذبذب يف اإنتاج 

املح�سول وبالتايل يف خملفاته،  وكما مو�سح يف اجلدول )12-5(.

املجموعاجلزيرة العربية )اليمن(املغرب العربيامل�سرق العربياالأو�سطاالقليم
1.2716.1597.63  238.14342.12االإنتاج
100 %2.7 %0.2 %57.2 %39.8 %الن�سبة

اجلدول )5-11( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج بذرة القطن )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

بذرة القطنزيت بذرة القطن



115الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية 

املركز العربي - اأك�صـــ�د

وقدر اإجمايل اإنتاج الوطن العربي من خملفات ق�سب ال�سكر عام 2010 بنحو 4.4 مليون طن خام،  ينتج االإقليم 
امل�ستوى  وعلى   .)%  0.02( العربية  اجلزيرة  واإقليم   ،%  4.6 نحو  العربي  فاملغرب   ،%  95.3 نحو  منها  االأو�سط 
القطري، حتتل م�سر املرتبة االأوىل يف اإنتاج هذه املخلفات )60.7 %(،  يليها ال�سودان )31.8 %(، واملغرب )4.6%(، 

وال�سومال )2.8 %(،  واأخريا �سلطنة ُعمان )0.02 %(. كما يو�سح اجلدول )13-5(.

تلك  اأن  الدرا�سات  اأو�سحت  وقد  للنبات.  اخل�سراء  بالعرو�س  وتتمثل  ال�شكري:  )البنجر(  ال�شوندر  نبات  خملفات 
املخلفات الطرية ت�سلح الأغرا�س تغذية احليوان،  حيث حتتوي على 5 % بروتني مه�سوم.  وقد قدر املعدل الو�سطي 
للكميات املنتجة من خملفات هذا املح�سول يف الوطن العربي للفرتة 2006 - 2010 بنحو 6.643 مليون طن،  ويوؤ�سر 

الرقم القيا�سي ملخلفات هذا املح�سول اإىل  منوها املطرد، وكما مو�سح يف اجلدول )14-5(.

8.3 مليون طن. وقدرت الكميات املنتجة منها باالإقليم  2010  قد بلغت  نحو  ويالحظ باأن كمية املخلفات يف عام 
االأو�سط )م�سر فقط( بنحو 5.488 مليون طن،  ويف  اإقليم املغرب العربي )املغرب فقط( بنحو 1.705 مليون طن، ويف 
اإقليم امل�سرق العربي )�سورية، العراق، ولبنان(  بنحو 1.085 مليون طن، وال يوجد اإنتاج يف اإقليم اجلزيرة العربية، 

وكما مبني يف اجلدول )15-5(.

اجلدول )5-12( . تطور امل�ساحات املزروعة بق�سب ال�سكر واإنتاجها وخملفاتها
 يف الدول العربية للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات : األف طن(
معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

193.91230.79225.38224.81221.83219.344امل�ساحة
95410111095111155106926104969105911االإنتاجية
185012564025052240382328523303االإنتاج

387846164508449644374387املخلفات
113.1 %114.4 %115.9 %116.2 %119 %100 %الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة29.

املجموعاجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
0.2064.2300.0014.437االإنتاج
100 %0.02 %0 %95.34 %4.64 %الن�سبة

اجلدول )5-13( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات ق�سب ال�سكر )مليون طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

اجلدول )5-14( . تطور امل�ساحات املزروعة بال�سوندر ال�سكري واإنتاجها من املح�سول وخملفاته
 يف الدول العربية للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات: األف طن(
معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

162.66191.93196.9179.44234.89193.164امل�ساحة
488824991246811494465034849126االإنتاجية
7951.149579.669217.158872.5211826.239489.34االإنتاج

556667066452621182786643املخلفات
119.3 %148.7 %111.6 %115.9 %120.5 %100 %الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة30 .
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وعلى امل�ستوى القطري جاءت م�سر يف عام 2010 يف املرتبة االأوىل يف اإنتاج خملفات ال�سوندر ال�سكري،  وبن�سبة ت�سل 
اإىل نحو 66.3 %  من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها املغرب بن�سبة 20.1 %، و�سورية بن�سبة 12.6 %، ولبنان بن�سبة 

0.3 %، واأخريا العراق بن�سبة 0.2 %.  
2( خملفات النخيل والتمور: 

ال تقت�سر فائدة النخلة على ما تنتجه من متر، اإمنا تقدم النخلة اأي�سا نواجت ثانوية من اأجزائها االأخرى. هذه االأجزاء 
الثانوية والتي قد يعتربها البع�س خملفات متثل  �سلعة اقت�سادية ميكن ا�ستخدامها كم�سدر ل�سناعات حملية كثرية 
خا�سة يف املناطق التي ت�سود فيها زراعة النخيل. ويق�سد باملخلفات الزراعية للنخيل كافة النواجت وبقايا النخيل غري 
الليف،  ال�سعف،  النخيل،  �َسْعف  َجريد  املنتجات  وت�سمل هذه  املزرعة  الزراعية يف  بالعمليات  القيام  اأثناء  الرئي�سية 
تقليمها  اإذا ما مت  الواحدة  النخلة  فاأن  املت�ساقط، وب�سفة عامة  والتمر  الزهرية،  الطلع، واحلوامل  واأغلفة  الكرب، 
ب�سفة منتظمة ميكن اأن تعطي ما يقارب من 25 كغ �سنويًا من املخلفات، وتختلف كميات خملفات النخيل من �سنة 
الأخرى وذلك ح�سب العوامل املناخية. يف حني يق�سد مبخلفات التمور خملفات ت�سنيع التمور مثل النوى، وبقايا التمر 
)النفايات(، التمور الرديئة. وحل�ساب الكميات ال�سنوية من خملفات النخيل على م�ستوى االأقطار العربية، وبافرتا�س 
اأن ما يتم تقليمه من النخيل ب�سفة منتظمة �سنويًا ميثل 70 % من اإجمايل عدد النخيل، والتي بلغ املعدل الو�سطي 
خملفات  كمية  اإجمايل  فاإن   ،)7-5( اجلدول  �سجرة،  األف   69247.4 نحو   2010  -  2006 الفرتة  خالل  الأعدادها 
25 كغ/�سجرة(.   ×  % 70  × )69247.4 األف �سجرة  1212 األف طن  النخيل التي ميكن احل�سول عليها يبلغ نحو 
وقد بينت التحاليل الكيميائية اأن هذه املخلفات فقرية بالربوتني. اأما بالن�سبة لتقدير كمية املخلفات من نوى البلح 
)التمر( على م�ستوى االأقطار العربية، فاإنه  بافرتا�س اأن النواة متثل ما يقارب من 10 % من وزن الثمرة، واأن ن�سبة 
ما يتم ت�سنيعه من التمور يقدر بنحو 30 % من االإنتاج ال�سنوي،  والتي بلغ املعدل الو�سطي لهذا االإنتاج خالل الفرتة 
2006 - 2010 نحو 5285 األف طن، فاإن اإجمايل كمية املخلفات من النوى التي ميكن احل�سول عليها يبلغ نحو 159 

األف طن )5285 األف طن × 30 % ن�سبة الت�سنيع من االإنتاج × 10 % وزن النوى (، اجلدول )16-5(.

املجموع )مليون طن(اجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
1.7055.4881.08508.278االإنتاج
100 % 0 %13.1 % 66.3 %20.6 %الن�سبة

اجلدول )5-15( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات ال�سوندر ال�سكري )مليون طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

اجلدول )5-16( . تطور امل�ساحات املزروعة باأ�سجار النخيل واإنتاجها من التمور وخملفاتها
 يف الدول العربية للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االأ�سجار: األف �سجرة، االإنتاج واملخلفات : األف طن(
معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

878.8891.24849.83694699.71802.716امل�ساحة املثمرة*
76399.5766949.862289.9269165.8971431.7169247.378االأ�سجار املثمرة**
5049.875098.225211.195373.065691.265284.72االإنتاج من التمور
133711721090121012501212خملفات النخيل
90.7 %93.5 %90.5 %81.5 %87.6 %100 %الرقم القيا�سي
151153156161171159املخلفات: النوى
103.8 %106.4112.7 %103.2 %101 %100 %الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة31. 
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 هذه الكميات الهائلة من املخلفات لي�س لها اأ�سواق يف معظم اأقطار الوطن العربي، كما اأن معظمها ي�ستهلك مبا�سرة 
مبعرفة �ساحب النخلة اأو يتم حرقه نظرًا لعدم توفر الثقافة لدى مزارعي النخيل ال�ستخدام هذه املخلفات االأمر الذي 

ي�ستوجب �سرورة التفكري يف كيفية ا�ستثمار هذه املخلفات ب�سكل ي�سمح بقيام �سناعات غري تقليدية عليها.
ويالحظ باأن كمية خملفات النخيل يف عام 2010  قد بلغت  نحو 1250 األف طن. وقدرت الكميات املنتجة منها يف 
اإقليم اجلزيرة العربية )بدون ال�سعودية( بنحو 519.7 األف طن، ويف  اإقليم املغرب العربي )بدون تون�س(  بنحو 347.5 
األف طن، ويف االإقليم االأو�سط )م�سر فقط( بنحو 213.1 األف طن، ويف اإقليم امل�سرق العربي بنحو 169.8 األف  طن، 

وكما مو�سح يف اجلدول )17-5(.

وعلى امل�ستوى القطري ) با�ستثناء ال�سعودية وال�سودان وتون�س ( جاءت االإمارات عام 2010  يف املرتبة االأوىل يف اإنتاج 
خملفات اأ�سجار النخيل، وبن�سبة ت�سل اإىل نحو 22.9 %  من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها اجلزائر بن�سبة 17.3 %، 
وم�سر بن�سبة 17 %، والعراق بن�سبة 13 %، وُعمان بن�سبة 10.5 %، واملغرب بن�سبة 6.7 %، واليمن بن�سبة 6.6 %، 
وليبيا بن�سبة 2.9 %، وباقي الدول العربية جمتمعة الن�سبة الباقية والبالغة 10 %. يف حني بلغت كمية خملفات التمور 
من النوى يف عام 2010  نحو 171 األف طن. وقدرت الكميات املنتجة منها يف اإقليم اجلزيرة العربية بنحو 66.1 األف 
طن، ويف  اإقليم املغرب العربي بنحو 33.6 األف طن، ويف االإقليم االأو�سط بنحو 53.5 األف طن،  ويف اإقليم امل�سرق 

العربي بنحو 17.5 األف  طن، وكما مبني يف اجلدول )18-5(.

وعلى امل�ستوى القطري  فقد جاءت م�سر يف عام 2010  يف املرتبة االأوىل يف اإنتاج خملفات التمور من النوى، وبن�سبة 
ت�سل اإىل نحو 23.3 %  من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها ال�سعودية بن�سبة 17.4 %، واالإمارات بن�سبة 14.5 %، 
واجلزائر بن�سبة 11.3 %، والعراق بن�سبة 10 %،  وال�سودان بن�سبة 7.6 %،  وُعمان بن�سبة 4.9 %، وتون�س بن�سبة 
3.1 %، وليبيا بن�سبة 2.8 %، واملغرب بن�سبة 2.1 %، واليمن بن�سبة 1.0 %، وباقي الدول العربية جمتمعة الن�سبة 

الباقية والبالغة 1.6 %.

3( خملفات الزيتون وزيت الزيتون
تعترب �سجرة الزيتون اأحد اأكرث االأ�سجار انت�سارًا يف الوطن العربي خا�سة يف الدول املطلة على حو�س البحر االأبي�س 
املتو�سط ويرتبط هذا االنت�سار ب�سكل وثيق باالأهمية االقت�سادية والبيئية واالجتماعية الكبرية التي يحظى بها الزيتون 
يف تلك الدول. وتكمن االأهمية االقت�سادية للزيتون يف القيمة امل�سافة لالإنتاج الزراعي وم�ساهمته يف الناجت القومي 
وعائدات املنتجني ورفد احتياطيات الدول العربية بالعمالت ال�سعبة املتاأتية من ت�سدير زيت الزيتون. ي�ساف اإىل 
ذلك ترابطات هذا القطاع االأمامية واخللفية مع القطاعات االأخرى وم�ساهمته يف توفري مدخالتها االإنتاجية وخا�سة 

املجموعاجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
347.5213.1169.8519.71250.1االإنتاج
100 %41.6 %13.6 %17.0 %27.8 %الن�سبة

اجلدول )5-17( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات النخيل )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

املجموع )األف طن(اجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
33.653.517.566.1170.7االإنتاج
100 %38.7 %10.3 %31.3 %19.7 %الن�سبة

اجلدول )5-18( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج نوى التمر )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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تلبيه  يف  واإ�سهامه  الغذائية.  ال�سناعات  قطاع 
لل�سكان،  الغذائية  املتطلبات  من  رئي�سي  جــزء 
فر�سا  يوفر  القطاع  هذا  فان  اخرى  ناحية  ومن 
ا�سر  اأفـــراد  بع�س  لطاقات  وا�ستغالاًل  للعمالة 
يف  طاقاتهم  ا�ستغالل  ميكن  ال  الذين  املنتجني 
ا�ستغالل  يف  اإ�سهامه  اإىل  اإ�سافة  اأخرى  جماالت 
ا�ستغاللها  ميكن  ال  التي  الزراعية  املــوارد  بع�س 
يف جماالت اأخرى كاالأرا�سي الوعرة واملنحدرات 
واالأرا�سي �سبه ال�سحراوية و�سبه اجلافة، اأخريا 
فان هذا القطاع اإذا ما ا�ستغل اال�ستغالل االأمثل 
االأعالف  الإنتاج  هامة  مدخالت  يوفر  اأن  ميكن 
الناجتة  با�ستغالل املخلفات  االأ�سمدة والطاقة  او 
عن تقليم االأ�سجار وا�ستخراج الزيت من الثمار. 
للزيت  اأو  للكبي�س  اأما  ت�ستخدم  الزيتون  ثمار  اإن 
بدرجة  منهما  كل  اإىل  يوجه  ما  ن�سبة  وتتفاوت 
اأخرى  اإىل  �سنة  ومن  اأخــرى  اإىل  دولة  من  كبرية 
وقد  ال�سنة.  تلك  يف  االإنــتــاج  كمية  اإىل  ا�ستنادا 
للوطن  ال�سنوي  لــالإنــتــاج  الو�سطي  املــعــدل  بلغ 
بحوايل   2010-2006 الــفــرتة  خـــالل  الــعــربــي 
نحو  منها  ا�ستعمل  الثمار.   3.7 ماليني طن من 
باقي  ا�ستخدام  مت  حني  يف  التخليل،  يف   %  15
 476 بلغ  نحو  والذي  الزيت،  الكمية  ال�ستخراج 
خملفات  الزيتون  �سجرة  عن  ويتخلف  طن.  األف 

عملية التقليم، ويتخلف عن عملية ا�ستخراج الزيت من الثمار، اإ�سافة اإىل الزيت، كميات �سخمة من ماء اجلفت ولب 
الزيتون وتبعًا لذلك بلغ املعدل الو�سطي ملجموع املخلفات للفرتة املدرو�سة نحو 5.7 ملون طن، ويعك�س الرقم القيا�سي 

ظاهرة املعاومة والظروف البيئية لالإنتاج واملخلفات، وكما مو�سح يف اجلدول )19-5(. 

معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة
3495.283457.143625.643698.73869.93629.332امل�ساحة املثمرة 

10918761017102611211028االإنتاجية  
3814.33027.843686.433793.034336.493731.618االإنتاج من الزيتون
3051.442422.2722949.1443034.4243469.1922985.294خملفات االأ�سجار

1458.9701158.1491410.0591450.8341658.7071427.344املخلفات / اجلفت
1264.4401003.7291222.0521257.3891437.5461237.031املخلفات/ اللب
5807.2724609.8865612.5905774.8886602.3065681.388جمموع املخلفات
97.8 %113.7 %99.4 %96.6 %79.4 %100 % الرقم القيا�سي

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة32 .

اجلدول )5-19( . تطور امل�ساحات املزروعة باأ�سجار الزيتون واإنتاجها من الزيتون وخملفاتها يف الدول العربية 
للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االأ�سجار: األف �سجرة، االإنتاج واملخلفات : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(



119الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية 

املركز العربي - اأك�صـــ�د

ويالحظ باأن كمية خملفات الزيتون يف عام 2010  قد بلغت  نحو  6602 األف طن. وقدرت الكميات املنتجة منها يف 
اإقليم اجلزيرة العربية )الكويت فقط( بنحو 0.07 األف طن )0.001 %( ، ويف اإقليم املغرب العربي بنحو 3941 األف 
طن ) 59.7 %(، ويف االإقليم االأو�سط )م�سر( بنحو 594 األف طن )9 %(، ويف اإقليم امل�سرق العربي بنحو 2066 األف 
طن )31.3 %(،  وكما مو�سح يف اجلدول )5-20(. وعلى امل�ستوى القطري جاءت املغرب عام 2010  يف املرتبة االأوىل 
يف اإنتاج خملفات الزيتون، بن�سبة ت�سل اإىل نحو 34.2 %  من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها �سورية بن�سبة 22.1 %، 
وتون�س  بن�سبة 17.3 %، وم�سر بن�سبة 9 %، وليبيا بن�سبة 4.2 %، واجلزائر واالأردن بن�سبة 4 % ، وفل�سطني بن�سبة 

2.6 %، ولبنان بن�سبة 2.3 %، والعراق بن�سبة 0.3 %، والكويت بن�سبة 0.001 %. 
4( خملفات االأ�شجار املثمرة:

ت�سمل خملفات االأ�سجار املثمرة االأفرع واالأغ�سان الناجتة عن التقليم والثمار املت�ساقطة الأ�سجاراحلم�سيات )املوالح(، 
النخيل، التفاح، املوز، املاجنو، التني، الرمان وغريها، وعادًة ما تتفاوت القيم الغذائية لهذه املخلفات. 

والتقليم هو اإزالة بع�س االأجزاء من االأ�سجار لغر�س معني ت�ستدعيه هذه العملية كاأن يكون التحوير يف منوها اخل�سري 
باإعطائها �سكال معينا يحمل اأكرب كمية من الثمار ذات موا�سفات عالية اجلودة. والغر�س من التقليم هو اإيجاد توازن 
بني النمو اخل�سري والثمري لالأ�سجار. وقد بلغت امل�ساحات املثمرة لهذه االأ�سجار يف عام 2010، نحو 3680 األف 
هكتار، وبلغ عدد االأ�سجار املثمرة نحو 552.195 مليون �سجرة، يف حني  بلغ اإجمايل االإنتاج منها نحو 32.107 مليون 

طن. وقد �سكلت ن�سب م�ساهمتها يف اإجمايل هذا االإنتاج وامل�ساحات املزروعة، كما مو�سح يف اجلدول )21-5(.

وقد قدر املعدل الو�سطي للكميات املنتجة من خملفات هذه االأ�سجار املثمرة  يف الوطن العربي للفرتة 2006 - 2010 
2007 ثم معاودتها   انخفا�سها احلاد يف عام  اإىل   املخلفات  لهذه  القيا�سي  الرقم  ويوؤ�سر  27.3 مليون طن،   بنحو 

االرتفاع مرة ثانية، وكما مو�سح يف اجلدول )22-5(.

املجموع )األف طن(اجلزيرة العربية )الكويت(امل�سرق العربياالأو�سط )م�سر(املغرب العربياالقليم
3941.39594.182066.430.076602االإنتاج
100 %0.001 %31.3 %9.0 %59.7 %الن�سبة

اجلدول )5-20( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات الزيتون )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

االإنتاجعدد االأ�سجار املثمرةامل�ساحة املثمرةالبيان
%)األف طن(% )األف �سجرة(% )األف هكتار(

170.664.619272.643.52144.916.7التفاح
160.154.48060.361.5516.41.6التني

19.790.59428.861.7436.351.4الرمان
114.073.121850.41552.134.8املاجنو

72.472.020749.463.82295.527.1املوز
418.9811.451613.679.38950.6327.9املوالح

699.7119.071431.7112.95691.2617.7النخيل*
1655.8345.0182741.733.121587.267.2املجموع
2024.1855.0369453.1766.910520.2132.8اأخرى

3680.01100.0552194.87100.032107.41100.0املجموع الكلي

اجلدول )5-21( . تطور امل�ساحات املزروعة باالأ�سجار املثمرة واإنتاجها من الثمار يف الدول العربية 
للفرتة 2010-2006

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 33 .
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ويالحظ باأن كمية املخلفات يف عام 2010  قد بلغت  نحو 28.9 مليون طن. وقدرت الكميات املنتجة منها باالإقليم 
االأو�سط بنحو 11.4 مليون طن،  ويف  اإقليم املغرب العربي  بنحو 8.7 مليون طن، ويف اإقليم امل�سرق العربي بنحو 5.3 

مليون طن، ويف اإقليم اجلزيرة العربية بنحو 3.5 مليون طن،كما مبني يف اجلدول )23-5(.

على امل�ستوى القطري جاءت م�سر عام 2010 
االأ�سجار  خملفات  اإنتاج  يف  االأوىل  املرتبة  يف 
من   %  31 نحو  اإىل  ت�سل  بن�سبة  املــثــمــرة، 
بن�سبة  املغرب  تليها  العربي،  االإنتاج  اإجمايل 
14.8 %، واجلزائر بن�سبة 10.4 %، و�سورية 
بن�سبة 10.1 %، وال�سودان 7.6 %، وال�سعودية 
بن�سبة 4.8 %، ولبنان  وتون�س بن�سبة 3.6 % 
واليمن   ،%  3.5 بن�سبة  والعراق  منهما،  لكل 
 ،%  2.6 بن�سبة  ـــارات   واالإم  ،%  3.2 بن�سبة 
وليبيا  بن�سبة 1.2 %، وُعمان بن�سبة 1.1 %، 
والبالغة  الباقية  بالن�سبة  العربية  الدول  وباقي 

.% 2.5
5( خملفات اخل�شر: 

يف  ُترعى  ما  وعــادة  املخلفات  من  �سخمة  كميات  الزراعة  هذه  عن  وتنتج  اخل�سر،  زراعــة  من  عربية  دولة  تخلو  ال 
مكانها يف بع�س االأقطار، وتتفاوت القيم الغذائية لهذه املخلفات، من حيث احتوائها على بقايا الثمار. وقد قدر املعدل 
الو�سطي للكميات املنتجة من خملفات هذا املحا�سيل يف الوطن العربي للفرتة 2006 - 2010 بنحو 11.127 مليون 
اإىل  ازديادها خالل فرتة الدرا�سة، وكما مو�سح يف اجلدول  طن،  ويوؤ�سر الرقم القيا�سي ملخلفات هذا املحا�سيل 

.)24-5(

معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة
4049.734097.473420.773849.63680.013819.516امل�ساحة
680893.65727172.81616848.69679896.15552194.87651401.2االإنتاجية
31474.1128373.729066.4530667.5432107.4184.30337االإنتاج

283272553626160276012889727304املخلفات 
96.4 %102 %97.4 %92.4 %90.1 %100 %الرقم القيا�سي

اجلدول )5-22( . تطور امل�ساحات املزروعة باالأ�سجار املثمرة واإنتاجها منها وخملفاتها
 يف الدول العربية للفرتة 2010-2006

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات : األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

املجموعاجلزيرة العربيةامل�سرق العربياالأو�سطاملغرب العربياالقليم
 8.69911.4165.3183.46828.9االإنتاج
100 % 12.0 %18.4 % 39.5 %30.1 %الن�سبة

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 34 .

 اجلدول )5-23( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات االأ�سجار املثمرة )مليون طن(
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اأما يف عام 2010، فاإن جممل اإنتاج الوطن العربي من خملفات اخل�سر، يقدر بنحو 11.2 مليون طن، �ساهم االإقليم 
االأو�سط فيها بن�سبة 42.3 % من جممل االإنتاج العربي، يليه، اإقليم املغرب العربي بن�سبة 33.3 %،  واإقليم امل�سرق 

العربي بن�سبة 16.5 %، ثم اإقليم اجلزيرة العربية  بن�سبة 8 %. وكما مو�سح يف اجلدول )25-5(.

36.2 % من  نحو  بن�سبة  اإنتاج خملفات اخل�سر  االأوىل يف  املرتبة   2010 �سكلت م�سر عام  القطري  امل�ستوى  على 
اإجمايل االإنتاج العربي، تليها اجلزائر بن�سبة 15.7 %، واملغرب بن�سبة 10.4 %، والعراق بن�سبة 6.4 %، وال�سودان 
بن�سبة 5.9 %، و�سورية بن�سبة 5.4 %، وتون�س بن�سبة 5.2 %، وال�سعودية بن�سبة 4.9 %، واالأردن بن�سبة 2.9 %، 
وليبيا بن�سبة 1.9 %، واليمن بن�سبة 1.8 %، ولبنان بن�سبة 1.4 %، يف حني �سكلت ثماين دول عربية والتي تقل ن�سب 

م�ساهماتها عن 1 % الن�سبة الباقية والبالغة 3.6 %. 
6(  النباتات البحرية: 

وهي املخلفات املتواجدة على ال�سواطئ البحرية والتي اأ�سبحت متثل خطرًا بيئيًا ا�ستوجب مزيدًا من االهتمام خالل 
املجاالت  العديد من  املخلفات يف  ا�ستغالل مثل هذه  باالإمكان  اأنه  العلمي  البحث  نتائج  بينت  وقد  املقبلة.  ال�سنوات 
الزراعية )التغذية احليوانية، الت�سميد الع�سوي،... الخ (  وال�سناعية ) �سناعة اأدوية، اإنتاج مواد ت�ستعمل يف ال�سناعات 

الغذائية، �سناعة مواد جتميل (. 
7( النباتات العلفية امللحية: 

اأ�سبحت النباتات امللحية ت�سكل اليوم رهانًا ا�سرتاتيجيًا بالن�سبة اإىل العامل كله لعدة اعتبارات واأ�سباب لديها عالقة 
باالأمن الغذائي وظاهرة االحتبا�س احلراري وتزايد ال�سغوط على املوارد املائية العذبة. لكل هذه االأ�سباب واأ�سباب 
اأف�سل  اأخرى بداأ العلماء والباحثون وال�سيا�سيون يخططون مل�ساريع علمية وزراعية �سخمة هدفها اال�ستفادة ب�سكل 
من النباتات امللحية لالإ�سهام يف تلبية حاجات االإن�سان واحليوان الغذائية وحاجات كثرية اأخرى تعود بالفائدة على 
املجتمعات االإن�سانية. وقد مت التو�سل اإىل حتديد عدد من النباتات امللحية التي ميكن اأن ت�ستغل على املدى الق�سري 

والطويل ا�ستغالال اقت�ساديا اأمثل وب�سكل م�ستدام.35 وخا�سة يف جمال تغذية الرثوة احليوانية.

معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة
2382.222424.552479.682593.462483.12472.602امل�ساحة
199891986220677212672215820790.6االإنتاجية
47617.9148156.9851271.4355154.7955020.8351444.39االإنتاج

107201091011159116711117411127املخلفات
103.8 %104.2 %108.9 %104.1 %101.8 %100 %الرقم القيا�سي

اجلدول )5-24(. تطور امل�ساحات املزروعة باخل�سر واإنتاجها وخملفاتها يف الدول العربية
للفرتة 2010-2006    

)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاجية: كغ/هكتار، االإنتاج واملخلفات : األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 34. 

املجموع )مليون طن(اجلزيرة العربيةاملغرب العربيامل�سرق العربياالأو�سطاالقليم
4.71.83.70.911.2االإنتاج
100 %8.0%33.3 % 16.5 % 42.3 %الن�سبة

اجلدول )5-23( . م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات اخل�سر )مليون طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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5-1-1-2 خملفات الت�شنيع الزراعي الغذائي:
وفقًا  االآدمي  لال�ستهالك  منتجات �ساحلة  اإيل  الرئي�سية  الزراعية  املنتجات  الغذائية على حتويل  ال�سناعات  تعتمد 
ملوا�سفات قيا�سية حمددة ، وتتخلف عن هذه ال�سناعات اأنواع عديدة من املخلفات الع�سوية وبكميات كبرية تتوقف 
على نوع التكنولوجيا امل�ستخدمة يف عمليات الت�سنيع الزراعي. ويعد تدوير هذه املخلفات واإعادة ا�ستخدامها من االأمور 
املهمة بيئيًا واقت�ساديًا. و قدر املعدل الو�سطي للكميات املنتجة من خملفات هذا ال�سناعات يف الوطن العربي للفرتة 
2006 -  2010 بنحو 14.825 مليون طن،  ويوؤ�سر الرقم القيا�سي ملخلفات هذا املحا�سيل اإىل  تذبذبها املحدود حول 
معدلها الو�سطي خالل فرتة الدرا�سة. وقد �سكلت �سناعة اإنتاج ال�سكر 35 % من اإجمايل املخلفات ، تليها �سناعة طحن 
وت�سنيع احلبوب بن�سبة 25 %، ف�سناعة منتجات النخيل والتمور بن�سبة 18.7 %. ثم �سناعة اإنتاج الزيوت النباتية 

بن�سبة 14 %،  واأخريًا ت�سنيع اخل�سر والفاكهة بن�سبة  7.3 % ، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 26(.

اأما يف عام 2010،  فقدر جممل اإنتاج الوطن العربي من خملفات ال�سناعات الغذائية بنحو 15.628  مليون طن، 
�ساهم االإقليم االأو�سط فيها بن�سبة 37 % من جممل االإنتاج العربي، يليه اإقليم املغرب العربي بن�سبة 33 %،  واإقليم 

امل�سرق العربي بن�سبة 16.5 %، ثم اإقليم اجلزيرة العربية بن�سبة 13.5 %، وكما مو�سح يف اجلدول )27-5(.

اأ - �شناعة اإنتاج ال�شكر:
التي ت�ستخدم يف  ال�سكري نوعان من املتخلفات الهامة  ال�سوندر  ال�سكر من  ال�سكر يف م�سانع  ينتج عن ا�ستخال�س 
تغذية احليوانات هما لب اأوتفل ال�سوندر  ال�سكري  وموال�س ال�سوندر، وغالبًا ما يجفف االأول لي�سل م�ستوى الرطوبة 
فيه اإىل 10 %  لي�سهل نقله، وي�ستخدم بكرثة يف تغذية ما�سية احلليب واأي�سًا يف ت�سمني املا�سية واالأغنام. يف حني 
ي�ستخدم الثاين بكميات قليلة يف تغذية احليوانات لتح�سني طعم املنتجات العلفية وكم�سدر رخي�س لل�سكريات الذائبة 
وخا�سة يف �سناعة ال�سيالج، وكمادة رابطة اأو ال�سقة ملكونات بلوكات اأو حبيبات العلف امل�سنع ، وكذلك ي�ستخدم يف 
عالئق احليوانات املجرتة بن�سب حمدودة وخا�سة يف العالئق املركزة التي حتتوي على اليوريا 36. وكذلك يتخلف عن 
ق�سب ال�سكر نوعان من الف�سالت هما مادة البقا�س Bagass والتي متثل الف�سالت ال�سلبة بعد ع�سرعيدان ق�سب 

%معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة

5.0985.3275.0964.8295.5755.18535.0ال�سكر
4.2203.5243.2913.9363.6033.71525.0ت�سنيع احلبوب
2.6472.6732.7322.8172.9842.77018.7ت�سنيع التمور

2.0301.9532.1181.9402.3122.07114.0الزيوت النباتية
1.0481.0141.0641.1371.1541.0847.3اخل�سروات والفاكهة

100 15.04314.49114.30114.65915.62814.825اإجمايل
98.6 %103.9 %97.4 %95.1 %96.3 %100 %الرقم القيا�سي

اجلدول )5-26( . تطور خملفات ال�سناعات الغذائية الرئي�سية يف الدول العربية للفرتة 2006-2010  )مليون طن( 

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة34. 

املجموع )مليون طن(اجلزيرة العربيةامل�سرق العربياملغرب العربياالأو�سطاالقليم
5.7725.1482.5742.10615.6االإنتاج
100 %13.5 %16.5 %33 %37 %الن�سبة

اجلدول )5-27(. م�ساهمة االأقاليم العربية يف اإنتاج خملفات ال�سناعات الغذائية )مليون طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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بعد  الغذائية  قيمتها  رفع  وباالإمكان  املجرتات،  تغذية  ا�ستخدامها يف  باالإمكان  اأنه  اإال  كوقود  ت�ستخدم  والتي  ال�سكر 
معاملتها باملواد الكيمياوية، وكذلك مادة املوال�س. 

ب  - �شناعة طحن وت�شنيع احلبوب:
وت�سمل هذه املخلفات العديد من االأنواع مثل: 

• النخالة وهي اجلزء املتخلف اأثناء ا�ستخال�س الدقيق باملطاحن وحتتوي على حوايل 11 % من االألياف و14 % من 
الربوتني اخلام وت�ستخدم اأ�سا�سًا يف التغذية احليوانية.

خمتلطة  تكون  ما  وعــادة  والــذرة  احلبوب  مثل  بال�سوامع  املنتوجات  تخزين  متخلفات  وت�سمل  ال�سوامع  كن�سة   •
باالأتربة. 

•خملفات امل�سارب: هي نواجت ثانوية لعمليات �سرب االأرز مثل �سر�سة االأرز وهي الغالف اخلارجي من تق�سري االأرز 
ال�سعري، رجيع االأرز اأو رجيع الكون وهي االأغلفة الداخلية حلبوب االأرز ال�سعري بعد نزع ال�سر�سة وتنتج خالل �سرب 
االأرز الإنتاج احلبوب البي�ساء، جرمة االأرز وهي جنني حبة االأرز وتنتج كاأحدى م�ستقات �سرب االأرز الإنتاج حبوب 

االأرز وك�سر االأرز وهي البواقي املتخلفة بعد غربلة االأرز االأبي�س وتدخل 
يف �سناعة االأعالف.

ت  - �شناعة الزيوت النباتية:
ت�ستخدم الزيوت النباتية كخامات اأولية للعديد من ال�سناعات اأو ت�ستهلك 
ال�سناعة  هذه  عليها  تعتمد  التي  املحا�سيل  اأهم  ومن  للغذاء.  مبا�سرة 
الزيتون، القطن، الكتان، ال�سم�سم، الفول ال�سوداين، فول ال�سويا، زهرة 
عنها  يتخلف  النباتية  الزيوت  اإنتاج  مراحل  وخــالل  والنخيل.  ال�سم�س 

خملفات ع�سوية وفواقد  كما يلي:
•املخلفات ال�شلبة: وت�سمل الك�سب اأو الفيتورة وت�سمل االأجزاء املتبقية 
من البذور الزيتية بعد ا�ستخال�س الزيوت مثل فيتورة الزيتون، ك�سب 
بذرة القطن و ال�سم�سم، ك�سب ال�سويا والكتان وزهرة ال�سم�س. وتتميز 

هذه املخلفات بارتفاع حمتواها من الربوتني اخلام واالألياف.
•الق�شور: وهي ق�سور البذور وتنتج قبل ا�ستخال�س الزيوت وحتتوي على 
واأقل  اخلام  الربوتني  من  منخف�سة  ون�سبة  االألياف  من  مرتفعة  ن�سبة 

قيمة غذائية من االإك�ساب وت�ستخدم كاأعالف خ�سنة.
•الفواقد: وت�سمل العديد من االأنواع وذلك ح�سب 
اأثناء  و  الــزيــوت  وتكرير  اال�ستخال�س  مــراحــل 
اأثناء  و  امل�سلي  و�سناعة  الزيوت  مراحل هدرجة 
مراحل �سناعة ال�سابون واملنظفات ال�سناعية. 
وهذه الفواقد هي خملفات ع�سوية ذات حمتوى 
واملياه.  البيئة  لتلوث  كبري  وم�سدر  عاٍل  ع�سوي 
بامل�سانع  مــتــطــورة  تــكــنــولــوجــيــات  وتــ�ــســتــخــدم 

ملعاجلتها قبل �سرفها.
ث - ت�شنيع اخل�شر والفاكهة:

نتج عن عمليات جتهيز وت�سنيع اخل�سر والفاكهة 
كمية من املخلفات الع�سوية ال�سلبة وال�سائلة متمثلًة 

جذر ال�سوندر ال�سكري

�سيقان ق�سب ال�سكر
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يف الق�سور والبذور والثمار التالفة وخملفات الغ�سيل 
وامل�سايف وترتاوح ن�سب خملفات اخل�سر والفاكهة 
الداخلة  الكميات  من   %  40 اإىل   %  25 بني  ما 
اإنتاج  وفــرتات  وكميات  اأنــواع  وتختلف  للت�سنيع. 
خملفات اخل�سر والفاكهة باختالف التكنولوجيات 
املتبعة يف الت�سنيع وحجم االإنتاج ال�سنوي واملوا�سم 
يف  الغذائية  ال�سناعات  التو�سع يف  ومع  الزراعية. 
الت�سنيع  كميات خملفات  تزايدت  االأخرية  العقود 
اال�ستفادة  تعظيم  ال�سروري  من  واأ�سبح  الزراعي 
مثل  لالإنتاج  املختلفة  املراحل  يف  واإدخالها  منها 
الو�سيطة  الكيماوية  واملركبات  االأنــزميــات  اإنتاج 
وغريها  والكمبو�ست،  احليوي  والغاز  واالأعـــالف 
من ال�سناعات املتكاملة. ومن اأبرز هذه املخلفات: 
 19 )حوايل  )الطماطم(  خملفات ت�سنيع البندورة 
% من اإجمايل االإنتاج (، وخملفات جتهيز وحفظ 
من   %  60  -  45 )حـــوايل  )احلم�سيات(  املــوالــح 
الكميات امل�سنعة(، وخملفات ت�سنيع الفاكهة اإىل 
كمية  من   % 20  -  15 )حوايل  ومربيات  ع�سائر 

اخلامة الرئي�سية الداخلة للت�سنيع (.
ج - خملفات �شناعة منتجات النخيل والتمور:

يتعر�س حم�سول التمر مثل اأي حم�سول اآخر للفقد 
نتيجة العوامل البيئية. كما ينتج عن �سناعة التمور 
خملفات ذات قيمة اقت�سادية ت�ستخدم يف العديد 

من ال�سناعات التحويلية وال�سلع ال�سناعية. وميكن ت�سنيف خملفات وفواقد التمور على النحو التايل:
• فواقد التمور: وهي الكميات والنوعيات التي ال ميكن اإعدادها لال�ستهالك االآدمي وتلك التي تفقد خالل التداول 

والنقل. وجتدر االإ�سارة اإىل اإمكانية اإعادة تدوير هذه الفواقد للعديد من االإنتاجات:
- م�ستخل�س التمر ال�سائل الإنتاج منتجات غذائية مثل الدب�س اأو ع�سل البلح، مربى التمور، قطر التمور، لفائف قمر 

الدين، م�سحوق التمر املجفف وال�سكر ال�سائل. 
- عجينة التمور من التمور امل�سوهة واالأحجام ال�سغرية.

هذه  وت�ستعمل  والق�سور.  النوى  ذلك  التمور مبا يف  ت�سنيع  عمليات  الناجتة عن  املخلفات  وهي  التمور:  •خملفات 
املخلفات، بخا�سة يف جمال التخمرات ال�سناعية. وتعترب خملفات التمور من اأف�سل املواد الغذائية القابلة للتخمر 
باعتبارها غنية بال�سكريات والفيتامينات والعنا�سر املعدنية ومواد ع�سوية غري �سكرية وميكن ا�ستخدامها يف اإنتاج 
اإنتاج حام�س اخلليك والذي  اإنتاج كحول االإيثانول،  الكثري من املنتجات ذات االأهمية االقت�سادية والغذائية مثل 
ي�سنع منه خل املائدة، اإنتاج الروائح والكولونيات، اإنتاج االأحما�س الع�سوية مثل ال�سرتيك والفورميك والبيوتريك، 
اإنتاج االأ�سيتون ، اإنتاج خيوط الريون التي تعرف با�سم الريون اأ�ستيات وكذلك اإنتاج خمائر اخلبز وخمائر االأعالف.
وت�سنف خملفات الت�سنيع الغذائي من الناحية العملية ح�سب حالتها، وخوا�سها املادية، اإىل خملفات جافة ورطبة 

و�سائلة، وكما يلي37:

خملفات االأ�سجار

تفل �سوندر
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اأ - املخلفات اجلافة :
ة(،  وق�سر الفول ال�سوداين،  هي تلك املخلفات التي يقل فيها حمتوى الرطوبة عن 15 % ، واأهمها نخالة احلبوب )الَردَّ
وِك�َسب احلبوب الزيتية والبقا�س )بقايا ق�سب ال�سكر(، اإ�سافة اإىل نوى الزيتون ونوى التمور وغريها. وتت�سف هذه 
مو�سم  خالل  كبرية  بكميات  تتكد�س  يجعلها  مما   ، النوعية(  الكثافة  تدين  )اأي  احلجم  وكرب  الوزن  بخفة  املخلفات 
االإنتاج،  كما هو احلال بالن�سبة لفائ�س البقا�س الذي ميكن اأن يت�سبب يف ن�سوب احلرائق ما مل تتم اال�ستفادة منه يف 

تغذية املجرتات اأو �سناعة اخل�سب احلبيبي اأو اإنتاج الفحم النباتي.
ب- املخلفات الرطبة :

يرتاوح حمتوى الرطوبة فيها بني 25 % - 50 % مثل لب احلم�سيات والزيتون، وتفل ال�سوندر ال�سكري، والبندورة 
)الطماطم(، وتفل العنب، اإ�سافة اإىل احتوائها على ن�سبة كبرية من العنا�سر الع�سوية كال�سكريات الذائبة اأو الزيوت 
اأو االأحما�س الع�سوية. وهي بحكم حمتواها الرطوبي، ت�سبح قابلة للتخمر والتلف ال�سريع بفعل البكرتيا والفطريات، 
مما يوؤكد �سرورة خف�س ن�سبة الرطوبة فيها بالتبخري اأو التجفيف اأو برفع درجة تركيز املادة الع�سوية فيها،  وذلك 

بخلطها مبادة املوال�س لكي ت�سهل اال�ستفادة منها.
 ج- املخلفات ال�شائلة :

وت�سمل املوال�س باأنواعه،  وماء الثمار )املارجني اأو اجلفت(، الذي ميثل الناجت الثانوي لعملية ع�سر الزيتون.  ويحتوي 
املوال�س على ن�سبة عالية من املواد الكربوهيدراتية، حيث ترتاوح ن�سبة ال�سكر فيه بني 48  - 56 %، وهو يعمل كعن�سر 
متا�سك لالأعالف اجلافة املخلوطة عند حتبيبها، كما اأنه يقلل من الفاقد الغذائي للعلف. اأما املارجني، فهو مزيج من 
املواد الع�سوية واملاء، وتنتج الدول العربية من هذا املارجني نحو 30 مليون لرت �سنويًا. وفيما يتعلق مبخلفات ت�سنيع 
االألبان فقد قدرت كمية املي�س )ال�سر�س Whey( الناجتة كمعدل و�سطي للفرتة 2006 - 2010 بنحو 4.1 مليون طن، 
ويوؤ�سر الرقم القيا�سي ارتفاع الكميات املنتجة خالل الفرتة املدرو�سة، اجلدول )5-28(. وقد  اأنتجت اأقطار املغرب 
العربي ما ن�سبته 38.3 % منها، واالإقليم االأو�سط وخا�سًة م�سر وال�ســودان اللتان تنتجان معًا ما ن�سبته 33.3 %، 
يف حني اأنتجت  اأقطار اجلزيرة العربية ما ن�سبته 16.5 % وبلدان امل�سرق العربي ما ن�سبته 11.9 %. اإال اأن معظم هذه 
املخلفات تهدر وال ي�ستغل منها اإال كميات حمدودة، وهي ميكن اأن ت�ستثمر بالطريقة املثلى يف ت�سمني املجرتات مثاًل. 

5-1-1-3 خملفات االإنتاج احليواين واالأ�شماك:
�سبق التطرق اإىل الرثوة احليوانية يف الوطن العربي من حيث االأعداد واالإنتاج يف هذه الدرا�سة، ومتت االإ�سارة اإىل 
�سخامة الرثوة احليوانية يف الوطن العربي واإمكاناتها االإنتاجية.  والبد من االإ�سارة هنا اإىل اأن هذه الرثوة ينتج عنها 
خملفات �سخمة تتمثل  بف�سالت احليوان وخملفات امل�سالخ و�سناعة االألبان واالأ�سماك. وقد بينت نتائج التجارب على 
اإمكانية ا�ستخدام ف�سالت االأبقار يف تغذية احليوان والدواجن دون اأية اآثار �سارة يف احليوان اأو االإن�سان الذي يتناول 
هذه املنتجات، وكذلك زرق الدواجن الذي يحتوي على 20 - 30 %  طاقة غري مه�سومة باالإ�سافة اإىل ما حتتويه من 

العالئق التي تتناثر اأثناء تناول الدواجن لغذائها.39
وقد قدر املعدل الو�سطي للكميات املنتجة من خملفات الرثوة احليوانية يف الوطن العربي للفرتة 2006 - 2010 بنحو 
422 مليون طن،  ويوؤ�سر الرقم القيا�سي لهذه املخلفات اإىل  ثباتها الن�سبي خالل فرتة الدرا�سة، وقد �سكلت خملفات 
االأبقار واجلامو�س نحو 54.9 % من اإجمايل هذه املخلفات، وخملفات االأغنام واملاعز نحو 33.4 % منها، والدواجن 

معدل و�سطي20062007200820092010ال�سنة
3852.2724092.3864059.2194111.1814257.374074.485الكمية )األف طن(
105.8 %110.5 %106.7 %105.4 %106.2 %100 %الرقم القيا�سي

اجلدول )5-28( . تطور كميات املي�س )ال�سر�س( الناجتة يف الدول العربية للفرتة 2010-2006

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة38.
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نحو 8.1 % منها، يف حني �سكلت امل�سادر االأخرى للمخلفات الن�سبة الباقية والبالغة نحو 3.6 %، وكما مو�سح يف 
اجلدول  )5 - 29(.

االإقليم  �ساهم  مليون طن،   424 بنحو  احليوانية  املخلفات  العربي من  الوطن  اإنتاج  اإجمايل  فقدر   ،2010 عام  اأما 
االأو�سط فيها بن�سبة 67.9 % من جممل االإنتاج العربي، يليه اإقليم املغرب العربي بن�سبة 17.2 %،  واإقليم امل�سرق 

العربي بن�سبة 7.9 %، ثم اإقليم اجلزيرة العربية بن�سبة 7 %. كما هو مو�سح يف اجلدول )30-5(.

وعلى امل�ستوى القطري �سكلت ال�سودان عام 2010 املرتبة االأوىل يف اإنتاج هذه املخلفات ملا ميتلكه من ثروة حيوانية 
�سخمة،  وبن�سبة ت�سل اإىل نحو 38.7 % من اإجمايل االإنتاج العربي، تليها ال�سومال  بن�سبة 9.5 %،  واجلزائر بن�سبة  
7.6 %، واملغرب 7.2 %. واليمن بن�سبة 5.5 %، وم�سر بن�سبة 5.4 %، و�سورية بن�سبة 5.1 %، وموريتانيا بن�سبة 
4.7 %، والعراق بن�سبة 3.8 %، وال�سعودية بن�سبة 3.6 %، وليبيا بن�سبة 2.8 %، وتون�س بن�سبة 2.5 %، وباقي الدول 

العربية والتي تقل ن�سب م�ساهمة كل واحدة منها عن 1 %.
5-1-1-4 املخلفات املنزلية وخملفات البلديات:

لزامًا  اأ�سحى  فقد   ، البيئي  التلوث  م�ستويات  تخفي�س  ولغر�س  البلديات،  املنزلية وخملفات  باملخلفات  تتعلق  وفيما 
اإىل حمدودية اال�ستفادة من هذا امل�سدر  الراهن  الو�سع  املنزلية، وي�سري  النفايات  الع�سوية يف  املواد  اإعادة تدوير 
الوطن  النوع من املخلفات يف  الع�سوية املوجودة يف هذا  املواد  اأن كميات  اإىل  االإ�سارة  البدائية. وال بد من  بالطرق 

%معدل و�سطي20062007200820092010م�سدر املخلفات
22678822841323616823206623400823148854.9االأبقار واجلامو�س

14270314830814274013484813563014084633.41االأغنام واملاعز
1262512810127721400214110132643.15االإبل

9499599719869869700.23اخليول
3083433119321613571938275340228.07الدواجن
2162142232352492280.05االأ�سماك
7467777908398628030.19امل�سالخ

414861424601425827418696424121421621100اإجمايل املخلفات
101.6 %102.2 %100.9 %102.6 %102.3 %100 % الرقم القيا�سي

اجلدول )5-29( . تطور خملفات الرثوة احليوانية يف الدول العربية للفرتة 2006-2010 ) األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة34 .

املجموعاجلزيرة العربيةاملغرب العربيامل�سرق العربياالأو�سطم�سدر املخلفات
190.24213.80621.5288.424234االأبقار واجلامو�س

% 81.3%5.99.2%3.6%% 100

62.83215.23240.25617.68136االأغنام واملاعز
% 46.2% 11.2% 29.6%13% 100

24.1292.9879.0012.18338.3الدواجن
% 63% 7.8%23.55.7%% 100

14.11 9.6511.2981.7071.453االإبل
% 68.4% 9.2%12.110.3%% 100

422.410 286.85433.32372.49229.74040املجموع
% 67.9% 7.9% 17.27.0%% 100.0

اجلدول )5-30(. خملفات الرثوة احليوانية يف الوطن العربي لعام 2010 موزعة ح�سب االأقاليم  )مليون طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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العربي قد جتاوزت 39.03 مليار طن �سنويًا، حيث مت تقديرها بناًء على املعطيات االآتية:
عدد ال�سكان يف الوطن العربي يف عام 2010 ) 361.37 مليون ن�سمة( × معدل اإنتاج الفرد ال�سنوي من املخلفات 

)180 كيلو غرام( × الن�سبة املئوية للمواد الع�سوية باملخلفات )0.60(.
فاإذا ما مت التمكن من ا�ستغالل 25 % من هذه املخلفات، فاإن الكمية املتاحة قد ت�سل اإىل نحو 10 مليار طن �سنويًا، 
ويجب التنويه اإىل اأن حياة االإن�سان الع�سرية، والزيادة يف عدد ال�سكان، قد زادتا من معدل اإنتاج املخلفات املنزلية 

والبلدية، مما يعني اأن االأرقام املذكورة اأعاله مر�سحة للزيادة .

5 - 2 املوارد العلفية ال�شنوية يف االأردن
تتكون املوارد العلفية املحلية يف االأردن من املراعي الطبيعية، واالأعالف اخل�سراء، وحما�سيل احلبوب العلفية، وخملفات 
املحا�سيل الزراعية، وخملفات ال�سناعات الغذائية. وي�ستورد االأردن كميات كبرية من االأعالف اخلام وامل�سنعة. وقد 
بلغ جمموع املكونات الغذائية املتوفرة من املوارد العلفية املحلية يف االأردن يف عام 2007، ح�سب ما جاء يف درا�سة 
املوازنة العلفية ال�سادرة عام 2010 عن املركز العربي" اأك�ساد"، نحو 624 األف طن من املادة اجلافة، و5308 مليون 
ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و44 األف طن بروتني مه�سوم، حيث كانت م�ساهمة املراعي الطبيعية من اإجمايل املوارد 
العلفية 48.6 % من املادة اجلافة، و45.8 % من الطاقة اال�ستقالبية، و27.3 % من الربوتني امله�سوم، كما كانت 
م�ساهمة خملفات ال�سناعات الغذائية 34.9 % من املادة اجلافة، و40.3 % من الطاقة اال�ستقالبية، و59.1 % من 
الربوتني امله�سوم. بينما كانت م�ساهمة الزراعات العلفية اخل�سراء، وزراعات احلبوب العلفية، وخملفات املحا�سيل 
الزراعية جمتمعة 16.5 % من املادة اجلافة، و13.9 % من الطاقة اال�ستقالبية، و13.6 % من الربوتني امله�سوم، 

نظرًا العتماد تلك املوارد على مياه الري اأو الهطوالت املطرية ال�سحيحة يف االأردن.

5-2-1 املراعي الطبيعية
وت�سمل املراعي الطبيعية يف االأردن كاًل من املراعي ال�سحراوية )البادية( ومراعي ال�سهوب واملراعي اجلبلية، وُقدرت 
ومتو�سط  م�ساحتها  اأ�سا�س  على  املح�سوب  اإنتاجها  اإجمايل  من   %  75 بنحو  الطبيعية  للمراعي  اال�ستخدام  ن�سبة 
مردودها من املادة اخلام، وحمتوياتها من املادة اجلافة والربوتني امله�سوم والطاقة اال�ستقالبية- على اعتبار اأن كل 
1 كغ من اإنتاج املراعي اخلام يت�سمن 30 % مادة جافة، و8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و4 % بروتني مه�سوم. و يبني 

اجلدول )5-31( م�ساحة واأنواع املراعي وقيم اإنتاجها الغذائية.

البيان
اأنواع املراعي

املجموع اجلبليةال�سهوبالبادية املجموعاملحمياتال�سحراء
6992.57.570001000458045امل�ساحة )األف هكتار(

%86.90.187.012.40.6100

0.1350.3331.6660.168*0.1331.666املردود من املادة العلفية اخلام )طن/هكتار(

93012.495942.49533374.971350.465اإجمايل االإنتاج )األف طن(

القيمة 
الغذائية 
املح�سوبة

279.0083.750282.27199.922.49405.140مادة جافة )األف طن(

2232.00629.9882261.994799.200179.9283241.220طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

11.1600.15011.3103.9960.899616.206بروتني مه�سوم )األف طن(

القيمة 
الغذائية 

امل�ستخدمة 41

209.2512.811212.06274.92516.868303.855مادة جافة )األف طن(

1674.00522.4911696.496599.400134.9462430.842طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

8.3700.1128.4822.9970.67512.154بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5-31(. م�ساحة واأنواع املراعي وقيم اإنتاجها الغذائية يف االأردن لعام 2010

امل�سدر: املركز العربي "اأك�ساد"- املوازنة العلفية يف اململكة االأردنية الها�سمية، دم�سق 2010.



الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية  128

املركز العربي - اأك�صـــ�د

5-2-2 الزراعات العلفية اخل�شراء
يعاين االأردن من �سح يف املوارد املائية، لذلك فزراعة االأعالف فيه حمدودة، وبخا�سًة املحا�سيل العلفية اخل�سراء، 
املزروعة  امل�ساحات  اأن  اإىل   2010 "اأك�ساد"عام  العربي  املركز  ال�سادرة عن  االأردن  العلفية يف  املوازنة  ت�سري  حيث 
باملحا�سيل العلفية اخل�سراء املروية يف عام 2007 بلغت نحو 3024.3 هكتار، قدر جمموع اإنتاجها من املادة العلفية 
اخل�سراء اخلام بنحو 108.503 األف طن، و�سملت امل�ساحات املزروعة بهذه املحا�سيل كاًل من الرب�سيم 71.3 %، 
وقد  احليوانات.  تغذية  بالكامل يف  ت�ستخدم  وهي حما�سيل   ،%  2.5 البي�ساء  والذرة   ،%  26.2 ال�سفراء  والذرة 
اأنتجت املادة العلفية اخلام نحو 20.283 األف طن مادة جافة، احتوت مكوناتها الغذائية على 188 مليون ميغاجول 
الزراعية  لالإح�ساءات  ال�سنوي  الكتاب  الواردة يف  البيانات  وت�سري  بروتني مه�سوم.  األف طن  و3  ا�ستقالبية،  طاقة 
العربية )املجلدات 29-32( اإىل اأن امل�ساحات املزروعة باالأعالف اخل�سراء يف االأردن قد �سهدت تذبذبًا كبريًا خالل 
الفرتة 2006 - 2010 تبعًا لتوفر املياه، وكمعدل و�سطي بلغت هذه امل�ساحة نحو 4.678 األف هكتار، كما مو�سح يف 

اجلدول )32-5(. 

وقد بلغت امل�ساحات املزروعة واملح�سودة من هذه املحا�سيل يف عام 2010 نحو 10.1 األف هكتار، اأنتجت نحو 278.1 
األف طن مادة خام، احتوت نحو 52.2 األف طن مادة جافة، �سملت مكوناتها الغذائية نحو 674 مليون ميغاجول طاقة 
ا�ستقالبية، ونحو 7 اآالف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )5-33(. وهي ت�ستخدم ب�سكل كامل يف تغذية 

احليوانات الزراعية.

5-2-3 حما�شيل احلبوب العلفية
املحا�سيل يف  بهذه  املزروعة  امل�ساحات  اأن  اإىل    2010 "اأك�ساد"عام  ال�سادرة عن  االأردن  العلفية يف  املوازنة  ت�سري 
عام 2007 قد بلغت نحو 2478 األف هكتار، اأنتجت نحو 13.945 األف طن مادة علفية خام، ومن هذه املادة العلفية 
اخلام كان نحو 12 األف طن مادة جافة، احتوت مكوناتها الغذائية على 158 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 
األف طن بروتني مه�سوم. وت�سري البيانات ملجموعة هذه املحا�سيل للفرتة 2006 - 2010 الواردة يف الكتاب ال�سنوي 
لالإح�ساءات الزراعية العربية )املجلدات 29-32( واملوقع االلكرتوين لدائرة االإح�ساءات العامة يف االأردن، اإىل اأن 

معدل و�سطي20062007200820092010البيان
5.572.114.74.436.584.678امل�ساحة )األف هكتار(*

84.0 %118.1 %79.5%84.4 %37.9 %100%الرقم القيا�سي

اجلدول )5-32(. تطور م�ساحات الزراعات العلفية اخل�سراء يف االأردن للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
*ت�سمل الرب�سيم فقط.

نوع 
املح�سول

امل�ساحة املزروعة واملح�سودة
%)األف هكتار(

االإنتاج
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

6.57765.29223.59140.246382.3386.439بر�سيم
1.49614.8529.0066.381246.5770.307ذرة �سفراء
2.00019.8525.4765.61644.8470.283ذره بي�ساء

0.0010.010.0010.00020.0020.00003ف�سة
10.074100278.07452.242673.7647.030املجموع

اجلدول )5 - 33(. املحا�سيل العلفية اخل�سراء وقيمتها الغذائية يف االأردن عام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 42. 
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اإنتاجها قد تذبذب وب�سكل حاد ما بني عام واأخر، وكمعدل و�سطي خالل الفرتة املذكورة  بلغ  نحو 15.1 األف طن، 
وكما مو�سح يف اجلدول )34-5(.  

و�سبق االإ�سارة اإىل اأن الزراعة يف االأردن تعتمد ب�سكل رئي�س على مياه االأمطار التي يتفاوت معدل هطولها من منطقة 
اإىل  عام  من  االأ�سا�سية  احلقلية  املحا�سيل  وخا�سة  الزراعي  االإنتاج  يتذبذب  لذلك  وتبعًا  الأخر،  ف�سل  ومن  الأخرى 
اأخر. لذلك مل ي�سكل املعدل الو�سطي للم�ساحة املح�سودة خالل فرتة الدرا�سة �سوى 42.9 % من امل�ساحة املزروعة. 
ويالحظ باأن جمموع م�ساحة االأرا�سي املزروعة مبحا�سيل احلبوب العلفية )ال�سعري، الكر�سنة، والبيقية( قد بلغ يف عام 
2010 نحو 86 األف هكتار، يف حني بلغ جمموع امل�ساحة املح�سودة منها  نحو 22 األف هكتار )25.7 %(، اأنتجت نحو 
12.5 األف طن مادة خام، تتوزع مكوناتها الغذائية اإىل نحو 11 األف طن مادة جافة، ونحو 144 مليون ميغاجول طاقة 

ا�ستقالبية، ونحو 1.155 األف طن بروتني مه�سوم، جدول )5-35(.وقد ا�ستخدمت ب�سكل كامل يف تغذية املجرتات. 

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

ال�سعري
71.38146.84173.81868.27283.17568.697امل�ساحة املزروعة

36.02729.15327.18431.26319.50228.626امل�ساحة املح�سودة
512464380546547489االإنتاجية
18.43813.52910.32817.06210.65914.003االإنتاج

كر�سنة
1.220.350.960.900.740.84امل�ساحة املزروعة

1.220.350.960.900.740.84امل�ساحة املح�سودة
866804628536726710االإنتاجية
1.0590.2840.6010.4840.5400.594االإنتاج

بيقية
0.6150.2090.6960.2591.7450.705امل�ساحة املزروعة

0.6150.2090.6960.2591.7450.705امل�ساحة املح�سودة
6756946971120744748االإنتاجية
0.4150.1450.4850.2911.2990.527االإنتاج

اإجمايل

73.2247.4075.4769.4385.6670.24امل�ساحة املزروعة
37.8729.7128.8432.4321.9930.17امل�ساحة املح�سودة

526470396550568501االإنتاجية
19.91213.95811.41417.83612.49815.123االإنتاج

76.0%62.8%89.6%57.3%70.1%100% الرقم القيا�سي

اجلدول )5-34(. تطور اإنتاج زراعة احلبوب العلفية يف االأردن للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 43.

امل�ساحة املزروعةنوع املح�سول
)األف هكتار(

امل�ساحة 
املح�سودة

)األف هكتار(
االإنتاج

)األف طن(
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

83.17519.50210.6599.380120.0580.797�سعري
0.7440.7440.5400.4876.8070.107كر�سنه
1.7451.7451.2991.13817.1290.251بيقية

85.66421.99112.49811.004143.9941.155املجموع

اجلدول )5-35(. حما�سيل احلبوب العلفية وقيمها الغذائية يف االأردن عام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 42.
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5-2-4 خملفات املحا�شيل الزراعية
تتكون خملفات املحا�سيل الزراعية من اأتبان املحا�سيل النجيلية )القمح وال�سعري وغريها(، واأتبان املحا�سيل البقولية 
ويبني  يح�سد.  مل  الذي  ال�سعري  اإىل  باالإ�سافة  اخل�سار،  خملفات  وبقايا  والبيقية(،  والكر�سنة  واحلم�س  )العد�س 
اإجمايل الكميات  اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل الزراعية وقيمها الغذائية يف االأردن، حيث بلغ   )36-5( اجلدول 
 659.4 األف طن مادة جافة، ونحو   49.3 األف طن توزعت مكوناتها الغذائية اإىل نحو   101.4 العلفية اخلام بنحو 
مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 9.2 األف طن بروتني مه�سوم. وبلغت كميات املخلفات اخلام الأتبان املحا�سيل 
النجيلية نحو 21 األف طن مادة علفية خام، ون�سبة ا�ستخدامها 100 %، وقدرت املكونات الغذائية لكل 1 كغ منها 
بنحو 0.93 مادة جافة، 4.5 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و0.01 كغ بروتني مه�سوم. يف حني بلغت كميات املخلفات 
اخلام الأتبان البقولية نحو 3.2 األف طن مادة علفية خام، ون�سبة ا�ستخدامها 100 %، وقدرت املكونات الغذائية لكل 

1 كغ منها بنحو 0.93 مادة جافة، 7.5 ميغاجول  طاقة ا�ستقالبية، و0.04 كغ بروتني مه�سوم.
وقدرت كميات املخلفات الناجتة عن حما�سيل اخل�سار بنحو 275 األف طن  تبلغ ن�سبة اال�ستخدام منها حوايل 20 %، 
اأي بلغت الكميات امل�ستخدمة لتغذية احليوانات نحو 55  األف طن. وقدرت املكونات الغذائية لكل 1 كغ منها بنحو 0.15 
كغ مادة جافة، و 7 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و0.08 كغ بروتني مه�سوم. و ُقدرت م�ساحة ال�سعري الذي مل ُيح�سد 
ب�سبب �سعف اإنتاجيته بنحو 22.4 األف هكتار، وقدر اإنتاج الهكتار بنحو 1 طن من املادة العلفية اخلام، وقدرت املكونات 

الغذائية لكل 1 كغ منها بنحو 0.83 كغ مادة جافة، و 7 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و0.20 كغ بروتني مه�سوم. 

5-2-4 خملفات ال�شناعات الغذائية
)الطماطم(، وخملفات وزرق الدواجن، وقد بلغ  وتتمثل يف نخالة القمح، وجفت الزيتون، وبقايا حم�سول البندورة 
اإجمايل خملفات ال�سناعات الغذائية اخلام يف عام 2010 بنحو 837 األف طن، حيث قدرت ن�سبة اال�ستخدام لنخالة 
القمح وملخلفات املداجن 100 %، ولكل من جفت الزيتون وبقايا حم�سول البندورة 20 %، ولزرق الدواجن 10 %. وقد 
ُح�سبت القيمة الغذائية املوجودة يف 1 كغ من خملفات ال�سناعات الغذائية  على اأنها حتتوي 18-88 % مادة جافة، 
و5-117 % ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و10-28 % بروتني مه�سوم. وقدرت جمموع املكونات الغذائية امل�ستخدمة 
ملخلفات ال�سناعات الغذائية نحو 173  األف طن مادة جافة، و 1629 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 23.5 األف 

طن بروتني مه�سوم، كما مو�سح يف اجلدول )37-5(.

الكمية اخلام ا�سم املخلف
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة 
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

14.50713.49265.2820.145تنب القمح
6.3655.91928.6430.064تنب ال�سعري
0.0440.0410.3300.002تنب العد�س

2.6842.49620.1300.107تنب احلم�س
0.2500.2331.8750.010تنب الكر�سنة
0.2260.2101.6950.009تنب البيقية

54.8978.235384.2794.392خملفات اخل�سار
22.44618.630157.1224.489�سعري غري حم�سود

101.41949.255659.3559.218االإجمايل

اجلدول )5-36(. اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل الزراعية وقيمها الغذائية يف االأردن 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 42. 
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5-2-5 جمموع املوارد العلفية امل�شتخدمة يف االأردن
يبني اجلدول )5-23( املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة وقيمها الغذائية خالل عام 2010، حيث بلغت م�ساهمة املراعي 
الطبيعية يف امل�سادر العلفية بن�سبة 51.6 % من املادة اجلافة و43.9 % من الطاقة اال�ستقالبية و22.9 % من الربوتني 
امله�سوم، وهي بذلك تاأتي يف املرتبة االأوىل، وهذا ُيظهر اأن االعتماد االأكرب عليها يف تغذية احليوانات، وتاأتي باملرتبة الثانية 
خملفات ال�سناعات الغذائية اإذ بلغت ن�سب م�ساهمتها  29.3 % من املادة اجلافة و29.4 % من الطاقة اال�ستقالبية و 
44.2 % من الربوتني امله�سوم.  وبلغت م�ســـاهمة الزراعات العلفية اخل�سراء 8.9 % من املادة اجلافة و12.2 % من 
الطاقة اال�ستقالبية و 13.3 % من الربوتني امله�سوم، وهي بذلك تاأتي باملرتبة الثالثة من حيث االإ�سهام يف املوارد العلفية 
املحلية امل�ستخدمة، ويرافقها يف ذلك خملفات املحا�سيل الزراعية اإذ بلغت  ن�سب م�ساهمتها 8.4 % من املادة اجلافة 
و11.9 % من الطاقة اال�ستقالبية و17.4 % من الربوتني امله�سوم. وقد جاءت باملرتبة الرابعة واالأخرية ن�سب م�ساهمة 
زراعات احلبوب العلفية 1.9 % من املادة اجلافة، و2.6 % من الطاقة اال�ستقالبية، و2.3 % من الربوتني امله�سوم، اإذ 

بلغت ن�سب م�ساهمتها 8.4 % من املادة اجلافة و11.9 % من الطاقة اال�ستقالبية و2.2 % من الربوتني امله�سوم.

مما تقدم يتبني باأن املراعي الطبيعية وال�سناعات الغذائية ت�ساهم ب�سكل اأ�سا�سي يف املوارد العلفية املحلية يف االأردن، اإذ 
تبلغ ن�سب م�ساهمتهما 80.9 % من املادة اجلافة و73.3 % من الطاقة اال�ستقالبية و67.1 % من الربوتني امله�سوم.

وعند مقارنة املوارد العلفية املحلية املذكورة يف اأعالها مع االحتياجات الكلية للرثوة احليوانية التي مت التو�سل اإليها 
29.4 % من املادة اجلافة، و25.9 % من الطاقة  يف الف�سل ال�سابق من هذه الدرا�سة يتبني باأنها ال تغطي �سوى 

اال�ستقالبية، و27.5 % من الربوتني امله�سوم. ويبني اجلدول )5-39( املوازنة العلفية لالأردن يف عام 2010.

الكمية اخلام نوع املخلف
)األف طن(

ن�سبةجمموع املكونات الغذائية املح�سوبة
اال�ستخدام 

%

جمموع املكونات الغذائية امل�ستخدمة
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني 
مه�سوم

)األف طن(

مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني 
مه�سوم

)األف طن(
105.90493.196941.2759.78610093.196941.2759.786نخالة القمح
45.29937.596187.9914.136207.51937.5980.827جفت الزيتون

0.8720.1570.7850.036200.0310.1570.007بقايا ع�سري البندورة
17.16315.790184.7504.42410015.790184.7504.424خملفات م�سالخ الدواجن

667.448560.6564653.44784.0981056.066465.3458.410زرق الدواجن
172.6021629.12523.454 836.686707.3955968.248102.481االإجمايل

اجلدول )5-37(. اأنواع وكميات خملفات ال�سناعات الغذائية وقيمها الغذائية يف االأردن لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 42 .

البيان
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة 
%)األف طن( 

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

%
بروتني مه�سوم 

%)األف طن(

303.85551.62430.83443.912.15422.9املراعي الطبيعية
52.2428.9673.76412.27.03013.3الزراعات العلفية اخل�سراء

11.0041.9143.9942.61.1552.2زراعات احلبوب العلفية
49.2558.4659.35511.99.21817.4خملفات املحا�سيل الزراعية
172.60229.31629.12529.423.45444.2خملفات ال�سناعات الغذائية

588.958100.05537.072100.053.011100.0املجموع

اجلدول )5-38(. املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة وقيمها الغذائية يف االأردن يف عام 2010 

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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وقد ا�ستورد االأردن يف عام 2010 كميات كبرية من املواد العلفية االأ�سا�سية وامل�سنعة لتغطية العجز يف احتياجات 
الرثوة احليوانية من املكونات الغذائية، وقد �سملت اأعالف جاهزة وحبوب علفية وم�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم 
واالأح�ساء )غري �ساحلة لالأكل الب�سري ( وقد بلغت نحو 1139.36 األف طن مادة علفية، وبقيمة اإجمالية نحو 471 

مليون دوالر، كما مو�سحة يف  اجلدول )5 - 40(.

ورغم كميات املواد العلفية امل�ستوردة والتي بلغت جمموع مكوناتها الغذائية نحو 1005.4 األف طن من املادة اجلافة، 
ونحو 9892 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 89 األف طن بروتني مه�سوم، اإال اإن العجز بقى م�ستمرًا، وكما 

مو�سح يف اجلدول )5 -41 (.

ومن املتوقع يف حال عدم اال�ستفادة من املوارد العلفية املحلية واأهمها املخلفات، ومع زيادة اأعداد احليوانات الزراعية، 
وزيادة الطلب على منتجاتها، اأن تكون احلاجة اأكرب ال�سترياد املواد العلفية، وعلى االأخ�س مع تفاقم حالة اجلفاف 
و�سح املياه، مما يوؤكد �سرورة بذل اجلهود ال�ستغالل املوارد العلفية املحلية كافًة، والرتكيز على املخلفات الزراعية 

وخملفات الت�سنيع الزراعي، مع اأهمية حت�سني نوعيتها للم�ساعدة يف حل م�سكلة االأعالف واحلّد من ا�سترياداتها.

مادة جافة البيان
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

588.9585537.07253.012جمموع املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة
2004.17621419.263192.779جمموع احتياجات الرثوة احليوانية

1415.21815882.191139.767النق�س
70.674.172.5ن�سبة العجز %

29.425.927.5االكتفاء الذاتي %
امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

اجلدول )4-39(. املوازنة العلفية املحلية لالأردن يف عام 2010

الكمية املادة امل�ستوردة
)األف طن(

القيمة 
%) مليون دوالر(

مادة جافة 
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

317.15160.0434.0400.0925681.30628.007اأعالف احليوانات
231.3042.589.0203.5442605.36317.299ال�سعري

133.13118.7525.2119.8171317.9225.993الذرة الرفيعة
454.65147.1531.3279.106245.625736.286الذرة ال�سامية

3.132.290.52.81741.69161.239م�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء
1139.36470.811001005.3769891.90988.825املجموع

جدول ) 5-40(. املواد العلفية امل�ستوردة من قبل االأردن يف عام 2010 ومكوناتها الغذائية

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

اجلدول )5 -41 (. العجز يف املوازنة العلفية لالأردن 2010
بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة )األف طن(البيان

1415.21815882.191139.767العجز يف املوازنة
1005.3769891.90988.825امل�ستوردات

63.6 %62.3 %71.0 %الن�سبة املئوية للتغطية
409.8425990.28250.942العجز بعد التغطية

26.4%28.0%20.4%الن�سبة املئوية للعجز
امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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5-2-6 قيمة املخلفات الزراعية غري امل�شتثمرة يف االأردن
بلغت كميات بقايا اخل�سار غري امل�ستخدمة نحو 80 %، اأي نحو 220 األف طن، كما بلغت كمية جفت الزيتون غري 
امل�ستخدم 80 % اأي ما يعادل 36.2 األف طن، كما تعادل ن�سبة الـ 80 % من بقايا ع�سري البندورة غري امل�ستخدمة 
0.698 األف طن، كما تعادل ن�سبة الـ 90 % من زرق الدواجن غري امل�ستخدم 66.7 األف طن. اأي اأن جمموع املادة 
اخلام غري امل�ستخدمة بلغ نحو 324 األف طن، حتتوي 567.808 األف طن مادة جافة، و5879.844 مليون ميغاجول 
طاقة ا�ستقالبية، و96.634 األف طن بروتني مه�سوم، اجلدول )5 - 43(، وهذه الكميات ت�سكل جزءًا ال ي�ستهان به من 
العجز يف املوازنة العلفية، كما مو�سح يف اجلدول )5-42(، مما �سيقل�س ا�سترياد املواد العلفية اإىل كميات حمدودة. 
واإن توفري هذه الكمية من امل�ستوردات با�ستخدام املخلفات التي يتم هدرها �سيوفر ما يوازيها من العملة االأجنبية 

  �سنويًا من قيمة امل�ستوردات، هذا باالإ�سافة اإىل اإمكانيات حت�سني املخلفات امل�ستخدمة لرفع قيمتها الغذائية.

5-3 املوارد العلفية ال�شنوية يف تون�س
تتكون املوارد العلفية املحلية يف تون�س من املراعي الطبيعية، واالأعالف اخل�سراء، وحما�سيل احلبوب العلفية، وخملفات 
وبلغ  امل�ستوردة وامل�سدرة.  االأعالف  العلفية بع�س  املوازنة  الغذائية، كما يدخل يف  وال�سناعات  الزراعية،  املحا�سيل 
العلفية  املوازنة  درا�سة  ما جاء يف  2005، ح�سب  عام  املحلية  العلفية  املــوارد  املتوفرة من  الغذائية  املكونات  جمموع 
ال�سادرة عام 2008 عن اأك�ساد، نحو 4339 األف طن من املادة اجلافة، و31184 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 
و235 األف طن بروتني مه�سوم، حيث كانت م�ساهمة خملفات املحا�سيل الزراعية من اإجمايل املوارد العلفية 42.1 % 
من املادة اجلافة، و29.7 % من الطاقة اال�ستقالبية، و13.2 % من الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة الزراعات 
العلفية اخل�سراء 29.6 % من املادة اجلافة، و31.9 % من الطاقة اال�ستقالبية، و44.3 % من الربوتني امله�سوم. 
يف حني كانت م�ساهمة املراعي الطبيعية من اإجمايل املوارد العلفية 6.3 % من املادة اجلافة، و 6.9 % من الطاقة 
اال�ستقالبية، و4.7 % من الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة خملفات ال�سناعات الغذائية 11.5 % من املادة 
اجلافة، و 14.9 % من الطاقة اال�ستقالبية، و22.1 % من الربوتني امله�سوم. بينما كانت م�ساهمة زراعات احلبوب 

العلفية، و10.5 % من املادة اجلافة، و 16.6 % من الطاقة اال�ستقالبية، و 15.6 % من الربوتني امله�سوم. 

بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة )األف طن(البيان
1415.21815882.191139.767العجز يف املوازنة

567.8085879.84496.634املواد غري امل�ستخدمة
40.137.069.1الن�سبة املئوية للتغطية

847.4110002.3543.133العجز بعد التغطية

اجلدول )5-42(. العجز يف املوازنة العلفية يف االأردن

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

الكمية اخلام نوع املخلف
)األف طن(

ن�سبة 
الكمية غري 
امل�ستخدمة %

الكمية 
اخلام غري 
امل�ستخدمة 

)األف طن(                     

جمموع املكونات الغذائية غري امل�ستخدمة
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

2758022033.0151540.72117.608خملفات اخل�سار
45.2998036.23930.077150.3933.309جفت الزيتون

0.872800.6980.1260.6280.029بقايا ع�سري البندورة
667.4489066.745504.5904188.10275.688زرق الدواجن

823.677567.8085879.84496.634 988.619االإجمايل

اجلدول )5-43(. اأنواع وكميات املخلفات الزراعية وال�سناعات الغذائية غري امل�ستخدمة
 وقيمها الغذائية يف االأردن لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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5-3-1 املراعي الطبيعية 
بلغت م�ساحة املراعي الطبيعية واالأرا�سي البور يف تون�س عام 2010، ح�سب ما جاء يف الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية 
البالد  مناطق  على  توزيعها  األف هكتار، ويف حال   5862 نحو  لالإح�ساء،  الوطني  املعهد  2011 عن  عام  ال�سادرة 

يالحظ ازديادها عند االجتاه من ال�سمال اإىل اجلنوب، اجلدول ) 44-5(.

اأرا�سي تلك املراعي التي تفتح للرعي عادة، ح�سب املوقع والبيئة وكثافة الغطاء النباتي اإىل كل من املراعي  وتتوزع 
 ،)% 13.5( )5.5 %(، ومراعي احللفاء  )10.5 %(، واملراعي اجلبلية  ال�سهوب  )62.9 %(، ومراعي  ال�سحراوية 
ومراعي االأرا�سي امل�ست�سلحة )7.6 %(. ويبلغ جمموع اإنتاجها نحو 1202 األف طن مادة خام، وتختلف اإنتاجية الهكتار 
الواحد ح�سب النوع، اأدناها يف املراعي ال�سحراوية )170كغ/هكتار( واأعالها يف املراعي اجلبلية )500كغ/هكتار(، 
املراعي  لنباتات  املادة اخلام  كغ من   1 كل  الغذائية يف  املكونات  كمية  متو�سط  وقدر  كغ/هكتار.   219 تبلغ  وو�سطيًا 
الطبيعية بنحو 300 غرام مادة جافة، ويت�سمن كل 1 كغ من املادة اجلافة 8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و0.04 كغ 
بروتني مه�سوم . وُقدرت ن�سبة اال�ستخدام للمراعي الطبيعية بنحو 75 % من اإجمايل اإنتاجها املح�سوب على اأ�سا�س 
م�ساحتها، ومتو�سط مردودها من املادة اخلام، وحمتوياتها من املادة اجلافة والربوتني امله�سوم والطاقة اال�ستقالبية، 
وبذلك بلغ جمموع القيمة الغذائية امل�ستخدمة نحو 270.5 األف طن مادة جافة تت�سمن نحو 2164 مليون ميغاجول طاقة 

اإ�ستقالبية ونحو 11 األف طن بروتني مه�سوم. واجلدول )5-45( يبني م�ساحة واأنواع املراعي وقيم اإنتاجها الغذائي.

املجموعاجلنوبالو�سطال�سمالاملنطقة
320.2819.2700.134839.5امل�ساحة )األف هكتار(املراعي الطبيعية

%6.616.976.5100

177.5496.7348.31022.51امل�ساحة )األف هكتار(االأرا�سي البور
%17.448.634.1100

497.71315.94048.435862.01امل�ساحة )األف هكتار(االإجمايل
%8.522.469.1100

اجلدول )5-44(. م�ساحة املراعي واالأرا�سي البور يف تون�س لعام 2010 موزعة ح�سب مناطق البالد

امل�سدر: املعهد الوطني لالإح�ساء -الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية لعام 2010، تون�س 2011.  

البيان
اأنواع املراعي

املجموع مراعي اجلبليةال�سهوبال�سحراوية
احللفاء

االأرا�سي 
امل�ست�سلحة

3687.198615.51322.41791.37445.5125862امل�ساحة )األف هكتار(

%62.910.55.513.57.6100

0.219*0.170.30.50.250.25املردودية )طن/هكتار(

626.824184.653161.205197.842111.3781281.902اإجمايل االإنتاج )األف طن(

%48.914.512.515.48.7100.0

القيمة 
الغذائية 
املح�سوبة

188.04755.39648.36259.35333.413384.571مادة جافة )األف طن(

1504.377443.1672386.892474.822267.30723076.565طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

7.5222.2161.9342.3741.33615.382بروتني مه�سوم )األف طن(

القيمة 
الغذائية 

امل�ستخدمة
)% 75(

141.03541.54736.27144.51525.060288.428مادة جافة )األف طن(

1128.28332.38290.17356.12200.482307.42طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

5.6421.6621.4511.7811.00211.537بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5-45(. م�ساحة واأنواع املراعي وقيم اإنتاجها الغذائي يف تون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة  44 .
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5-3-2  الزراعات العلفية اخل�شراء
تعد الزراعات العلفية اخل�سراء من الزراعات املتطورة يف تون�س، ب�سقيها املروية حيث ت�سكل امل�ساحة املزروعة بها 
نحو 15.8 % من جممل امل�ساحة املزروعة �سنويًا للفرتة 2006-2010، والبالغة نحو 419.42 األف هكتار، والبعلية 

حيث ت�سكل امل�ساحة املزروعة بها نحو 84.2 % من جممل هذه امل�ساحة، اجلدول ) 5 - 46(.

وت�سري املوازنة العلفية يف تون�س  ال�سادرة عن املركز العربي "اأك�ساد" عام 2008 اإىل اأن امل�ساحات املزروعة بهذه 
املحا�سيل عام 2005 قد بلغت نحو 300 األف هكتار، منها 70 األف هكتار مروي والباقي بعلي، اأنتجت 5611 األف طن 
مادة علفية خام، منها نحو 1286 األف طن مادة جافة، احتوت مكوناتها الغذائية على 9945 مليون ميغاجول طاقة 
ا�ستقالبية، و104 اآالف طن بروتني مه�سوم. كما ت�سري هذه املوازنة اإىل اأن الزراعة املروية قد �سملت كل من ال�سعري 
 Sorghum( العلفي  والدرع  الرعوية  والذرة   )Lolium rigidum( واملنجور  والرتيتكال  والف�سة  والرب�سيم  الرعوي 
العام  املزروعة يف  املروية  امل�ساحة  لوحده ن�سف  �سكل  الرعوي حيث  ال�سعري  اأهمها  اأن  اإال  sudanense( وغريها، 
املذكور، يف حني ت�سكل الف�سة والرب�سيم معًا نحو 20 %، واملنجور والدرع العلفي معًا نحو 20 % اأي�سًا، يف حني �سكلت 
حما�سيل االأعالف االأخرى الن�سبة الباقية والبالغة 10 %. اأما الزراعات البعلية )املطرية( فت�سمل ال�سعري الرعوي 
والق�سيبة )Avena sativa( والف�سة وق�سيبة قرفالة )Vicia sativa( واحللبة وال�سلة )Hedysarum( وغريها، 
اإال اأن اأهمها الق�سيبة وال�سعري حيث �سكال نحو 60 % و25 % على التوايل من امل�ساحات البعلية املزروعة يف العام 

املذكور، يف حني �سكلت حما�سيل االأعالف االأخرى الن�سبة الباقية والبالغة 15 %. 
وت�سري الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية للعام 2010 ال�سادرة عن املعهد الوطني لالإح�ساء يف تون�س اإىل اأن م�ساحة هذه 
املحا�سيل يف العام املذكور والبالغة نحو 436 األف هكتار قد توزعت اإىل نحو 294.4 األف هكتار )67.5 %( حما�سيل 
�سنوية ، ونحو 141.6 األف هكتار )32.5 %(  حما�سيل متعددة ال�سنوات. ويقدر اإنتاجها بنحو 8002 األف طن مادة 
علفية خام، وبذلك يبلغ جمموع القيمة الغذائية نحو 1600 األف طن مادة جافة تت�سمن نحو 12803 مليون ميغاجول 
طاقة اإ�ستقالبية ونحو 160 األف طن بروتني مه�سوم. وكما مو�سح يف اجلدول )5-47(. وهي ت�ستخدم ب�سكل كامل يف 

تغذية احليوانات الزراعية.

%معدل و�سطي20062007200820092010البيان

57.857.667.771.176.266.0815.8املروية
339364.6352.2351.1359.8353.3484.2البعلية
396.8422.2419.9422.2436419.42100املجموع

100.0106.4105.8106.4109.9105.7الرقم القيا�سي

اجلدول )5-46(. تطور م�ساحات الزراعات العلفية اخل�سراء يف تون�س للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف: املعهد الوطني لالإح�ساء -الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية لالأعوام 2006 - 
2010، تون�س.

اجلدول )5-47(. الزراعات العلفية اخل�سراء يف تون�س يف عام 2010

امل�ساحة نوع الزراعة
)األف هكتار(

املردودية 
)طن/هكتار(

االإنتاج 
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة* 
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

36.271 76.223.81813.56362.7122901.696امل�ساحة املروية
123.771 359.817.26188.561237.7129901.696امل�ساحة البعلية

43618.738002.121600.42412803.392160.042اإجمايل امل�ساحة 
امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 45. 
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5-3-3 حما�شيل احلبوب العلفية
ت�سري املوازنة العلفية يف تون�س اإىل اأن حما�سيل احلبوب العلفية املزروعة يف تون�س يف عام 2005، منها املروية ومنها 
ت�سكل  املحا�سيل، يف حني  بهذه  املزروعة  امل�ساحة  10 % من جممل  املزروعة مرويًا عن  امل�ساحة  تزيد  وال  البعلية، 
والق�سيبة  والفول  ال�سعري  من  كل  املروية  الزراعة  و�سملت حما�سيل  منها.   % 90 نحو  بعليًا  بها  املزروعة  امل�ساحة 
والرتيتكال ، اإال اأن اأهمها هو ال�سعري حيث �سكل لوحده ن�سبة 89 % من امل�ساحة املروية املزروعة يف العام املذكور، يف 
حني �سكلت حما�سيل احلبوب العلفية االأخرى الن�سبة الباقية والبالغة 11 %. اأما الزراعات البعلية )املطرية( ف�سملت 
ال�سعري والق�سيبة واحللبة والقرفالة والفول، اإال اأن اأهمها  ال�سعري حيث �سكل لوحده نحو 91 %  من امل�ساحات البعلية 

املزروعة يف العام املذكور، يف حني �سكلت حما�سيل االأعالف االأخرى الن�سبة الباقية والبالغة 9 %. 
األف هكتار، منها   485 2005 قد بلغت نحو  اأن امل�ساحات املزروعة بهذه املحا�سيل عام  وت�سري املوازنة العلفية اإىل 
ما  وهو  األف طن،   584.4 نحو  املنتجة  احلبوب  كميات  وبلغ جمموع  )مطري(،  بعلي  والباقي  مروي  هكتار  األف   45
ي�ساوي نحو 456 األف طن مادة جافة، حتتوي مكوناتها الغذائية على 5144 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و37 
ال�سعري  اإنتاج  يف  الكبري  التذبذب  اإىل  ت�سري  فالبيانات   2010-2006 الفرتة  خالل  اأما  مه�سوم.  بروتني  طن  اآالف 
تبعا لتذبذب كميات االأمطار املت�ساقطة، وكون اجلزء الكبري من االأرا�سي املزروعة به اأرا�سي بعلية، وقد بلغ املعدل 
الو�سطي للم�ساحة املزروعة بال�سعري خالل الفرتة املذكورة  نحو 559 األف هكتار يف حني  بلغ  املعدل الو�سطي الإنتاجه 

نحو 447 األف طن مادة علفية خام،  جدول )48-5(.

ويالحظ باأن امل�ساحة املزروعة بال�سعري عام 2010  قد بلغت نحو 509 األف هكتار بعد اأن  كانت نحو 576 األف هكتار 
عام 2009، اأي انخف�ست بن�سبة 12 % عن العام ال�سابق، ب�سبب ما مت االإ�سارة اإليه اأعاله.  ويقدر اإنتاجها بنحو 237 
األف طن مادة علفية خام، يف حني بلغت امل�ساحة املزروعة باملحا�سيل االأخرى نحو 51.5 األف هكتار اأنتجت نحو 83 
األف طن، وبذلك يبلغ جمموع القيمة الغذائية نحو 252 األف طن مادة جافة تت�سمن نحو 28761 مليون ميغاجول 
طاقة اإ�ستقالبية ونحو 20 األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )5-49(. وكانت ن�سبة ا�ستخدامها يف 

تغذية احليوانات الزراعية متفاوتة مابني 90 % لل�سعري و 10 - 65 % للمحا�سيل االأخرى.

معدل و�سطي20062007200820092010البيان
585.45585.45540.70576.22508.66559.296امل�ساحة )األف هكتار(

95.5%86.9%98.4%92.4%100%100%الرقم القيا�سي
6059144701484466799االإنتاجية )كغ/هكتار(

354.1535.2253.9854.9236.9447.0االإنتاج )األف طن(
126.2 %66.9 %241.4 %71.7 %151.1 %100 %الرقم القيا�سي

اجلدول )5-48(. تطور اإنتاج ال�سعري يف تون�س للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 46.

امل�ساحة البيان
%)األف هكتار(

املردودية 
)طن هكتار(

االإنتاج 
%)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة  
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

508.66090.80.466236.974.10187.6252161.43814.353�سعري حب

51.4509.21.60982.80325.9064.680714.7885.335اأخرى

560.1101000.571319.703100.00252.3052876.22519.689االإجمايل

اجلدول )5-49(. اإنتاج حما�سيل احلبوب العلفية  يف تون�س يف عام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة  47.
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5-3-4 خملفات املحا�شيل الزراعية 
اإن املخلفات االأ�سا�سية التي يعتمد عليها يف تغذية احليوانات الزراعية املجرتة يف تون�س هي اأتبان املحا�سيل النجيلية، 
وقد بلغت كمية هذه االأتبان نحو 1594 األف طن، �سكلت ما ن�سبته 56.5 % من اإجمايل املخلفات الزراعية البالغة 
نحو 2820.5 األف طن عام  2010.  وقد ا�ستخدم من هذه  االأتبان نحو 952  األف طن، اأي بن�سبة ا�ستخدام بلغت نحو 
60 %. وتعادل كمية االأتبان املنتجة نحو 1434 األف طن مادة جافة، يف حني بلغ جمموع الكمية امل�ستخدمة منها  نحو 

865 األف طن مادة جافة. بينما بلغت كميات املخلفات البقولية املتنوعة من اأتبان وق�س نحو 29 األف طن، �سكلت ما 

ن�سبته 1 % من اإجمايل املخلفات الزراعية عام  2010.  وقد ا�ستخدم منها نحو 5.5  األف طن، اأي بن�سبة ا�ستخدام 
بلغت نحو 20 %. وتعادل كمية املخلفات البقولية املنتجة نحو 26.4  األف طن مادة جافة. يف حني بلغ جمموع الكمية 
امل�ستخدمة منها  نحو  5 األف طن مادة جافة. وهنالك كميات كبرية من بقايا تقليم االأ�سجار املثمرة بلغت نحو 1115 
األف طن، �سكلت ما ن�سبته 39.5 % من اإجمايل املخلفات الزراعية يف عام  2010،  وقد ا�ستخدم منها نحو 310 األف 
طن، اأي بن�سبة ا�ستخدام بلغت نحو 28 %. وتعادل كمية املخلفات الناجتة نحو 631 األف طن مادة جافة، يف حني بلغ 
جمموع الكمية امل�ستخدمة منها  نحو  182.4 األف طن مادة جافة. كما اأن هناك خملفات اأخرى من بقايا اخل�سار 
وقد    .2010 عام   الزراعية يف  املخلفات  اإجمايل  من   % 2.9 ن�سبته  ما  �سكلت  األف طن،   82 نحو  بلغت  املزروعة 
ا�ستخدم منها نحو 16.5  األف طن، اأي بن�سبة ا�ستخدام بلغت نحو 20 %. وتعادل كمية املخلفات الناجتة نحو 8.2 
األف طن مادة جافة، ا�ستخدم منها نحو  3.3 األف طن مادة جافة يف تغذية احليوانات الزراعية. باالإ�سافة اإىل وجود 
كميات من البقايا من ال�سعوبة ح�سرها وا�ستخدامها ب�سبب �سيق الوقت الالزم جلمعها و�سرعة تلفها وعدم وجود 

االآالت واالآليات الالزمة لتطبيق التقانات عليها.
ب�سكل عام قدر اإجمايل كميات خملفات املحا�سيل الزراعية يف تون�س لعام 2010 بنحو 2820.5 األف طن ا�ستخدم 
منها نحو 1283.1 األف طن، اأي بن�سبة بلغت نحو 46 %. وتعادل كمية املخلفات الناجتة نحو 2100 األف طن مادة 
جافة، يف حني بلغ امل�ستخدم منها عمليًا يف تغذية احليوانات الزراعية نحو 1056 األف طن مادة جافة، احتوت على 

نحو 5780.4 مليون ميغاجول طاقة اإ�ستقالبية، ونحو 22.4 األف طن بروتني مه�سوم. 
مما يتقدم يت�سح اأن نحو 54 % من اإجمايل املخلفات الزراعية يف تون�س عام 2010 مل ي�ستخدم يف تغذية احليوانات 
العملية  االآليات  وو�سع  منها،  امل�ستخدمة  غري  الكميات  ال�ستغالل  اجلهود  تبذل  اأن  ال�سروري  من  لذلك  الزراعية، 
الالزمة جلمعها وزيادة قيمتها الغذائية بالتقانات املعروفة. ويبني اجلدول )5-50( اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل 

الزراعية، وقيمها الغذائية يف تون�س.  
اجلدول )5-50(. اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل الزراعية وقيمها الغذائية يف تون�س لعام 2010

الكمية اخلام ا�سم املخلف
%)األف طن(

امل�ستخدم منها 
%

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة 
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

1594.38756.560865.3644375.55511.127اأتبان املحا�سيل النجيلية

29.3681.018.84.97436.3170.232اأتبان وق�س البقوليات

1114.68939.50.28182.3581471.31310.883بقايا تقليم االأ�سجار

82.1032.9203.27922.9560.367بقايا اخل�سار

2820.547100461055.9755906.14122.609االإجمايل

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 47 .
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5-3-5 خملفات ال�شناعات الغذائية
ت�سري املوازنة العلفية ال�سابق ذكرها اإىل اأن خملفات ال�سناعات الغذائية يف تون�س تتمثل ب�سكل اأ�سا�سي مبخلفات املطاحن 
والغربلة )ال�سداري( وك�سبة الزيتون وبقايا معامل املعكرونة والب�سكويت، وب�سكل ثانوي مبخلفات عدة �سناعات غذائية 
مثل بقايا معامل النبيذ )ثجري العنب( وتفل الطماطم )بقايا معامل ت�سنيع الطماطم ( وحثالة اجلعة )معامل اإنتاج 
اجلعة (. وقد بلغت كمية هذه املخلفات يف عام 2005 نحو 760 األف طن، وتعادل هذه الكمية الناجتة نحو 622 األف طن 
مادة جافة، وقد بلغ امل�ستخدم منها عمليًا يف تغذية احليوانات الزراعية نحو 499.2 األف طن مادة جافة، احتوت على 
نحو 4658.1 مليون ميغاجول طاقة اإ�ستقالبية، ونحو 52.4 األف طن بروتني مه�سوم. اأما خالل الفرتة 2010-2006 
فقد بلغ املعدل الو�سطي لهذه املخلفات 860 األف طن مادة خام، توزعت بن�سبة 50.5 % ملخلفات املطاحن والغربلة 
)ال�سداري(، وبن�سبة 26.9 % لك�سبة الزيتون، وبن�سبة 12.1 % لبقايا معامل املعكرونة والب�سكويت، ون�سبة 1.7 % 
لبقايا معامل النبيذ ) ثجري العنب (، وبن�سبة 2.1 % لتفل الطماطم، وبن�سبة 1 % حلثالة اجلعة، وبن�سبة 0.7 % لدقيق 

االأ�سماك، اجلدول )5 - 51(. وي�سري الرقم القيا�سي الإجمايل هذه املخلفات اإىل تذبذبها ما بني عام واأخر.

وقد بلغت كمية هذه املخلفات يف عام 2010 نحو 847 األف طن وتعادل هذه الكمية الناجتة نحو 707 األف طن مادة 
جافة، وقد بلغ امل�ستخدم منها عمليًا يف تغذية احليوانات الزراعية نحو 557 األف طن مادة جافة، احتوت على نحو 

5146 مليون ميغاجول طاقة اإ�ستقالبية، ونحو 58.3 األف طن بروتني مه�سوم.  وكما مو�سح يف اجلدول )52-5 (.

%معدل و�سطي20062007200820092010نوع املخلف
40041442543943643450.5خملفات املطاحن والغربلة )ال�سداري(

20032327730824623126.9ك�سبة زيتون
10011011713311410412.1بقايا معامل املعكرونة والب�سكويت

2228132017151.7ثجري العنب
1417201820182.1تفل الطماطم
77.58.08.48.59.01.0حثالة اجلعة

65.25.25.65.36.10.7دقيق االأ�سماك
749904.7865.2932846.8859.54100االإجمايل

114.8%113.1%124.4%115.5%120.8%100%الرقم القيا�سي

اجلدول )5-51(. اأنواع وكميات خملفات ال�سناعات الغذائية  يف تون�س للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 47. 

الكمية اخلام نوع املخلف
%)األف طن(

ن�سبة 
اال�ستخدام 

%

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة 
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

43651.595364.4963681.41038.272خملفات املطاحن والغربلة )ال�سداري(
24629.160122.508612.54013.476ك�سبة زيتون

11413.55048.735682.2903.899بقايا معامل املعكرونة والب�سكويت
172.01000.6971.3110.014ثجري العنب

202.410014.40087.9840.432تفل الطماطم
8.51.01001.85816.8820.298حثالة اجلعة

5.30.61004.34163.3741.953دقيق االأ�سماك
846.810079.1557.0355145.79058.343االإجمايل

اجلدول )5-52(. اأنواع وكميات خملفات ال�سناعات الغذائية وقيمها الغذائية يف تون�س لعام 2010 

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف اجلدول ال�سابق واملوازنة العلفية يف اجلمهورية التون�سية ال�سادرة 
عن املركز العربي "اأك�ساد"، دم�سق 2008. 
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5-3-6 جمموع املوارد العلفية امل�شتخدمة يف تون�س
ونحو   جافة،  مــادة  طن  األــف   3754.2 نحو   2010 عــام  تون�س  يف  ال�سنوية  العلفية  للموارد  الغذائية  القيم  بلغت 

29039مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 272.2  األف طن بروتني مه�سوم.
42.6 % من املادة اجلافة، و44.1 %  وقد �ساهمت الزراعات العلفية اخل�سراء يف املوارد العلفية ال�سنوية بن�سبة 
من الطاقة اال�ستقالبية، و58.8 % من الربوتني امله�سوم، بينما بلغت م�ســـاهمة خملفات املحا�سيل الزراعية بن�سبة 
وبلغت م�ساهمة  امله�سوم،  الطاقة اال�ستقالبية، و8.3 % من الربوتني  املادة اجلافة، و20.3 % من  28.1 % من 
14.8 % من املادة اجلافة، و17.7 % من الطاقة اال�ستقالبية،  خملفات ال�سناعات الغذائية يف امل�سادر العلفية 
املادة  من   % 7.7 العلفية  امل�سادر  الطبيعية يف  املراعي  م�ساهمة  كانت  امله�سوم، يف حني  الربوتني  من   % 21.4
اجلافة، و7.9 % من الطاقة اال�ستقالبية، و4.2 % من الربوتني امله�سوم، وكانت م�ساهمة زراعات احلبوب العلفية 
بن�سبة 6.7 % من املادة اجلافة، و9.9 % من الطاقة اال�ستقالبية، و7.2 % من الربوتني امله�سوم. واجلدول )53-5( 

يو�سح املوارد العلفية يف تون�س لعام 2010، وقيمها الغذائية.

وعند مقارنة الكميات امل�ستخدمة من املوارد العلفية املحلية مع احتياجات الرثوة احليوانية يف تون�س لعام 2010 يظهر 
وجود عجز بن�سبة  35.8 % من املادة اجلافة، و51.3 % من الطاقة اال�ستقالبية، و37.4 % من الربوتني امله�سوم، 

وذلك من االحتياجات الكلية للرثوة احليوانية. واجلدول )5-54( الذي يبني املوازنة العلفية لتون�س يو�سح ذلك. 

وي�سري اجلدول اأعاله اإىل اأن هناك  نق�س كبري يف املوارد العلفية يف تون�س، مما ا�سطر الدولة التون�سية ال�سترياد 
كميات كبرية من املواد العلفية اخلام وكميات اأقل من االأعالف امل�سنعة لتغطية العجز يف احتياجات الرثوة احليوانية 
من املكونات الغذائية، ويبني اجلدول )5-55( كميات وقيم م�ستوردات االأعالف. فقد قدر جمموع املكونات الغذائية 
للم�ستوردات العلفية بنحو 1404.3 األف طن من املادة اجلافة، ونحو 16256.4 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 

ونحو 117.9 األف طن بروتني مه�سوم، قيمتها 369.21 مليون دوالر اأمريكي.

البيان
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة 
)األف طن(

 %
من املجموع

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

 %
من املجموع

بروتني مه�سوم
 )األف طن(

 %
من املجموع

288.4287.72307.427.911.5374.2املراعي الطبيعية
1600.42442.612803.39244.1160.04258.8الزراعات العلفية اخل�سراء

252.3056.72876.2259.919.6897.2زراعات احلبوب العلفية
1055.97528.15906.14120.322.6098.3خملفات املحا�سيل الزراعية
557.03514.85145.79017.758.34321.4خملفات ال�سناعات الغذائية

3754.16710029038.968100272.220100املجموع

اجلدول )5 - 53(. املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة وقيمها الغذائية يف تون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

بروتني مه�سوم)األف طن(طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة )األف طن(البيان
3754.16729038.968272.220جمموع املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة

5851.89059633.100434.709جمموع احتياجات الرثوة احليوانية
 162.489 30594.1 2097.72العجز

51.337.4 35.8 الن�سبة املئوية للعجز %

اجلدول )5-54(. املوازنة العلفية املحلية لتون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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2011، اإىل  وال ي�سري الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، ال�سادرعن املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف عام 
وجود �سادرات لتون�س من املواد العلفية يف عام 2010. ويالحظ اأنه مع كميات االأعالف امل�ستوردة فقد تقل�س العجز 
الربوتني  27.5 % يف  نحو  واإىل  اال�ستقالبية،  الطاقة  46.9 % من  نحو  واإىل  املادة اجلافة  33.1 % يف  نحو  اإىل 

امله�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )56-5(.

وال بّد من االإ�سارة اإىل اأنه يوجد يف تون�س 328 م�سنع لالأعالف يبلغ جمموع طاقاتها االإنتاجية ال�سنوية نحو 1390 
األف طن، منها 60 األف طن متممات غذائية. وكما مو�سح يف اجلدول )57-5(.

كما  بلغ املعدل الو�سطي الإنتاج ال�سيالج  خالل الفرتة 2006 - 2010 نحو 491 األف طن ح�سب ما ورد يف  امليزان 
االقت�سادي لوزارة الفالحة التون�سية.

5-3-7  قيمة املخلفات الزراعية غري امل�شتثمرة يف تون�س
بلغت الكميات غري امل�ستخدمة من املوارد العلفية يف تون�س لعام 2010  نحو 1746.446 األف طن مادة خام، ناجتة 
من عدم ا�ستخدام 10 % من احلبوب العلفية، ونحو 21 % من خملفات ال�سناعات الغذائية، و54 % من خملفات 
نحو  على  حتتوي  جافة،  مــادة  طن  األــف   1197.661 نحو  تعادل  الكميات  هذه  واأن  املختلفة.  الزراعية  املحا�سيل 

7208.492 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 37 األف طن بروتني مه�سوم، كما مو�سح يف اجلدول )58-5(. 

ا�سم املادة
الكمية 

)األف طن(
االإجمايل

% )مليون دوالر(
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

889.280192.82052.2782.56611112.44354.780ذرة �سفراء
429.33088.47024.0377.8104835.97332.11�سعري

10.2406.2301.79.216101.3710.461الذرة الرفيعة
266.75081.68022.1234.752206.59230.520اأعالف حيوانات

..............0.0100.003........م�سحوق االأ�سماك
1595.6369.21100.01404.34416256.38117.871املجموع

اجلدول )5-55(. امل�ستوردات العلفية من املواد اخلام وامل�سنعة يف تون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة . 

بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة )األف طن(البيان
 162.489 30594.1 2097.72العجز بدون امل�ستوردات

1404.34416256.38117.871امل�ستوردات
693.37614337.7244.618العجز  مع امل�ستوردات
33.146.927.5الن�سبة املئوية للعجز %

اجلدول )5-56(. دور امل�ستوردات العلفية يف �سد العجز يف املواد العلفية  لتون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

املجموعاأعالف تكميليةاأعالف مركزةاأعالف جمرتات وخيولاأعالف دواجنالبيان
401721088328العدد

370200760601390الطاقة االإنتاجية )األف طن(

اجلدول )5-57(. م�سانع االأعالف يف تون�س

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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وهذه الكميات تغطي جزءًا ال ي�ستهان به من العجز يف املوازنة العلفية وكما مو�سح يف اجلدول )59-5(. 

واإن توفري هذه الكمية من االأعالف با�ستخدام املخلفات التي يتم هدرها  �سيوفر ما يوازيها من العملة االأجنبية �سنويًا 
من قيمة امل�ستوردات، هذا باالإ�سافة اإىل اإمكانيات حت�سني املخلفات امل�ستخدمة لرفع قيمتها الغذائية.  

5-4 املوارد العلفية ال�شنوية يف اجلزائر
تتكون املوارد العلفية املحلية يف اجلزائر من املراعي الطبيعية واالأعالف اخل�سراء وحما�سيل احلبوب العلفية، وخملفات 
املحا�سيل الزراعية.  وقد بلغ  جمموع املكونات الغذائية املتوفرة من املوارد العلفية املحلية عام 2005، ح�سب ما جاء 
يف درا�سة املوازنة العلفية ال�سادرة عام 2008 عن املركز العربي" اأك�ساد"،  نحو 7791 األف طن من املادة اجلافة، 
و63214 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و391األف طن بروتني مه�سوم، حيث كانت م�ساهمة خملفات املحا�سيل 
الزراعية من اإجمايل املوارد العلفيــة 26.8 % من املادة اجلافة، و16.5 % من الطاقــة اال�ســتقالبية، و5.3 % من 
الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة الزراعات العلفية اخل�سراء 16.2 % من املادة اجلافة، و16.4 % من الطاقة 
اال�ستقالبية، و 25.3 % من الربوتني امله�سوم. يف حني كانت م�ساهمة املراعي الطبيعية من اإجمايل املوارد العلفية 
33.7 % من املادة اجلافة، و 33.2 % من الطاقة اال�ستقالبية، و 26.7 % من الربوتني امله�سوم، وكانت م�ســــاهمة 
من   % و17.3  اال�ســـتقالبية،  الطاقة  من   % و10.2  اجلافـــة،  املادة  من   %  8.2 الغذائيــــة  ال�سناعات  خملفات 
و23.7 % من  املادة اجلافـــة،  15.1 % من  العلفيـــة،  زراعات احلبوب  م�ســـاهمة  كانت  بينما  امله�سوم.  الربوتني 

الطاقة اال�ستقالبية، و25.4 % من الربوتني امله�سوم. 
5-4-1  املراعي الطبيعية

بلغ متو�سط م�ساحة املراعي الطبيعية يف اجلزائر للفرتة 2006 - 2010 نحو 32879 األف هكتار، اأنتجت نحو 59936 
األف طن مادة علفية خام  باإنتاجية بلغت 182 كغ/هكتار، ي�ساف اإليها متو�سط م�ساحة االأر�س البور )الراحة( والتي 
تتاح للرعي عادة والبالغة نحو 3448 األف هكتار والتي اأنتجت نحو 36553 األف طن مادة علفية خام باإنتاجية بلغت 
10581 كغ/هكتار، في�سبح جمموع م�ساحاتهما نحو 36327 األف هكتار وجمموع اإنتاجهما نحو 42546 وباإنتاجية 
اأنتجت نحو  32938 األف هكتار،  2010 فبلغت م�ساحة املراعي الطبيعية نحو  1170  كغ/هكتار. اأما يف عام  بلغت 

الكمية اخلام البيان
)األف طن(

ن�سبة الكمية 
غري امل�ستخدمة 

%

الكمية اخلام 
غري امل�ستخدمة 

)األف طن( 

جمموع املكونات الغذائية امل�ستخدمة
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

319.7031031.97028.137317.4082.283حما�سيل احلبوب العلفية

2820.547541537.4951053.1045815.61422.514خملفات املحا�سيل الزراعية

846.821176.981116.4201075.47012.194خملفات ال�سناعات الغذائية

3987.05441746.4461197.6617208.49236.991االإجمايل

اجلدول )5-58(. اأنواع وكميات املوارد العلفية  وقيمها الغذائية غري امل�ستخدمة يف تون�س لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة )األف طن(البيان
 162.489 30594.1 2097.72العجز يف املوازنة

1197.6617208.49236.991املواد غري امل�ستخدمة
57.123.622.8الن�سبة املئوية للتغطية

اجلدول )5-59(. القيمة الغذائية للكميات غري امل�ستثمرة من املخلفات الزراعية

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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56949 األف طن مادة علفية خام باإنتاجية بلغت 173 كغ/هكتار، ي�ساف اإليها م�ساحة االأر�س البور )الراحة( والتي 
تتاح للرعي والبالغة نحو 3276 األف هكتار اأنتجت نحو 26837 األف طن مادة علفية خام باإنتاجية بلغت 8193 كغ/
هكتار، في�سبح جمموع م�ساحاتهما نحو 36214 األف هكتار وجمموع اإنتاجهما نحو 32532 وباإنتاجية بلغت 898 كغ/

هكتار. وكما مو�سح يف اجلدول )60-5(.

وقد قدر متو�سط كمية املكونات الغذائية يف كل 1 كغ من املادة اخلام لنباتات املراعي الطبيعية بنحو 300 غرام مادة 
جافة، ويت�سمن كل 1 كغ من املادة اجلافة 8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و0.04 كغ بروتني مه�سوم . وُقدرت ن�سبة 
اال�ستخدام للمراعي الطبيعية بنحو 75 % من اإجمايل اإنتاجها املح�سوب على اأ�سا�س م�ساحتها، ومتو�سط مردودها 
من املادة العلفية اخلام، وما ينتج عنها من املادة اجلافة وحمتوياتها من الطاقة اال�ستقالبية والربوتني امله�سوم، 
وبذلك بلغ جمموع القيمة الغذائية امل�ستخدمة نحو 7320 األف طن مادة جافة تت�سمن نحو 58557 مليون ميغاجول 

طاقة اإ�ستقالبية ونحو 293 األف طن بروتني مه�سوم، اجلدول )61-5(.

معدل و�سطي20062007200820092010البيان
مراعي طبيعية

32776.6732837.2332884.8832955.8832938.3032878.592امل�ساحة )األف هكتار(
0.1770.1840.1730.2050.1730.182االإنتاجية )طن/هكتار( 

568576742956949.3659936.072 57888.560556.5االإنتاج )األف طن(*

مراعي االأر�س البور
3404.763573.013563.303423.503275.713448.056امل�ساحة )األف هكتار(

6.78412.2788.19317.4588.19310.581االإنتاجية )طن/هكتار( 
59767.6026836.81936552.794 29192.95 43867.65 23098.95 االإنتاج )األف طن(*

اإجمايل 
36181.4336410.2436448.1836379.3836214.0136326.648امل�ساحة )األف هكتار(

0.7981.3710.9571.8280.8981.170االإنتاجية )طن/هكتار( 
28887.849923.334878.6566510.532531.7642546.402االإنتاج )األف طن(*

اجلدول )5-60(. م�ساحة املراعي واإنتاجها واإنتاجيتها يف اجلزائر للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 48. 

املجموعاأنواع املراعيالبيان الراحة )البور(املراعي الطبيعية
32938.33275.7136214.01امل�ساحة )األف هكتار(

%91.09.0100.0
0.898*0.1738.193االإنتاجية )طن/هكتار(

5694.93626836.8232531.76اإجمايل االإنتاج )األف طن(
%17.582.5100.0

القيمة الغذائية املح�سوبة
1708.48088051.0469759.528مادة جافة )األف طن(**

13667.84664408.36878076.224طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
68.339322.042390.381بروتني مه�سوم )األف طن(

القيمة الغذائية امل�ستخدمة    
)% 75(

1281.3616038.2857319.646مادة جافة )األف طن(
10250.88548306.27658557.168طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

51.254241.531292.786بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5-61(. م�ساحة واأنواع املراعي وقيمة اإنتاجها الغذائية يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 49. 
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5-4-2  الزراعات العلفية اخل�شراء
اأ�سا�سي، منها  ت�سمل الزراعات العلفية اخل�سراء  كاًل من البيقية ال�سوفان والف�سة وال�سعري والذرة الرعوية ب�سكل 
ما ُيزرع مرويًا، ومنها بعلي، وهي حما�سيل ت�ستخدم بالكامل يف تغذية احليوانات. وت�سري املوازنة العلفية يف اجلزائر 
ال�سادرة عن املركز العربي "اأك�ساد" عام 2008 اإىل اأن امل�ساحات املزروعة بهذه املحا�سيل عام 2005 قد بلغت نحو 
484.1 األف هكتار، منها نحو 89.3 األف هكتار مروي بن�سبة 18.4 %، ونحو 394.8 األف هكتار بعلي بن�سبة 81.6 %، 
اأنتجت نحو 5945.5 األف طن مادة علفية خام، اأ�سهم ال�سوفان فيها بن�سبة 39.2 %، والذرة الرعوية بن�سبة 35 %، 
وال�سعري بن�سبة 21.3 %، والف�سة بن�سبة 4.5 %. وقد اأنتجت املادة العلفية اخلام نحو 1267 األف طن مادة جافة، 

احتوت مكوناتها الغذائية على 10389 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و99.4 اآالف طن بروتني مه�سوم. 
وت�سري البيانات الواردة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية )املجلدات 26-31( اإىل اأن امل�ساحات املزروعة 
باالأعالف اخل�سراء يف اجلزائر �سهدت تذبذبًا وا�سحًا خالل الفرتة 2005 - 2010 كما هو مو�سح يف اجلدول )62-5(. 
ويالحظ  اأن هذه االأرقام ت�سري اإىل امل�ساحات املزروعة بعليًا فقط، ويت�سح ذلك عند مقارنة امل�ساحة املزروعة عام 

2005 مع امل�ساحة املزروعة بعليًا الوارد ذكرها اأعاله عند التطرق ملجريات درا�سة املوازنة العلفية بهذا اخل�سو�س.

يف حني ت�سري البيانات املوجودة يف املوقع االلكرتوين للديوان الوطني لالإح�ساءات يف اجلزائر اإىل اأن اإنتاج الزراعات 
العلفية اخل�سراء يقدر بنحو 6380 األف طن مادة علفية خام يف عام 2005، ارتفعت وب�ســــكل متذبذب لت�سل يف 
 5( األف طن، وكما هو مو�سح يف اجلدول   7728 2010 بنحو  11103 األف طن، وقدرت عـــام  2009 اإىل نحو  عام 
1622.880 األف طن مادة جافة، ت�سمل مكوناتها الغذائية نحو  2010 نحو  63(. وحتتوي الكمية املنتجة يف عام   -
13307.616 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 129.830 األف طن بروتني مه�سوم، وت�ستخدم ب�سكل كامل يف 

تغذية احليوانات الزراعية.

5-4-3 حما�شيل احلبوب العلفية
 %  95 اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سعري  ت�سمل حما�سيل احلبوب العلفية املزروعة يف اجلزائر للفرتة 2006 - 2010  كاًل من 
وال�سوفان والذرة ال�سفراء والبي�ساء )الرفيعة( ب�سكل ثانوي 5 %، ومنها ما ُيزرع مرويًا، ومنها ما ُيزرع ب�سكل بعلي، 
وهي حما�سيل ت�ستخدم بالكامل يف تغذية احليوانات. وت�سري املوازنة العلفية يف اجلزائر ال�سادرة عن املركز العربي 
األف هكتار،   1116 2005 قد بلغت نحو  اأن امل�ساحات املزروعة بهذه املحا�سيل عام  اإىل    2008 عام  يف  "اأك�ساد" 
اأنتجت نحو 1340 األف طن مادة علفية خام، منها نحو 1179 األف طن مادة جافة، احتوت مكوناتها الغذائية على 

معدل و�سطي200520062007200820092010البيان
394.80111.15401.3499.44120.02121.26208.0امل�ساحة )األف هكتار(

%30.752.7 % 30.4 %25.2 %101.7 %28.15 %100 %الرقم القيا�سي

اجلدول )5-62(. تطور امل�ساحات املزروعة باالأعالف اخل�سراء يف اجلزائر للفرتة 2005 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

% 2010* 2009 2008 2007 2006 2005 البيان
20.8 1609.220 1786.619 1354.790 2038.800 1520.130 1345.740 البيقية ال�سوفان
2.4 182.380 135.364 168.885 الف�سة 136.060 211.510 260.090

76.8 5936.690 9180.680 اأخرى 4898.040 4275.600 7169.110 4160.025
100.0 7728.290 11102.663 5683.700 9468.000 6007.240 املجموع 6379.840

%121.1 %174.0 % 89.1 %148.4 الرقم القيا�سي  %100.0 94.2 % 

اجلدول )5-63(. تطور اإنتاج الزراعات العلفية اخل�سراء يف اجلزائر للفرتة -2005 2010 )األف طن(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف املوقع االلكرتوين  للديوان الوطني لالإح�ساءات يف اجلزائر .
*اأرقام تقديرية. 
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15011 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 100 األف طن بروتني مه�سوم. وت�سري بيانات جمموعة هذه املحا�سيل 
للفرتة 2006 - 2010 الواردة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية واملوقع االلكرتوين للديوان الوطني 
لالإح�ساءات يف اجلزائر اإىل اأن اإنتاجها يقدر بنحو 1330 األف طن مادة علفية خام يف عام 2006، ارتفعت وب�سكل 
متذبذب لت�سل يف عام 2010 اإىل نحو 1606 األف طن، وكمعدل و�سطي خالل الفرتة املذكورة  نحو 1388 األف طن، 

كما هو مو�سح يف جدول )64-5(.

ويالحظ باأن جمموع م�ساحة االأرا�سي املزروعة مبحا�سيل احلبوب العلفية عام 2010 قد بلغ نحو 1101األف هكتار، 
بهذه  املزروعة  امل�ساحة  اإجمايل  من   %  92.56 به  املزروعة  امل�ساحة  �سكلت  حيث  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سعري  و�سملت 
املحا�سيل، ثم ال�سوفان بن�سبة 7.42 %  والذرة ال�سفراء والبي�ساء بن�سبة 0.02 %، وقد اأنتجت نحو 1606 األف طن 
مادة خام ت�سمنت نحو 1413 األف طن مادة جافة، احتوت بدورها على نحو 18196 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 

ونحو 120 األف طن بروتني مه�سوم. كما يف اجلدول )5-65(، وقد ا�سُتخدمت ب�سكل كامل يف تغذية احليوانات.

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

�سعري
1117.721057.7435.961275.621018.79981.158م�ساحة
11061122888172714761328اإنتاجية
1235.881186.66387.32203.361503.91303.42اإنتاج

�سوفان
90.9287.1142.3178.3681.6761.674م�ساحة
9791059804122112431338اإنتاجية
8992.243495.71101.582.49اإنتاج

ذرة �سفراء
0.370.190.230.190.140.224م�ساحة
664986324391300025715393اإنتاجية
2.461.641.010.570.361.208اإنتاج

ذرة بي�ساء
0.440.20.170.040.040.178م�ساحة
5636120506118975027507225اإنتاجية
2.482.411.040.390.111.286اإنتاج

اإجمايل
1209.451145.2478.671354.211100.641057.634م�ساحة
11001120884169814591312.745اإنتاجية
1329.821282.95423.352300.031605.871388.404اإنتاج

اجلدول )5-64(. تطور اإنتاج زراعة احلبوب العلفية يف اجلزائر للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 50. 

املجموعحما�سيل احلبوب العلفية البيان ذرة بي�ساءذرة �سفراءال�سوفانال�سعري
1100.640 81.6700.1400.040 1018.790امل�ساحة )األف هكتار(

%98.0021.9810.0130.004100.000
1.459*1.4761.2432.5712.750املردودية )طن/هكتار(

1503.900101.5000.3600.1101605.870اإجمايل االإنتاج )األف طن(
97.991.980.020.01100.00س

القيمة 
الغذائية **

1323.43289.320.31680.09681413.166مادة جافة )األف طن(
16939.9301250.4804.4991.30718196.215طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

112.4927.1460.0220.005119.664بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5 - 65(. م�ساحة واإنتاج حما�سيل احلبوب العلفية وقيم اإنتاجها الغذائية يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 51. 
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5-4-4 خملفات املحا�شيل الزراعية
اأتبان  االأ�سا�سية يف اجلزائر هي  الزراعية  املحا�سيل  اأن خملفات  اإىل  ال�سابق ذكرها،  العلفية،  املوازنة  ت�سري درا�سة 
املحا�سيل النجيلية، ومل تذكر البيانات الر�سمية التي مت االعتماد عليها يف اإعداد الدرا�سة اأنواعًا اأخرى من املخلفات 
الزراعية، مع االعتقاد باأنها موجودة، اإال اأنه ال توجد اإح�سائيات ر�سمية لتقدير كمياتها وقيمها الغذائية، ومدى م�ساهمتها 
يف تغذية احليوانات الزراعية. وقد بلغت كمية هذه االأتبان عام 2005 بنحو 3000 األف طن، وقدرت ن�سبة ا�ستهالكها 
بنحو 75 %. وباعتبار اأن كل واحد كيلو غرام من املادة العلفية للمخلفات املذكورة يحتوي على 93 % مادة جافة، واأن 
الكغ الواحد من املادة اجلافة يحتوي على 5 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية و 10 غ بروتني مه�سوم،  فكان اإجمايل املكونات 
ا�ستقالبية، و21  10463 مليون ميغاجول طاقة  األف طن مادة جافة، احتوت على   2093 الغذائية امل�ستخدمة نحو 
األف طن بروتني مه�سوم. واأ�سارت الدرا�سة اإىل �سرورة بذل اجلهود ال�ستغالل الكميات غري امل�ستخدمة من االأتبان، 
يف  الزراعة  باأن  املعروف  ومن  املعروفة.  بالتقانات  الغذائية  قيمتها  وزيادة  جلمعها  الالزمة  العملية  االآليات  وو�سع 
اجلزائر تعتمد ب�سكل رئي�س على مياه االأمطار التي يتفاوت معدلها من منطقة الأخرى ومن ف�سل الأخر، لذلك يالحظ 
تذبذب يف االإنتاج الزراعي وخا�سة احلبوب والبقوليات وهي املحا�سيل احلقلية االأ�سا�سية، وتبعا لذلك تتذبذب كميات 
املخلفات الزراعية الناجتة من هذه املحا�سيل من عام الآخر، ويالحظ ذلك بو�سوح من خالل تطور الرقم القيا�سي 

الإنتاج هذه املخلفات خالل الفرتة 2006-2010، كما هو مو�سح يف اجلدول )66-5(. 

ويالحظ باأن كميات املخلفات الزراعية للحبوب يف عام 2010 قد بلغت نحو 4795 األف طن وللبقوليات نحو 174 األف 
طن، وقد قدرت مكوناتهما الغذائية امل�ستخدمة )75 %( بنحو 3466 األف طن مادة جافة، احتوت على نحو 17572 

مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و38 األف طن بروتني مه�سوم. وكما مو�سح يف اجلدول )67-5(. 

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

حبوب

3267.53056.911485.243243.372856.372781.878م�ساحة
123011781146162015961651اإنتاجية
4017.753601.911702.055253.154558.573826.686اإنتاج
428838621790571447954090اأتبان

95.4 %111.8%133.3%41.7%90.1%100%الرقم القيا�سي

بقوليات

66.8763.5161.2167.4574.266.648م�ساحة
659789656953975813اإنتاجية
44.0750.0840.1764.2972.3254.186اإنتاج
10612096154174130اأتبان

122.6 %164.2%145.3%90.6%113.2%100%الرقم القيا�سي

اجلدول )5-66(. تطور اإنتاج زراعة احلبوب والبقوليات واالأتبان  يف اجلزائر للفرتة -2006 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 52. 

املجموعاأتبان البقولياتاأتبان  احلبوبالبيان
47951744969الكمية اخلام )األف طن(

القيمة الغذائية املح�سوبة
4459.350161.8204621.170مادة جافة )األف طن(

22296.7501132.74023429.490طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(
44.5936.47351.066بروتني مه�سوم )األف طن(

القيمة الغذائية امل�ستخدمة
)% 75 (

3344.513121.3653465.878مادة جافة )األف طن(
16722.563849.55517572.128طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

33.4454.85538.300بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5-67(. اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل الزراعية وقيمها الغذائية يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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5-4-5  خملفات ال�شناعات الغذائية
اإن خملفات ال�سناعات الغذائية االأ�سا�سية امل�ستخدمة يف تغذية احليوانات الزراعية يف اجلزائر، تتمثل يف خملفات 
املطاحن والغربلة )نخالة القمح(، مع وجود خملفات �سناعية غذائية اأخرى، اإال اأنه على ما يبدو من ال�سعوبة ح�سرها 
وتقدير قيمها الغذائية من قبل اجلهات املعنية. وت�سري درا�سة املوازنة العلفية ال�سابق ذكرها اإىل اأن هذه املخلفات قد 
بلغت عام 2005 نحو 720 األف طن مادة خام، ت�سمنت نحو 634 األف طن مادة جافة، توزعت مكوناتها الغذائية اإىل 
نحو 6336 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 63.4 األف طن بروتني مه�سوم، على اعتبار اأن واحد كيلو غرام من 
املادة اخلام يحتوي على 88 % مادة جافة، واإن الكيلوغرام الواحد من املادة اجلافة يحتوي على 10 ميغاجول طاقة 
10غرام بروتني مه�سوم ح�سب نوع املخلف. وقد ا�ستخدمت تلك املخلفات ب�سكل كامل يف تغذية  اإ�ستقالبية، وعلى 
احليوانات الزراعية. وقد قدرت هذه املخلفات )نخالة القمح( عام 2010  بنحو 742 األف طن مادة خام، ت�سمنت نحو 
653 األف طن مادة جافة، احتوت مكوناتها الغذائية على نحو 6531 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 65.3 

األف طن بروتني مه�سوم. وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 68(.

5-4-6 جمموع املوارد العلفية امل�شتخدمة يف اجلزائر
بلغت القيم الغذائية للموارد العلفية ال�سنوية عام 2010 نحو 14475 األف طن مادة جافة، ونحو  114164 مليون 
األف طن بروتني مه�سوم. و�ساهمت خملفات املحا�سيل الزراعية يف املوارد   646 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 
الربوتني  من   %  5.9 و  اال�ستقالبية،  الطاقة  من   % و15.4  اجلافة،  املــادة  من   %  23.9 بن�سبة  ال�سنوية  العلفية 
الطاقة  من   % 15.9 و  اجلافة،  املادة  من   % 9.8 العلفية  امل�سادر  العلفية يف  احلبوب  م�ساهمة  وبلغت  امله�سوم، 
اال�ستقالبية، و18.5 % من الربوتني امله�سوم، بينما بلغت م�ساهمة الزراعات العلفية اخل�سراء بن�سبة 11.2 % من 
املادة اجلافة، و11.7 % من الطاقة اال�ستقالبية، و20.1 % من الربوتني امله�سوم، وبلغت م�ساهمة املراعي الطبيعية 
يف امل�سادر العلفية 50.6 % من املادة اجلافة، و51.3 % من الطاقة اال�ستقالبية، و45.3 % من الربوتني امله�سوم. يف 
حني بلغت م�ســاهمة خملفات ال�سناعات الغذائية 4.5 % من املادة اجلافة، و5.7 % من الطاقة اال�ســــتقالبية، و 10.1 
% من الربوتني امله�سوم. و ُيالحظ �سعف م�ساهمة خملفات ال�سناعات الغذائية يف املوارد املحلية  ب�سبب عدم وجود 

معلومات كافية عن املخلفات، ما جعل من ال�سعوبة تقدير دورها كمورد علفي.كما هو مو�سح يف اجلدول )69-5(.

الكمية اخلامالعام
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية املح�سوبة وامل�ستخدمة ب�سكل كامل يف تغذية احليوانات الزراعية.
بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة اإ�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة )األف طن(

2005720633.6006336.00063.360
2010742653.0576530.56765.306

اجلدول )5-68(. اأنواع وكميات خملفات ال�سناعات الغذائية وقيمها الغذائية يف اجلزائر لعام 2010
)خملفات املطاحن والغربلة – نخالة القمح(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل املوؤ�سرات الواردة يف املوازنة العلفية جلمهورية اجلزائرالدميقراطية ال�سعبية-  ال�سادرة عن 
املركز العربي"اأك�ساد" ، 2008. 

البيان
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة
طاقة ا�ستقالبية%)األف طن(

%)مليون ميغاجول(
بروتني مه�سوم

%)األف طن(
7319.64650.658557.16851.3292.78645.3املراعي الطبيعية

1622.88011.213307.61611.7129.83020.1الزراعات العلفية اخل�سراء
1413.1669.818196.21515.9119.66418.5زراعات احلبوب العلفية

3465.87823.917572.12815.438.3005.9خملفات املحا�سيل الزراعية
653.0574.56530.5675.765.30610.1خملفات ال�سناعات الغذائية

14474.627100114163.694100.0645.886100.0املجموع

اجلدول )5-69(. املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة وقيمها الغذائية يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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وعند مقارنة الكميات امل�ستخدمة من املوارد العلفية املحلية مع كميات احتياجات الرثوة احليوانية يف اجلزائر لعام 
2010  يظهر عدم وجود عجز يف املادة اجلافة، يف حني يوجد عجز بن�سبة  15.8 % يف الطاقة اال�ستقالبية، و30.2 % 
من الربوتني امله�سوم، وذلك من االحتياجات الكلية للرثوة احليوانية. واجلدول )5-70( الذي يبني املوازنة العلفية 

للجزائر يو�سح ذلك. 

وي�سري اجلدول اأعاله اإىل وجود نق�س يف املوارد العلفية، ونظرًا ملحدودية املوارد املحلية من االأعالف وعدم كفاءتها يف 
تغطية االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية، فقد  ا�ستوردت اجلزائر خالل الفرتة 2006 - 2010  كميات كبرية من 
املواد العلفية اخلام، من اأهمها الذرة ال�سامية )ال�سفراء( 71.1 %، وال�سعري 4.8 %، واأعالف احليوانات امل�سنعة 
24 %، لتغطية العجز يف احتياجات الرثوة احليوانية من املكونات الغذائية، وقد بلغ املعدل الو�سطي ال�سنوي لكمياتها 

خالل الفرتة املذكورة نحو 3151 األف طن بقيمة اإجمالية بلغت نحو 840 مليون دوالر. كما يف اجلدول )5 - 71(.

ويبني اجلدول )5-72( كميات وقيم م�ستوردات االأعالف لعام 2010 . اإذ بلغت كمياتها نحو 3764 األف طن، وقدر 
جمموع مكوناتها من املادة اجلافة بنحو 3312 األف طن، توزعت مكوناتها الغذائية على نحو 43974 مليون ميغاجول 

طاقة ا�ستقالبية، ونحو 288 األف طن بروتني مه�سوم، وبقيمة اإجمالية بلغت نحو 1013 مليون دوالر اأمريكي.

مادة جافة البيان
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

14474.627114163.694645.886جمموع املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة
13322.951135579.975925.842جمموع احتياجات الرثوة احليوانية

- 279.956 - 21416.281+ 1151.676العجز
-30.2-15.8+8.6الن�سبة املئوية للعجز اأو الفائ�س%

اجلدول )5-70(. املوازنة العلفية املحلية للجزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

%معدل وسطي20062007200820092010املادة العلفية

143.8656.82291.87105.34160.00151.5784.81الكميةال�سعري

22.9613.2191.0528.5141.0039.3464.68القيمة

2194.162282.892145.271994.792588.342241.0971.12الكميةالذرة ال�سامية

337.79517.40655.05407.47524.35488.41258.12القيمة

0.670.041.060.980.400.630.02الكميةالذرة الرفيعة

0.490.030.890.870.310.5180.06القيمة

614.45678.77712.98766.391014.79757.47624.04الكميةاأعالف احليوانات

165.00226.42341.89379.42447.01311.94837.12القيمة

0.010.010.010.1450.005...0.55الكميةم�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم

0.010.010.010.07250.01...0.26القيمة

2953.723018.63151.222867.523763.663150.944100الكميةاملجموع الكلي

526.51757.121088.92816.421012.78840.354.81القيمة

اجلدول )5-71(. كميات وقيم املواد العلفية امل�ستوردة من قبل اجلزائر للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية ، املجلدات 32-26. 
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وال ي�سري الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، ال�سادر عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 2011، اإىل وجود 
العجز  امل�ستوردة فقد تقل�س  اأنه مع كميات االأعالف  2010. ويالحظ  العلفية يف عام  املواد  �سادرات للجزائر من 
بل اأ�سبح فائ�س بنحو 33.5 % يف املادة اجلافة واإىل نحو 16.6 % من الطاقة اال�ستقالبية، و نحو 0.8 % بروتني 

مه�سوم، كما يف اجلدول )73-5(.

5-4-7 قيمة املخلفات الزراعية غري امل�شتثمرة يف اجلزائر
بالرغم من تطور م�ساحات واإنتاج اخل�سر واالأ�سجار املثمرة يف اجلزائر خالل الفرتة 2006-2010، كما هو مو�سح 
يف اجلدول )5-74(، وازدياد خملفاتها الزراعية  تبعًا لذلك، اإال اأن ما ي�ستفاد منها كاأعالف كمية حمدودة جدًا، حيث 
ت�سري ا�ستمارة هذه الدرا�سة الواردة من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر اإىل اإن الكمية امل�ستخدمة من 
هذه املخلفات هي فقط  2.6  األف طن من بقايا البازالء البعلية، اأي فقط 40 % من خملفاتها البالغ اإنتاجها نحو  

6.5  األف طن.

الكمية    ا�سم املادة
)األف طن(

االإجمايل
%)مليون دوالر(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

2588.34524.3551.82277.73932343.897159.442ذرة �سفراء
160.0041.004.0140.8001802.24011.968�سعري

0.400.310.030.3524.7520.018الذرة الرفيعة
1014.79447.0144.1893.0159823.167116.092اأعالف حيوانات

0.010.010.0010.0090.1330.004م�سحوق االأ�سماك
3763.541012.68100.03311.91543974.19287.524املجموع

اجلدول )5-72(. امل�ستوردات العلفية من املواد اخلام وامل�سنعة يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة52 . 

بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة )األف طن(البيان
14474.627114163.694645.886جمموع املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة

13322.951135579.975925.842جمموع احتياجات الرثوة احليوانية
- 279.956 - 21416.281+ 1151.676العجز بدون امل�ستوردات

3311.91543974.19287.524امل�ستوردات
4463.59122557.917.568الفائ�س مع امل�ستوردات

33.516.60.8الن�سبة املئوية الفائ�س %

اجلدول )5-73(. دور امل�ستوردات العلفية يف �سد العجز يف املواد العلفية  للجزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 52. 

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

اخل�سار  
283.84353.99363.55393.59460.46371.086امل�ساحة
140761560616691185251903616786.8االإنتاجية
5929.1435524.286068.137291.38765.546715.679االإنتاج

%147.8113.3%123.0%102.3%93.2%100%الرقم القيا�سي لالإنتاج

االأ�سجار 
املثمرة

515.46521.23513.03514.74528.04518.5امل�ساحة املثمرة
230218.65266014.17229200.50218666.8717378.00192295.6االأ�سجار املثمرة

2791.142216.122653.513037.013350.132809.582االإنتاج
100.7 %120.0%108.8%95.1%79.4%100%الرقم القيا�سي لالإنتاج

اجلدول )5-74(. تطور اإنتاج زراعة اخل�سر واالأ�سجار املثمرة  يف اجلزائر للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار، عدد االأ�سجار: األف �سجرة(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 53. 
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تغذية  يف  م�ستثمرة   ) ال�سوفان   ( واخلرطال  وال�سعري  القمح  من  احلبوب  خملفات  اأن  اىل  اأي�سًا  اال�ستمارة  وت�سري 
احليوانات، بينما كانت الكميات غري امل�ستثمرة من املخلفات الزراعية االأخرى كما هي مدرجة يف اجلدول )75-5(
وقد بلغت نحو 2379 األف طن مادة خام، مع اإ�سافة ن�سبة 25 % من اأتبان احلبوب غري امل�ستثمرة، اأي نحو 1199األف 

طن ، وبذلك تبلغ كمية املخلفات الزراعية غري امل�ستثمرة نحو 3578 األف طن.

61566 مليون  األف طن مادة جافة، وهي حتتوي على نحو   1930 وت�سمل هذه الكمية من املخلفات الزراعية  نحو 
الكمية من  )5-76(. وهذه  بروتني مه�سوم، كما مو�سح يف اجلدول  األف طن   62 ونحو  ا�ستقالبية،  ميغاجول طاقة 
58.3 % من املادة  املخلفات الزراعية يف حالة ا�ستثمارها تغطي من كمية م�ستوردات اجلزائر من االأعالف، نحو 
اجلافة ونحو 140 % من الطاقة اال�ستقالبية و نحو 21.6 %  من الربوتني امله�سوم، اأي ما قيمته 589.4 مليون 

دوالرًا �سنويًا على اأ�سا�س التوفري باملادة اجلافة. 

وبذلك فاإن هذه الكميات تغطي جزءًا ال ي�ستهان به من العجز يف املوازنة العلفية، واأن توفري هذه الكمية من االأعالف 
با�ستخدام املخلفات التي يتم هدرها حاليًا �سيوفر ما يوازيها من العملة االأجنبية �سنويًا من قيمة امل�ستوردات، هذا 

  باالإ�سافة اإىل اإمكانيات حت�سني املخلفات امل�ستخدمة لرفع قيمتها الغذائية.
5-5 املوارد العلفية ال�شنوية يف ال�شعودية 

العلفية،  واالأعالف اخل�سراء وحما�سيل احلبوب  الطبيعية،  املراعي  ال�سعودية من  املحلية يف  العلفية  املوارد  تتكون 
وخملفات املحا�سيل الزراعية، وخملفات ال�سناعات الغذائية. وقد بلغ جمموع املكونات الغذائية املتوفرة من املوارد 
العلفية املحلية امل�ستخدمة يف ال�سعودية يف عام 2006، ح�سب ما جاء يف درا�سة املوازنة العلفية ال�سادرة عام 2008 
عن املركز العربي" اأك�ساد"، نحو 5941 األف طن من املادة اجلافة، و 43154 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و258 
األف طن بروتني مه�سوم، حيث كانت م�ساهمة خملفات املحا�سيل الزراعية من اإجمايل املوارد العلفية 40.45 % من 
املادة اجلافة، و27.3 % من الطاقة اال�ستقالبية، و12.6 % من الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة الزراعات 
العلفية اخل�سراء 7.6 % من املادة اجلافة، و9.4 % من الطاقة اال�ستقالبية، و24.5 % من الربوتني امله�سوم. يف 
حني كانت م�ساهمة املراعي الطبيعية من اإجمايل املوارد العلفية 39.3 % من املادة اجلافة، و43.3 % من الطاقة 
اال�ستقالبية، و 36.25 % من الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة خملفات ال�سناعات الغذائية 7.4 % من املادة 
اجلافة، و 10.3 % من الطاقة اال�ستقالبية، و 18 % من الربوتني امله�سوم. بينما كانت م�ساهمة زراعات احلبوب 

العلفية 5.2 % من املادة اجلافة، و9.7 % من الطاقة اال�ستقالبية، و 8.6 % من الربوتني امله�سوم. 

الكمية اخلام غري امل�ستخدمة البيان
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية امل�ستخدمة
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

1198.751114.83755574.18711.148خملفات احلبوب
43.2240.455283.1851.618خملفات البقوليات
1326.07198.9111392.37415.913خملفات اخل�سار

1009.69575.5234316.42533.38خملفات االأ�سجار املثمرة
3577.731929.72661566.17162.059االإجمايل

اجلدول )5-76(. املوارد العلفية  وقيمها الغذائية غري امل�ستخدمة يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

جمموع املخلفاتخملفات البقولياتخملفات اخل�سارخملفات االأ�سجار املثمرةالبيان
43.222378.98*1009.691326.07الكمية )األف طن(

%42.455.71.8100.0

اجلدول )5-75(. املخلفات الزراعية غري امل�ستثمرة يف اجلزائر لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 54. 
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5-5-1 املراعي الطبيعية 
ت�سري بيانات الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية اإىل اأن املعدل الو�سطي مل�ساحات املراعي الطبيعية يف ال�سعودية  
للفرتة 2006-2010 قد بلغ نحو 170 مليون هكتار، يف حني بلغ املعدل الو�سطي لالأرا�سي البور نحو 3.36 مليون هكتار 
املتاحة للرعي عادة، وبذلك بلغ جمموعهما 173.36 مليون هكتار، يف حني بلغ جمموعهما عام 2010 نحو 173.368 
مليون هكتار. وتتباين املراعي الطبيعية يف ال�سعودية من حيث املوقع والبيئة وكثافة الغطاء النباتي ون�سبة ا�ستخدامها، 
وت�سنف املراعي فيها اإىل اأربع درجات، ممتازة )8.1 %( وجيدة )30.8 %( ومتو�سطة )33.1 %( وفقرية )27.9 %(. 
وقد قدر جمموع اإنتاجها ال�سنوي من املواد العلفية اخلام بـنحو 15.678 األف طن، وُقدرت ن�سبة اال�ستخدام منها بنحو 
50 % من اإجمايل اإنتاجها املح�سوب على اأ�سا�س م�ساحتها ومتو�سط مردودها من املادة اخلام، وحمتوياتها من املادة 
 18691.2 األف طن مادة جافة، ونحو   2336.4 بلغت نحو  والتي  اجلافة والربوتني امله�سوم والطاقة اال�ستقالبية، 

مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 93.5 األف طن بروتني مه�سوم، كما هو مو�سح يف اجلدول )5 - 77(.

5-5-2 الزراعات العلفية اخل�شراء 
مل�ساحات  الو�سطي  املعدل  اأن  اإىل   )31-26 )املجلدات  العربية  الزراعية  لالإح�ساءات  ال�سنوي  الكتاب  بيانات  ت�سري 
العلفية  الزراعات  اأهــم  ومن  هكتار.  األــف   151.3 نحو  بلغ  قد   2010-2006 للفرتة  اخل�سراء  العلفية  الزراعات 
اأنتجت نحو  األف هكتار،   123 2010 نحو  اخل�سراء يف ال�سعودية الرب�سيم حيث بلغت امل�ساحة املزروعة به يف عام 
2528 األف طن مادة خام، كما ُزرعت اأعالف اأخرى بلغت م�ساحتها نحو 62 األف هكتار اأنتجت نحو 1075 األف طن 
مادة خام، وبالتايل بلغ جمموع اإنتاج املادة اخلام من االأعالف اخل�سراء نحو 3603 األف طن،  وقد �سملت على  نحو 
659 األف طن مادة جافة، احتوت بدورها على نحو 12921 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 86.5 األف طن 

بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 78(.

املجموعاأنواع املراعيالبيان فقريةمتو�سطةجيدةممتازة
14.04353.39757.38548.370173.368امل�ساحة )مليون هكتار(

%8.130.833.127.9100
-0.180.120.0880.035املردودية )طن/هكتار(

2.5286.4085.0501.69315.678اإجمايل االإنتاج )األف طن(
%16.140.932.210.8100.0

القيمة 
الغذائية 
املح�سوبة

75619081504.85044672.8مادة جافة )األف طن(
60481526412038.4403237382.4طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

30.2476.3260.19220.16186.912بروتني مه�سوم )األف طن(
القيمة 

الغذائية 
امل�ستخدمة*

378954752.4002522336.4مادة جافة )األف طن(
302476326019.200201618691.2طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

15.1238.16030.09610.08093.456بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5-77(. م�ساحة واأنواع املراعي الطبيعية وقيم اإنتاجها الغذائية يف ال�سعودية  لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 55. 

امل�ساحةنوع املح�سول
)األف هكتار(

االإنتاج
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(مادة جافة)األف طن(

122.5632528.441455.1194323.63472.819بر�سيم
61.8991074.627204.1798596.98813.701اأعالف اأخرى

184.4623603.068659.29812920.62286.520االإجمايل

اجلدول )5-78(. الزراعات العلفية اخل�سراء وقيمها الغذائية يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 56. 
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5-5-3 حما�شيل احلبوب العلفية 
�سملت امل�ساحة املزروعة مبحا�سيل احلبوب العلفية يف ال�سعودية للفرتة 2006 - 2010 كاًل من ال�سعري 3.3 %، والذرة 

ال�سامية 20.3 %، والذرة الرفيعة والدخن 76.4 %، وهي حما�سيل ت�ستخدم بالكامل يف تغذية احليوانات.
وت�سري املوازنة العلفية يف ال�سعودية ال�سادرة عن املركز العربي "اأك�ساد" عام 2008  اإىل اأن امل�ساحات املزروعة بهذه 
املحا�سيل يف عام 2006 قد بلغت نحو 139.5 األف هكتار، اأنتجت نحو 351 األف طن مادة علفية خام، ومن جممل هذه 
املادة العلفية اخلام كان نحو 309 األف طن مادة جافة، احتوت مكوناتها الغذائية على نحو 4184.3 مليون ميغاجول طاقة 
ا�ستقالبية، ونحو 22.1 األف طن بروتني مه�سوم. وت�سري البيانات ملجموعة هذه املحا�سيل للفرتة  2006 - 2010 الواردة 
يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية )املجلدات 26-31( اإىل اأن اإنتاجها قد تذبذب وب�سكل حاد ما بني عام 

واأخر، وكمعدل و�سطي خالل الفرتة املذكورة  بلغ  نحو 379 األف طن، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 79(.  

 وقد بلغت  امل�ساحة االإجمالية املزروعة بها يف عام 2010 نحو 64.7 األف هكتار، اأنتجت نحو 216 األف طن مادة علفية 
خام، �سملت على نحو 190 األف طن مادة جافة، ونحو 2603 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 13.2  األف طن 

بروتني مه�سوم. وقد ا�سُتخدمت ب�سكل كامل يف تغذية احليوانات، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 80(.

5-5-4 خملفات املحا�شيل الزراعية 
ينتج عن زراعة املحا�سيل مبختلف اأنواعها يف ال�سعودية كميات ال باأ�س من املواد العلفية التي ميكن ا�ستغاللها يف تغذية 
احليوانات ب�سكل مبا�سر اأو بعد معاملتها بالطرق التقليدية كالتجفيف، وت�سمل تلك املواد كل من اأتبان الذرة الرفيعة 

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

ال�سعري
54.543.472.43.874امل�ساحة
620062226000589080006187االإنتاجية
23.968 31282420.4416.4االإنتاج

الذرة 
ال�سفراء

222428.9729.514.9523.884امل�ساحة
572356255642547452675571االإنتاجية
125.9135163.45161.4879.4133.046االإنتاج

الذرة 
البي�ساء 
والدخن

10496106.6396.5247.3590.1امل�ساحة
239324272424260725322468االإنتاجية
248.9233258.49251.63120222.404االإنتاج

اإجمايل
131124.5139.6129.4964.66117.858امل�ساحة
309831813194334833393231االإنتاجية
215.77379.418 405.8396445.94433.55االإنتاج

10097.6109.9106.853.293.5الرقم القيا�سي

اجلدول )5-79(. تطور اإنتاج زراعة احلبوب العلفية يف ال�سعودية للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 31-26. 

نوع 
املح�سول

امل�ساحة 
)هكتار(

االإنتاج
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
بروتني مه�سوم )األف طن(طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(مادة جافة)األف طن(

236616.39114.424184.6281.226�سعري حب
1495179.38469.858991.9824.890ذرة �سامية
43899114.022100.3401354.5827.024ذرة رفيعة

34485.9695.25371.6260.030دخن
64664215.766189.8752602.81813.170االإجمايل

اجلدول )5-80(. اإنتاج حما�سيل احلبوب العلفية وقيمها الغذائية يف ال�سعودية يف عام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 56                  . 



الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية  152

املركز العربي - اأك�صـــ�د

والدخن والقمح وال�سعري والذرة ال�سامية، وخملفات التمور، وخملفات احلم�سيات )املوالح(، وخملفات اخل�سار، وقد 
بلغ اإجمايل الكميات اخلام املتاحة من هذه املخلفات يف عام 2010 نحو 2516 األف طن. وقد �سكل تنب القمح اجلزء 
االأكرب من اإجمايل هذه الكميات 53.6 %، تليه خملفات اخل�سار 20 %، ومن ثم تنب الذرة الرفيعة 10.7 %، ثم 
خملفات التمور 7.9 %، فتنب الذرة ال�سامية 6.3 %، وت�سكل خملفات املوالح وال�سعري والدخن جمتمعة ن�سبة ب�سيطة 
1.6 % من الكميات اخلام املتاحة. وتراوحت ن�سب ا�ستخدام هذه املخلفات يف تغذية احليوانات مابني 50 - 75 % 
ح�سب نوع املخلف. واحتوت هذه الكميات اخلام على نحو 1364 األف طن مادة جافة، ونحو 7003  مليون ميغاجول 
طاقة ا�ستقالبية، ونحو 22  األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 81(. وبلغت م�ساهمة كل من تنب 
القمح وتنب الذرة الرفيعة بنحو 69 % و13.7 % على التوايل، من جمموع اإنتاج املادة اجلافة للمخلفات الزراعية، 
و60.5 % و12 % على التوايل من اإجمايل الطاقة اال�ستقالبية، و43.2 % و8.6 % من جمموع الربوتني امله�سوم.

5-5-5 خملفات ال�شناعات الغذائية 
تقت�سر خملفات ال�سناعات الغذائية يف ال�سعودية على ك�سبة ال�سم�سم ونخالة القمح، وقد بلغت الكمية اخلام منهما 
األف طن   1349.389 البالغ نحو  القمح  االإنتاج املحلي من حم�سول  اعتمادًا على  األف طن،   256 2010 نحو  عام 
الزراعية.  احليوانات  تغذية  يف  كامل  ب�سكل  املخلفات  هذه  وُت�ستخدم  طن.  األف   4.898 البالغ  ال�سم�سم  وحم�سول 
واحتوت هذه الكمية اخلام على نحو 225.280 األف طن مادة جافة، ونحو 2275  مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 

ونحو 24 األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 82(. 

5-5-6 جمموع املوارد العلفية امل�شتخدمة يف ال�شعودية
يبني اجلدول )5-83( املوارد العلفية يف ال�سعودية وقيمها الغذائية لعام 2010 ون�سب م�ساهمتها يف اإجمايل املوارد 

املخلف
جمموع املكونات الغذائيةالكمية اخلام

%)األف طن(
امل�ستخدم منها 

%

مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

26810.6575186.937841.2171.870تنب الذرة الرفيعة
135053.6475941.1994235.3989.412تنب القمح
10.05750.8013.6050.008تنب الدخن
160.657511.43351.4510.114تنب ال�سعري

1586.277559.124208.0292.956تنب الذرة ال�سامية
1987.8875111.5491282.8133.347خملفات التمور
210.84502.10627.3820.042خملفات املوالح

50420.035050.412352.8824.033خملفات اخل�سار
2516100.001363.5627002.77821.782االإجمايل

اجلدول )5-81(. اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل الزراعية وقيمها الغذائية يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 56. 

الكمية اخلام نوع املخلف
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية 
بروتني مه�سوم)األف طن(طاقة ا�ستقالبية)مليون ميغاجول(مادة جافة)األف طن(

10.8808.360.202ك�سبة �سم�سم
255224.4002266.4423.562نخالة القمح

256225.2802274.80023.764االإجمايل

اجلدول )5-82(. اأنواع وكميات خملفات ال�سناعات الغذائية وقيمها الغذائية يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 56 .
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العلفية والتي بلغت نحو 4774.4 األف طن مادة جافة، ونحو 43492.2 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو  239 
اإمكانية  وتوجد  املحا�سيل،  خملفات  تليها  العلفية  املوارد  من  ن�سبة  اأعلى  للمراعي  حيث  مه�سوم.  بروتني  طن  األف 
املربني  واإقناع  املعروفة  والتقانات  بالطرق  الغذائية  قيمتها  وزيادة  الزراعية  املحا�سيل  خملفات  ا�ستخدام  لتح�سني 
اإىل  اإنتاجية و�سلت  ال�سعودية وبطاقة  العديد من م�سانع االأعالف يف  التقانات، ون�سري هنا لوجود  با�ستخدام هذه 
اأعالها مع االحتياجات الكلية للرثوة  2006. وعند مقارنة املوارد العلفية املحلية املذكورة يف  األف طن عام   2515
احليوانية التي مت التو�سل اإليها يف الف�سل ال�سابق من هذه الدرا�سة يتبني وجود نق�سًا ُيقدر بنحو 4508.5 األف طن 
مادة جافة، و 55051.5 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و605.3 األف طن بروتني مه�سوم، اأي بن�سبة اكتفاء قدرها 
51.4 % و44.1 % و28.3 % لكل من املادة اجلافة والطاقة اال�ستقالبية والربوتني امله�سوم على التوايل. واجلدول 

)5-84( يو�سح املوازنة العلفية املحلية لل�سعودية لعام 2010.

ولذلك تلجاأ ال�سعودية ال�سترياد االأعالف، وت�سمل االأعالف اجلاهزة اأو احلبوب العلفية مثل الذرة ال�سفراء وال�سعري 
والدخن والذرة البي�ساء وغريها من املنتجات العلفية. وقد بلغ اإجمايل االأعالف اخلام امل�ستوردة نحو 11185 األف 
طن، ي�سكل ال�سعري 46.6 % منها، والذرة الرفيعة 31.9 % والذرة ال�سفراء 11.4 %، واالأعالف اجلاهزة 9.0 % 
وم�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء 0.8 %، وبقيمة اإجمالية قدرها نحو 4117 مليون دوالر اأمريكي، كما 

يف اجلدول )85-5(.  

البيان
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة
%)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
%)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
%)األف طن(

2336.40048.918691.20043.093.45639.2املراعي الطبيعية
659.29813.812920.62229.786.52036.2الزراعات العلفية اخل�سراء

189.8754.02602.8186.013.1705.5زراعات احلبوب العلفية
1363.56228.67002.77816.121.7829.1خملفات املحا�سيل الزراعية
225.2804.72274.8005.223.76410.0خملفات ال�سناعات الغذائية

4774.415100.043492.218100.0238.692100.0املجموع

اجلدول )4-83(. املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة وقيمها الغذائية يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .

مادة جافة البيان
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

4774.41543492.218238.692جمموع املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة
9282.89498543.697843.999جمموع احتياجات الرثوة احليوانية

4508.47955051.479605.307العجز
48.655.971.7الن�سبة املئوية للعجز %

اجلدول )5-84(. املوازنة العلفية املحلية لل�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .

الكمية املادة امل�ستوردة
)األف طن(

القيمة 
%) مليون دوالر(

806.00387.429.4اأعالف احليوانات
7206.721919.6046.6ال�سعري

1238.671312.1131.9الذرة الرفيعة
1911.12465.4011.3الذرة ال�سامية

22.8432.540.8م�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء ) غري �ساحلة لالأكل(
11185.354117.07100املجموع

جدول ) 5-85(. املواد العلفية ) اخلام وامل�سنعة( امل�ستوردة من قبل ال�سعودية يف عام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة ا�ستنادا اإىل البيانات الواردة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31 ،2011.
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وحتتوي هذه االأعالف اخلام امل�ستوردة على نحو 9843  األف طن مادة جافة، ونحو 104127 مليون ميغاجول طاقة 
ا�ستقالبية، ونحو 839.5  األف طن بروتني مه�سوم. واجلدول )5-86( يو�سح ذلك. 

وعند اإ�سافة هذه املكونات الغذائية اإىل املكونات الغذائية للموارد العلفية املحلية  ومقارنتها مرة ثانية مع االحتياجات 
الكلية للرثوة احليوانية يت�سح وجود فائ�س يف اإجمايل هذه املكونات بن�سبة 36.5 % يف املادة اجلافة، وبن�سبة 33.2 % 
يف الطاقة اال�ستقالبية، وبن�سبة 21.7 % يف الربوتني امله�سوم، وذلك ب�سبب الكمية الكبرية من امل�ستوردات، وكما 

مو�سح يف اجلدول )5 - 87(.

5-5-7 كمية املخلفات غري امل�شتثمرة يف ال�شعودية 
بلغت الكميات اخلام غري امل�ستخدمة يف تغذية احليوانات يف ال�سعودية لعام 2010، من خملفات املحا�سيل الزراعية 
نحو 760.25 األف طن، وهي ت�سكل 6.8 % من كمية امل�ستوردات العلفية لل�سعودية، بقيمة تبلغ نحو 280  مليون دوالر 
اأمريكي، بينما �سكلت املكونات الغذائية للكميات غري امل�ستثمرة من املخلفات، من اإجمايل املكونات الغذائية املوجودة 
يف كمية امل�ستوردات العلفية، نحو 5 % من املادة اجلافة، و2.5 % من الطاقة اال�ستقالبية، و1.3 % من الربوتني 

امله�سوم. وكما مو�سح يف اجلدول )88-5(.

الكمية ا�سم املادة
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

806.00709.3167802.11692.218اأعالف احليوانات

7206.726341.91481176.494539.063ال�سعري

1238.671090.04914715.41965.350الذرة الرفيعة

1911.121681.785139.239133.779الذرة ال�سامية

22.8420.099293.4489.045م�سحوق االأ�سماك  وجمففات اللحوم

11185.359843.163104126.717839.456االإجمايل

اجلدول )5-86(. امل�ستوردات العلفية من املواد اخلام وامل�سنعة يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .

املوارد العلفية وم�سادرها
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

4774.41543492.218238.692املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة
9843.163104126.717839.456امل�ستوردات العلفية اخلام وامل�سنعة

14617.578147618.91078.148جمموع املوارد العلفية املحلية وامل�ستوردة
---ال�سادرات ال�سنوية من املواد العلفية 

14617.578147618.91078.148جمموع املوارد العلفية املتاحة
9282.89498543.697843.999احتياجات الرثوة احليوانية

+234.149+49075.238+5334.684الفائ�س من املكونات الغذائية املتاحة
27.7%49.8%57.5%الن�سبة املئوية للمكونات الغذائية الفائ�سة

اجلدول )5-87(. املوازنة العلفية الكلية لل�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 



155الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية 

املركز العربي - اأك�صـــ�د

5-6 املوارد العلفية ال�شنوية يف العراق 
العلفية،  احلبوب  وحما�سيل  اخل�سراء  واالأعــالف  الطبيعية  املراعي  من  العراق  يف  املحلية  العلفية  املــوارد  تتكون 
وخملفات املحا�سيل الزراعية. وقد بلغ جمموع املكونات الغذائية املتوفرة من املوارد العلفية املحلية يف العراق  ح�سب 
ما جاء يف درا�سة م�سادر االأعالف يف جمهورية العراق ال�سادرة عام 1979عن املركز العربي"اأك�ساد" نحو 6482 
األف طن بروتني مه�سوم،   459 ا�ستقالبية، ونحو  11764 مليون ميغاجول طاقة  املادة اجلافة، ونحو  األف طن من 
حيث كانت م�ساهمة خملفات املحا�سيل الزراعية من اإجمايل املوارد العلفية 37.3 % من املادة اجلافة، و28.5 % 
من الطاقة اال�ستقالبية، و21.4 % من الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة الزراعات العلفية اخل�سراء 5.2 % 
من املادة اجلافة، و4 % من الطاقة اال�ستقالبية، و6.1 % من الربوتني امله�سوم. يف حني كانت م�ساهمة املراعي 
الطبيعية من اإجمايل املوارد العلفية 37.8 % من املادة اجلافة، و36.7 % من الطاقة اال�ستقالبية، و42.7 % من 
الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة خملفات ال�سناعات الغذائية 1.8 % من املادة اجلافة، و1.6 % من الطاقة 
اال�ستقالبية، و1.6 % من الربوتني امله�سوم. بينما كانت م�ساهمة زراعات احلبوب العلفية 18 % من املادة اجلافة، 

و29.2 % من الطاقة اال�ستقالبية، و28.2 % من الربوتني امله�سوم.

5-6-1 املراعي الطبيعية 
تتمثل املوارد الرعوية يف العراق بالنباتات الطبيعية التي تغطي اأرا�سي املراعي الطبيعية يف مناطق البالد املختلفة، 
وغالبيتها  واملعمرة  احلولية  وال�سجريات  واحل�سائ�س  االأع�ساب  من  متعـددة  جمموعة  مـن  النباتي  الغطاء  ويتكون 
لالأعالف  م�سدرًا  كونها  اإىل  اإ�سافة   عالية،  غذائية  قيمة  وذات  احليوانات  قبل  من   وم�ست�ساغة  للرعي  �ساحلة 
االأمطار  كميات  يف  التفاوت  وخا�سًة  البيئية،  لظروفها  تبعًا  وكثافتها  نوعيتها  يف  تختلف  وهي  الرخي�سة.  الطبيعية 
ودرجات احلرارة واملوقع اجلغرايف  وطوبوغرافية  املنطقة، و�سفات الرتب، كما تتاأثر بنوع اال�ستغالل ودرجة الرعي 
احليوانية  الرثوة  تنمية  يف  دور  من  لها  ملا  كبرية  اأهمية  الطبيعية  وللمراعي  الرعي.   ومنط  واأ�سلوب  احليوان  ونوع 
اإذ يعترب  اأنحائها،  اأعداد كبرية من احليوانات ترعى فيها  ومنتجاتها، وذلك ل�سعة م�ساحات هذه املراعي، ولوجود 
اأ�سار تقرير امل�سح الوطني  العراق من البلدان التي تعتمد على النبات الطبيعي يف تغذية احليوانات الزراعية. وقد 
للرثوة احليوانية يف العراق لعام 2008  اإىل اأن الرعي من بني م�سادر التغذية االأخرى قد �سكل ن�سبة 34 %، وتباينت 
هذه الن�سبة تبعًا لنوع احليوان، حيث بلغت 50.4 % لالإبل و36.7 % للماعز و34.3 % لالأغنام و25.3 % للجامو�س 

ن�سبة غري امل�ستثمر املخلف
%

الكمية غري امل�ستثمرة 
)األف طن(

املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

256762.312280.4060.623تنب الذرة الرفيعة
25337.5313.7331411.7993.137تنب القمح
250.250.2671.2020.003تنب الدخن
2543.8112.7440.040تنب ال�سعري

2539.519.708109.5621.975تنب الذرة ال�سامية
2549.537.183427.6041.116خملفات التمور
5010.52.10627.3820.042خملفات املوالح

5025250.412352.8824.033خملفات اخل�سار
760.25489.5322613.58110.969 كميات املخلفات غري امل�ستثمرة

11185.359843.163104126.717839.456كمية امل�ستوردات العلفية
%6.85.02.51.3

اجلدول )5-88(. الكميات غري امل�ستثمرة من املخلفات يف ال�سعودية لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .
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اأن اغلب االأرا�سي �سواء  العراق حيث  الكلية من  اأرباع امل�ساحة  و23.1 % لالأبقار. وتغطي املراعي الطبيعية ثالثة 
اأكانت يف ال�سحاري )البوادي( اأم ال�سهوب اأم اجلبال اأم ال�سهل الر�سوبي با�ستثناء تلك املخ�س�سة للزراعة وامل�سغولة 
باملحا�سيل الدائمة مثل الب�ساتني تعامل على اأنها مراع طبيعية، وهي فعال ت�ستغل يف الرعي بدرجة اأو اأخرى ح�سب 
املنظمة  عن  ال�سادر   32 املجلد  العربية  الزراعية  لالإح�ساءات  ال�سنوي  الكتاب  وي�سري  النباتي.  وتكوينها  ظروفها 
العربية للتنمية الزراعية عام 2012 اإىل اأن م�ساحة املراعي الطبيعية يف العراق عام 2010 قد بلغت نحو 32.634 
مليون هكتار ي�ساف اإليها م�ساحة االأرا�سي املرتوكة ) البور( والبالغ م�ساحتها نحو 970.75  األف هكتار والتي تتاح 

عادة للرعي. 
ويقع اجلزء االأكرب من املراعي الطبيعية يف مناطق البوادي حيث متثل حوايل 66 % من هذه امل�ساحة ، ثم يف مناطق 
ال�سهوب حيث متثل حوايل 19 % من هذه امل�ساحة، ثم يف مناطق املرتفعات اجلبلية حيث متثل حوايل 10 % واأخريا 
يف مناطق الغابات بن�ســبة حوايل 6 %، وكما مو�سح يف اجلدول )5-89(. وب�سكل عام متثل املراعي قليلة االإنتاجية 

نحو 41 % من جمموع م�ساحة املراعي الطبيعية يف العراق.

اإنتاجيتها من  بلغت  وتتدهور حتى  تت�ساءل  العراق  الطبيعية يف  للمراعي  االإنتاجية  الطاقات  اأخذت  ال�سنني  ومبرور 
جمموع  فاأن  وبذلك  ن�سبيا.  منخف�سة  اإنتاجية  وهي  كغ/هكتار   )76.195( حوايل  احلا�سر  الوقت  يف  اجلافة  املادة 
اإنتاجها من املادة اجلافة يبلغ نحو 2450 األف طن �سنويًا )32150 األف هكتار × 76.195 كغ/ هكتار= 2450 األف 
طن مادة جافة(. ويقدر ن�سبة ا�ستخدامها بنحو 75 % ، اأي نحو 1837.5 األف طن مادة جافة، حتتوي على 14700 

مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 73.5 األف طن بروتني مه�سوم.
اإن اأ�سباب تدهور الطاقات االإنتاجية  للمراعي الطبيعية  يف العراق تتحدد بالعديد من االأ�سباب منها الرعي اجلائر 
واملكثف دون االهتمام للحمولة الرعوية، حيث اأن الرعي يجرى بدون قيود اأي حر كليا. مع قلع وا�ستئ�سال ال�سجريات 
من قبل الرعاة الأغرا�س الوقود. والتو�سع يف الزراعة جنوب اخلط احلدي لالأمطار، وخا�سة خالل �سنوات احل�سار 
الذي فر�س على العراق ب�سبب الطلب املتزايد على الغذاء املنتج حمليا. وكذلك عدم ال�سيطرة على ا�ستثمار م�سادر 
املياه كاالآبار ب�سورة �سحيحة، من حيث ت�سغيلها وتوزيعها، حيث ترتكز يف مناطق حمددة مما ي�سبب تواجد احليوانات 
العراق  يف حربي عام  له  الذي تعر�س  الدمار  اإىل  اإ�سافة  الرعي اجلائر.  اإىل  املناطق  تلك  بالقرب منها، وتعر�س 
1991 وعام 2003 ومنها اأرا�س املراعي الطبيعية وباالأخ�س البادية اجلنوبية نتيجة لدخول اأعداد كبرية و�سخمة من 

  االآليات الثقيلة التابعة لدول التحالف التي �سحقت م�ساحات وا�سعة من الطبقة ال�سطحية للرتبة وغطائها النباتي.
5-6-2 الزراعات العلفية اخل�شراء 

تعترب االأعالف اخل�سراء م�سدرًا علفيًا ذو قيمة غذائية عالية للحيوانات املجرتة، وخا�سًة االأبقار واجلامو�س، واأهم 
االأعالف اخل�سراء التي ُتزرع يف العراق الف�سة )اجلت( حيث بلغت امل�ساحة املزروعة بهذا املح�سول يف عام 2010 
بلغت  اأخرى  اأعالف  ُزرعت  كما  مادة خ�سراء خام،  األف طن   907 نحو  اأنتجت  األف هكتار)44.4 %(،   40.2 نحو 
م�ساحتها نحو 50 األف هكتار اأنتجت نحو 586 األف طن مادة خ�سراء خام، وبالتايل بلغ جمموع اإنتاج املادة اخلام 

االأهمية الن�سبية %امل�ساحةاملنطقة
325010.1املرتفعات العليا واملناطق اجلبلية

18005.6الغابات
600018.7ال�سهوب
2110065.6البوادي
32150100.0*املجموع

امل�سدر : وزارة الزراعة واالإ�سالح الزراعي- ورقة عمل الهيئة العامة للمراعي الطبيعية )امللغاة( بغداد، ني�سان 1980، �س )40(.
)*( وهي متثل حوايل )74 %( من امل�ساحة الكلية للعراق والبالغة حوايل )43.5( مليون هكتار.

اجلدول )5 - 89(.مناطق املراعي الطبيعية يف العراق وم�ساحاتها واأهميتها الن�سبية )األف هكتار(
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من االأعالف اخل�سراء نحو 1493 األف طن،  وقد �سملت نحو 295 األف طن مادة جافة، احتوت نحو 2563 مليون 
ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 43 األف طن بروتني مه�سوم، كما يف اجلدول )5 - 90(.

5-6-3 حما�شيل احلبوب العلفية 
ت�سمنت امل�ساحة املزروعة مبحا�سيل احلبوب العلفية يف العراق والبالغة نحو 1192 األف هكتار كمعدل و�سطي خالل 
الفرتة 2006 - 2010، كاًل من ال�سعري 86.9 %، والذرة ال�سامية11.2 %، والذرة الرفيعة والدخن 1.8 %، وهي 
حما�سيل ت�ستخدم بالكامل يف تغذية احليوانات. وت�سري البيانات ملجموعة هذه املحا�سيل للفرتة املذكورة والواردة يف 
الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية )املجلدات 26-32( اإىل اأن اإنتاجها قد تذبذب وب�سكل حاد ما بني عام 

واأخر، وكمعدل و�سطي خالل الفرتة املذكورة  بلغ  نحو 1086 األف طن، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 91(.  

وبلغت  امل�ساحة االإجمالية املزروعة بها يف عام 2010 نحو 1140 األف هكتار، اأنتجت نحو 1457.4 األف طن مادة علفية 
خام، �سملت على نحو 1282.5 األف طن مادة جافة، احتوت نحو 16778 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 104 

األف طن بروتني مه�سوم. وا�سُتخدمت ب�سكل كامل يف تغذية احليوانات، وكما مو�سح يف اجلدول  )5 - 92(.

املح�سول
االإنتاجامل�ساحة

)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية
%)األف هكتار(

مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

40.20044.4906.600181.321541.2229.0112ف�سة )جت(
18.55020.5301.70054.306515.9068.689بر�سيم 

17.15019.024.9005.48743.8200.277ذرة بي�ساء
3.8754.387.18819.179163.0421.727ذرة �سفراء

0.1750.20.6000.1150.9110.011دخن
10.50011.6171.80034.391298.0583.429خماليط علفية

1001492.788294.7982562.95743.144 90.450املجموع

اجلدول )5-90(. الزراعات العلفية اخل�سراء وقيمها الغذائية يف العراق  لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 57.

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

ال�سعري
10261093.751348.75704.51006.6751036امل�ساحة
8966843007131130716االإنتاجية
9197484045021137.2742.04االإنتاج

الذرة ال�سفراء
164.5155122.5114.25113.075133.865امل�ساحة
242624772351208322822354االإنتاجية
399384288238266.7315.14االإنتاج

الذرة البي�ساء 
والدخن

255.75312720.221.79امل�ساحة
7201043968137026501326االإنتاجية
186303753.528.9االإنتاج

اإجمايل
1215.51254.51502.25845.751139.951191.59امل�ساحة
10999074819191274936االإنتاجية
133611387227771457.41086.08االإنتاج

81.3%109.1%58.2%54.0%85.2%100%الرقم القيا�سي

اجلدول )5-91(. تطور اإنتاج زراعة احلبوب العلفية  يف العراق للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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5-6-4 خملفات املحا�شيل الزراعية 
تعترب االأعالف املالئة اجلافة من امل�سادر العلفية املهمة للحيوانات املجرتة،  وتعترب خملفات املحا�سيل الزراعية امل�سدر 
االأ�سا�سي لها. وهي اأتبان حما�سيل القمح وال�سعري التي مُتثل 77.6 % من املخلفات الزراعية، ويتم ا�ستعمالها يف فرتة 
�سح االأعالف يف املناطق ال�سمالية من العراق بعد تقطيعها وخزنها يف ال�سيف، وُتغذى عليها االأغنام واملاعز، يف حني 
ُي�ستخدم الق�س يف تغذية االأبقار واجلامو�س يف املناطق املروية. اأما االأعقاب وهي االأجزاء ال�سفلية من املحا�سيل احلقلية 
التي تبقى يف الرتبة بعد عملية احل�ساد، وت�سكل 30-40 % من كمية املخلفات الناجتة بعد ح�ساد القمح وال�سعري 
وتختلف كمياتها من منطقة اإىل اأخرى ح�سب طريقة احل�ساد، وكون املنطقة مروية اأو بعلية، ويتم ا�ستغاللها عن طريق 
الرعي املبا�سر من قبل االأغنام واملاعز. وُيعترب رعي خملفات املحا�سيل من اأهم امل�سادر العلفية لالأغنام، وخا�سًة يف 
املناطق البعلية حيث يتم الرعي لفرتة ترتاوح بني 4-5 اأ�سهر )حزيران/يونيو- ت�سرين االأول/اأكتوبر(. كما تتوفر اأتبان 
الرز )البوة( و�سيقان الذرة ال�سفراء والبي�ساء والدخن، وُت�ستغل يف تغذية االأبقار واجلامو�س يف فرتة ال�ستاء يف املناطق 
املروية الو�سطى واجلنوبية، كما تتوفر يف املناطق ال�سمالية اأتبان البقوليات، وهي ذات قيمة غذائية اأعلى من اأتبان 
القمح وال�سعري. وقد بلغ اإجمايل الكميات اخلام املتاحة من هذه املخلفات عام 2010 نحو 5844 األف طن. و�سكلت 
خملفات القمح اجلزء االأكرب من اإجمايل هذه الكميات 57.6 %، تليه خملفات ال�سعري 25.6 %، ومن ثم خملفات 
الذرة ال�سفراء 9.1 %، وخملفات ال�سلب )الرز( 3.1 % وخملفات الذرة البي�ساء 1.8 %، والقطن 1.4 % وخملفات 
البقوليات وال�سم�سم 0.5 % لكال منهما، وزهرة ال�سم�س 0.3 % وخملفات الدخن 0.1 % من جمموع الكميات اخلام 
املتاحة. واحتوت هذه الكميات اخلام على نحو 5455.5 األف طن مادة جافة، ونحو 23046.5  مليون ميغاجول طاقة 

ا�ستقالبية، ونحو 87.2  األف طن بروتني مه�سوم، كما يف اجلدول )5 - 93(. 

نوع املح�سول
االإنتاجامل�ساحة

)األف طن(
جمموع املكونات الغذائية

%)األف هكتار(
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

1006.67588.31137.21000.73612809.42185.063�سعري 
113.0759.9266.7234.6963332.68316.429ذرة �سفراء
17.11.551.245.056608.2562.253ذرة بي�ساء

3.10.32.32.02427.3240.101دخن
1139.95100.01457.41282.51216777.684103.845االإجمايل

اجلدول )5-92(. اإنتاج حما�سيل احلبوب العلفية وقيمها الغذائية يف العراق يف عام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 57 . 

املح�سول
جمموع املكونات الغذائيةكمية املخلفات اخلام

مادة جافة% )األف طن(
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

روتني مه�سوم
)األف طن(

3365.71957.63130.08414085.50231.328  القمح*
1494.2125.61389.6256253.26813.860  ال�سعري*

182.7703.1169.574217.0545.938  ال�سلب )الرز(*
533.4009.1565.3751989.28228.269  الذرة ال�سفراء**
102.4001.840.884197.8250.098  الذرة البي�ساء**

4.6000.17.41233.3540.074  الدخن**
29.3400.534.57661.8912.075  البقوليات**
82.3001.472.241128.9093.018القطن**

18.1600.315.79925.5950.787زهرة ال�سم�س**
31.5000.529.92553.8651.793ال�سم�سم**
5844.399100.05455.49523046.54587.240االإجمايل 

اجلدول )5-93(. اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل الزراعية وقيمها الغذائية يف العراق لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 58 . 
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5-6-5 خملفات ال�شناعات الغذائية 
تتوفر يف العراق املخلفات الناجتة عن ت�سنيع احلبوب كالنخالة وال�سوائب، وق�سرة الرز، وهي من املخلفات الزراعية 
غري املُ�ستغلة ب�سبب احتوائها على ن�سبة عالية من ال�سيلكا مما يتطلب جر�سها ومعاملتها كيماويًا لغر�س ا�ستغاللها 
يف تغذية احليوانات، وكوالح الذرة لتغذية االأبقار واجلامو�س بعد جر�سها ، كما وتتوفر ك�سب البذور الزيتية، اإ�سافة 
اإىل كميات اأخرى من خملفات ال�سناعات الغذائية التي ميكن ا�ستغاللها يف تغذية احليوانات، وت�سمل بثل وتفل ونوى 
التمر وغريها، والتي يتم ا�ستخدامها ب�سكل مبا�سر يف تغذية االأبقار واجلامو�س، وُت�ستخدم اأحيانًا يف ت�سنيع االأعالف 
التكميلية كالبلوكات العلفية امل�سنعة من املخلفات الزراعية واليوريا، والتي يتم ا�ستخدامها يف تغذية االأغنام واملاعز. 
وقد بلغت كمية املواد اخلام من هذه املخلفات يف عام 2010 نحو 741.4  األف طن، وقد �سكلت نخالة القمح اجلزء 
االأكرب من اإجمايل هذه الكميات 74.1 %، تليها كوالح الذرة ال�سفراء 9 %، ونوى وبثل وتفل التمر5.1 %، ومن ثم 
�سحالة الرز 4.2 %، وال�سوائب 3.7 %، وك�سبة القطن 2.4 %، والبقا�س 0.7 % ، وك�سبة زهرة ال�سم�س 0.6 %، 
واأخريًا ك�سبة ال�سم�سم 0.3 % من الكميات اخلام املتاحة.  واحتوت هذه الكميات اخلام على نحو 638.5 األف طن مادة 

جافة، ونحو 5409 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 69 األف طن بروتني مه�سوم، كما يف اجلدول )5 - 94(.

وبلغت ن�سبة اعتماد املربني يف تغذية حيواناتهم على املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية نحو 25.7 %، وتراوحت 
هذه الن�سبة  ما بني 22.9 %  و 29.1 %  تبعًا لنوع احليوان. كما هو مو�سح يف اجلدول ) 5 - 95(.

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 59 . 

اجلدول )5-94(. الكميات املنتجة من خملفات ال�سناعات الغذائية يف العراق لعام 2010

االإنتاجاملح�سول
)األف طن(

%نوع املخلف
الكمية اخلام 

%)األف طن(
مادة جافة 
)األف طن(

طاقة 
ا�ستقالبية 

)مليون ميغاجول(

بروتني 
مه�سوم 
)األف طن(

2748.800القمح
20549.7674.1483.7894887.36650.798نخالة

127.4883.724.73951.3373.739�سوائب
2031.164.228.13583.5693.509ق�سرة الرز155.800ال�سلب )الرز(

2066.6759.060.00885.812.399كوالح333.375الذرة ال�سفراء
151.9950.31.75616.6780.403ك�سبة13.300ال�سم�سم

5017.5002.415.396184.7965.238ك�سبة35.000*بذرة القطن  
4050.71.752.5020.052البقا�س12.500ق�سب ال�سكر
604.50.63.95747.5211.346ك�سبة7.500زهرة ال�سم�س

 353.9**  التمر)زهدي(
32.514.6252.013.45535.8310.807نوى التمر
19.82.74.9512.3750.248 بثل التمر
2.9250.40.5851.2580.146 تفل التمر

741.428100.0638.5205409.04368.685املجموع***

خملفات زراعية و�سناعيةاأعالف خ�سنةاأعالف خ�سراءاأعالف مركزةاحليوان
15.244.217.722.9االأبقار

17.841.316.024.9اجلامو�س
21.234.719.724.4االأغنام
21.931.619.427.0املاعز
15.923.531.429.1االإبل

18.435.120.825.7املجموع

جدول ) 5 - 95( التوزيع الن�سبي لالأعالف ح�سب نوع العلف امل�ستخدم لعام 2008 )%(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة ا�ستنادا اإىل البيانات الواردة يف  تقرير امل�سح الوطني للرثوة احليوانية - وزارة الزراعة واجلهاز املركزي 
لالإح�ساء - بغداد 2010. 
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5-6-6 جمموع املوارد العلفية امل�شتخدمة
على �سوء ما تقدم يبني اجلدول )5-96( املوارد العلفية يف العراق يف العام 2010 ومكوناتها الغذائية. ويالحظ اأن ن�سب 
م�ساهمة خملفات املحا�سيل الزراعية قد �سكلت ن�سب موؤثرة يف املوارد العلفية حيث بلغت ن�سب م�ساهمتها 57.4 % من 

املادة اجلافة، و45.5 % من الطاقة اال�ستقالبية،  و23.2 % من الربوتني امله�سوم.

ويبني اجلدول )5-97( املوازنة العلفية للعراق، حيث بلغت ن�سبة االكتفاء الذاتي من املادة اجلافة 114.2 %، ومن 
املقدر  الربوتني احليواين  باأن  العلم  67.1 %. هذا مع  امله�سوم  الربوتني  واأخريًا من   ،% 74 اال�ستقالبية  الطاقة 

اإنتاجه عام 2010  مل يتم اإدراجه �سمن امل�سادر العلفية املتاحة.

5-6-7  كمية املخلفات الزراعية غري امل�شتثمرة يف العراق
ت�سري االجتاهات احلديثة يف تغذية احليوانات يف العراق اإىل اأنه ميكن ا�ستخدام �سعف النخيل يف ذلك، فهناك كميات 
كبرية منها نتيجًة لعمليات اخلف، حيث كان ي�ستخدم بع�سها يف ال�سناعات التقليدية، والباقي يتم حرقه. واأظهرت 
الدرا�سات اإمكانية ا�ستخدام �سعف النخيل املجرو�س يف العالئق الكاملة حيث ميكن اإدخاله بن�سبة 25 % يف عليقة 
الربي  الق�سب  لالأعالف  االأخرى  امل�سادر  ومن  بال�سودا.  كيماويًا  املعاملة  العليقة  من   % و48  احلمالن،  ت�سمني 
املتوفر ب�سكل كبري يف منطقة االأهوار، والذي ميكن ا�ستخدامه جمرو�سًا كعلف اأ�سا�سي بديل للتنب اأو اإدخاله يف عالئق 
 ،)IPA99( 25 %. ومن التوجهات البحثية االأخرى يف العراق، زراعة ال�سعري ثنائي الغر�س  ت�سمني العجول بن�سبة 

والذي يعطي 12-14 طن علف اأخ�سر / هكتار، وحبوب مبعدل 3.5 طن/هكتار.
ت�سري البيانات املتوفرة عن كميات املخلفات الزراعية يف العراق اإىل وجود خملفات غري م�ستخدمة حتىاالآن يف تغذية 
احليوانات �سواء م�سدرها من خملفات املجازر اأو من خملفات ال�سناعات الغذائية، ميكن عند ا�ستخدامها - باالإ�سافة 

لتح�سني امل�سادر امل�ستخدمة - اأن تغطي جزءًا كبريًا من الفجوة العلفية، تقدر قيمته بنحو 25 مليون دوالر �سنويًا.

مادة جافة املوارد العلفية
%)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

%
بروتني مه�سوم 

%)األف طن(

1837.50019.314700.00023.573.50019.5املراعي الطبيعية
294.7973.12562.9574.143.14411.5الزراعات العلفية اخل�سراء
5455.49557.423046.54536.987.24023.2خملفات املحا�سيل الزراعية

1282.51213.516777.68426.8103.84527.6حما�سيل احلبوب العلفية
638.5206.75409.0438.768.68518.2خملفات ال�سناعات الغذائية

9508.82410062496.23100.0376.414100.0املجموع

اجلدول )5-96(. املوارد العلفية املحلية يف العراق لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

طاقة ا�ستقالبية مادة جافة )األف طن(البيان
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

8325.83384412.582560.730 االحتياجات الغذائية للحيوانات الزراعية
9508.82462496.23376.414امل�سادر العلفية املتاحة

 -184.316 -21916.4+1182.991العجز اأو الفائ�س
114.274.067.1االكتفاء الذاتي %

 -32.9 -26.0+14.2ن�سبة العجز %

اجلدول )5-97(. املوازنة العلفية يف العراق لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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كما اأن التقرير االإح�سائي رقم 23 عن الن�ساط الزراعي يف العراق لعام 2012 وال�سادر عن دائرة التخطيط واملتابعة 
– وزارة الزراعة ي�سري اإىل اأن عدد معامل االأعالف يف العراق للمجرتات )القطاع اخلا�س( العاملة قد بلغ  16 معمل 
بطاقة اإنتاجية بلغت نحو 151 طن/�ساعة، يف حني  بلغ عدد املعامل غري العاملة 97 معمل بطاقة اإنتاجية بلغت نحو 
1234 طن/�ساعة، وقد بلغ عدد معامل االأعالف للدواجن )القطاع اخلا�س ( العاملة 37 معمل بطاقة اإنتاجية بلغت 

نحو 371.3 طن/�ساعة، يف حني  بلغ عدد املعامل غري العاملة 289 معمل بطاقة اإنتاجية بلغت نحو 2257 طن/�ساعة. 
وقد بلغ عدد معامل االأعالف لالأ�سماك )القطاع اخلا�س( العاملة  معمالن بطاقة اإنتاجية بلغت نحو 9 طن/�ساعة. 

وهذا ي�سري اإىل وجود طاقات كبرية معطلة حاليًا ميكن ا�ستثمارها لتغطية العجز يف الفجوة العلفية. 
كما ال بد هنا من االإ�سارة اإىل اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املعنية يف العراق يف الن�سف الثاين من عقد الت�سعينات 
من القرن املا�سي لعملية التبني والن�سر الوا�سع للمكعبات العلفية امل�سنعة من املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية، 
والتي اأدت اإىل توجه القطاع اخلا�س لال�ستثمار يف اإن�ساء معامل ل�سناعة البلوكات العلفية حيث بلغت اأنذاك 21 معماًل 

اأنتجت لغاية نهاية عام 1997 نحو 25700 طن من هذه البلوكات، مت توزيعها على 6879 مربي لالأغنام 60. 
وال ت�سري امل�سادر امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة مثل الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية م/ 32 لعام 2012 وال�سادر 
عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية، واملجموعة االإح�سائية ال�سنوية 2010-2011،  ال�سادرة يف بغداد عام 2012 
عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لالإح�ساء وتكنولوجيا املعلومات - اإىل وجود ا�ستريادات ملواد 
و   ،2009 األف طن يف عام   8.61 بكمية  ال�سويا  لفول  ا�ستريادات  اإىل وجود  االإ�سارة  2010. ماعدا  علفية يف عام 
66.43 األف طن يف عام 2010، وبقيمة 1.3 مليون دوالر و 14.35 مليون دوالر على التوايل، وهي ت�ستخدم يف ت�سنيع 

اأعالف الدواجن يف العراق. والبد من االإ�سارة هنا اإىل ورود بيانات يف املجلد 31 لعام 2011  ال�سادر عن املنظمة 
يرد ذكرها يف  2008-2010  مل  لل�سنوات   البي�ساء  الذرة  للعراق من  ا�ستريادات  الزراعية بوجود  للتنمية  العربية 

املجلدات االأخرى لذا مت اإهمالها.

5-7 املوارد العلفية ال�شنوية يف املغرب
تتكون املوارد العلفية املحلية يف املغرب من املراعي الطبيعية  واالأعالف اخل�سراء وحما�سيل احلبوب العلفية، وخملفات 
العلفية  املوارد  من  املتوفرة  الغذائية  املكونات  جمموع  بلغ  وقد  الغذائية،  ال�سناعات  وخملفات  الزراعية،  املحا�سيل 
املحلية يف عام 2005، ح�سب ما جاء يف درا�سة املوازنة العلفية ال�سادرة عام 2008 عن املركز العربي" اأك�ساد"،  نحو 
14321.7 األف طن من املادة اجلافة، و110551 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و 849.4  األف طن بروتني مه�سوم، 
حيث كانت م�ساهمة خملفات املحا�سيل الزراعية من اإجمايل املوارد العلفية 41.4 % من املادة اجلافة، و24.8 % 
من الطاقة اال�ستقالبية، و7.6 % من الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة الزراعات العلفية اخل�سراء 11.8 % من 
املادة اجلافة، و13.2 % من الطاقة اال�ستقالبية، و26.7 % من الربوتني امله�سوم. يف حني كانت م�ساهمة املراعي 
الطبيعية من اإجمايل املوارد العلفية 21.9 % من املادة اجلافة، و 22.8 % من الطاقة اال�ستقالبية، و14.8 % من 
الربوتني امله�سوم، كما كانت م�ساهمة خملفات ال�سناعات الغذائية 11.3 % من املادة اجلافة، 16.5 % من الطاقة 
املادة  13.4 % من  العلفية،  بينما كانت م�ساهمة زراعات احلبوب  امله�سوم.  اال�ستقالبية، و32.1 % من الربوتني 

  اجلافة، و 22.7 % من الطاقة اال�ستقالبية، و18.8 % من الربوتني امله�سوم.
5-7-1  املراعي الطبيعية

بلغ املعدل الو�سطي مل�ساحة املراعي الطبيعية يف املغرب للفرتة 2006 - 2010 نحو 24080 األف هكتار، اأنتجت نحو 
5201 األف طن مادة علفية خام، باإنتاجية بلغت 216 كغ/هكتار، ي�ساف اإليها املعدل الو�سطي مل�ساحة االأر�س البور 

)الراحة( والتي تتاح للرعي والبالغة نحو 2007 األف هكتار والتي اأنتجت نحو 502 األف طن مادة علفية خام باإنتاجية 
بلغت 250 كغ/هكتار، في�سبح جمموع م�ساحاتهما نحو 26087 األف هكتار وجمموع اإنتاجهما نحو 5703  األف طن 
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وباإنتاجية بلغت 219  كغ/هكتار.  اأما عام 2010 فقد بلغت م�ساحة املراعي الطبيعية يف املغرب نحو 24850 األف 
هكتار، اأنتجت نحو 5368 األف طن مادة علفية خام باإنتاجية بلغت 216 كغ/هكتار، ي�ساف اإليها م�ساحة االأر�س البور 
)الراحة( والتي تتاح للرعي والبالغة نحو 2023 األف هكتار اأنتجت نحو 506 األف طن مادة علفية خام باإنتاجية بلغت 
5873.3 وباإنتاجية  اإنتاجهما نحو  األف هكتار وجمموع    26873 250 كغ/هكتار، في�سبح جمموع م�ساحاتهما نحو 

بلغت 219 كغ/هكتار. وكما هو مو�سح يف اجلدول )98-5(.

16.5 %، واملراعي  ال�سهوب  71.1 %، ومراعي  وت�سمل املراعي الطبيعية يف املغرب كاًل من املراعي ال�سحراوية 
ن�سبة  وُقــدرت   .% 3.6 )الراحة(  البور  اأرا�سي  مراعي  اإىل  اإ�سافة   ،)%  2.2( االأخــرى  واملراعي   ،% 6.6 اجلبلية 
اال�ستخدام للمراعي الطبيعية بنحو 75 % من اإجمايل اإنتاجها املح�سوب على اأ�سا�س م�ساحتها ومتو�سط مردودها من 
املادة اخلام، وحمتوياتها من املادة اجلافة والربوتني امله�سوم والطاقة اال�ستقالبية على اعتبار اأن كل 1 كغ من اإنتاج 
املراعي اخلام يت�سمن 30 % مادة جافة، و8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و4 % بروتني مه�سوم. واجلدول )99-5( 

يبني م�ساحة واأنواع املراعي وقيمة اإنتاجها الغذائية لعام 2010.

معدل و�سطي20062007200820092010البيان
مراعي طبيعية

210002485024850248502485024080امل�ساحة )األف هكتار(
0.2160.2160.2160.2160.2160.216االإنتاجية )طن/هكتار( 

5367.65201  5367.6  5367.6  5367.6  4536.0  االإنتاج )األف طن( 

مراعي االأر�س البور
2023.02007 1829.4 1997.0 2492.1 1691.2 امل�ساحة )األف هكتار(

0.2500.2500.2500.2500.2500.25االإنتاجية )طن/هكتار( 
505.75502 457.35 499.25 422.80623.025 االإنتاج )األف طن(

اإجمايل 
26873.026087  26679.40 26847.0  27342.1  22691.2  امل�ساحة )األف هكتار(

0.2190.2190.2190.2190.2190.219االإنتاجية )طن/هكتار( 
4958.85990.6255866.855824.955873.355703االإنتاج )األف طن( 

اجلدول )5-98(. م�ساحة املراعي واإنتاجها واإنتاجيتها يف املغرب للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 61 . 

املجموعالراحة )البور(املراعي الطبيعيةالبيان
26873.00 24850.002023.00امل�ساحة )األف هكتار(

%92.57.5100
*0.2160.2500.219االإنتاجية )طن/هكتار(

5367.60505.7505873.35  االإنتاج )األف طن(
%

القيمة الغذائية 
املح�سوبة

1610.280151.7251762.005مادة جافة )األف طن(**
12882.2401213.80014096.040طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

64.4116.06970.480بروتني مه�سوم )األف طن(
القيمة الغذائية 
امل�ستخدمة*** 

)% 75(

1207.710113.7941321.504مادة جافة )األف طن(
9661.680910.35010572.030طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

48.3084.55252.860بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5-99(. م�ساحة واأنواع املراعي وقيمة اإنتاجها الغذائية يف املغرب لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 62 . 
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5-7-2 الزراعات العلفية اخل�شراء
ت�سري املوازنة العلفية يف املغرب ال�سادرة عن املركز العربي "اأك�ساد" عام 2008 اإىل اأن امل�ساحات املزروعة باملحا�سيل 
العلفية اخل�سراء عام 2005 قد بلغت نحو 407.4 األف هكتار، منها نحو 184.5 األف هكتار مروي بن�سبة 45.3 %، 
54.7 %، و�سملت امل�ساحات املزروعة بهذه املحا�سيل كاًل من ال�سعري29 %  222.9 األف هكتار بعلي بن�سبة  ونحو 
والف�سة 24.2 %، وال�سوفان 21.2 %، والرب�سيم 13.8 %، والذرة الرعوية 4.8 %، واجللبان 3.5 %، وحما�سيل 
رعوية اأخرى 3.1 %. وهي حما�سيل ت�ستخدم بالكامل يف تغذية احليوانات. وقد اأنتجت هذه املحا�سيل نحو 8554 
األف طن مادة علفية خام، اأ�سهمت الف�سة فيها بن�سبة 41.1 %، والرب�سيم بن�سبة 27.5 %، وال�سوفان بن�سبة 10.4 %، 
وال�سعري بن�سبة 9.8 %، والذرة الرعوية بن�سبة 7.9 %، واجللبان واملحا�سيل الرعوية  االأخرى بن�سبة 1.6 % لكل 
منهما. وقد اأنتجت املادة العلفية اخلام نحو 1691.4 األف طن مادة جافة، احتوت مكوناتها الغذائية على نحو 14628 

مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 227 األف طن بروتني مه�سوم. 
امل�ساحات  اأن  اإىل   )32-26 )املجلدات  العربية  الزراعية  لالإح�ساءات  ال�سنوي  الكتاب  يف  الــواردة  البيانات  وت�سري 
املزروعة باالأعالف اخل�سراء يف املغرب قد �سهدت تذبذبا ب�سيطًا خالل الفرتة 2006 - 2010، وكمعدل و�سطي بلغت 

هذه امل�ساحة نحو 428.2 األف هكتار، وكما مو�سح يف اجلدول )100-5(. 

يف حني قدر اإنتاج الزراعات العلفية اخل�سراء بنحو 8990 األف طن مادة علفية خام كمتو�سط للفرتة 2006 - 2010، 
وبلغت تقديراته عام 2010  بنحو 8982 األف طن، وكما هو مو�سح يف اجلدول )5 - 101( . وهي ت�ستخدم ب�سكل كامل 
يف تغذية احليوانات الزراعية. واحتوت الكمية اخلام املنتجة عام 2010 نحو 1796.4 األف طن مادة جافة، �سملت 

مكوناتها الغذائية نحو 15539.3 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 241.1  األف طن بروتني مه�سوم. 

5-7-3 حما�شيل احلبوب العلفية
�سملت امل�ساحة املزروعة مبحا�سيل احلبوب العلفية يف املغرب للفرتة 2006 - 2010 كاًل من ال�سعري 87.3 %، والذرة 
ال�سامية )ال�سفراء(  9.5 % ، واجللبان 1.6 % واخلرطال ال�سوفان 1.0 % والب�سنة ) الذرة الرفيعة( 0.6 %، ومنها 

ما ُيزرع مرويًا، ومنها ما ُيزرع بعليا، وهي حما�سيل ت�ستخدم بالكامل يف تغذية احليوانات.
وت�سري املوازنة العلفية يف املغرب ال�سادرة عن املركز العربي "اأك�ساد" عام 2008  اإىل اأن امل�ساحات املزروعة بهذه 
اإ�سافًة اإىل ثمار  األف طن مادة علفية خام،   2184 اأنتجت نحو  األف هكتار   2478 2005 بلغت نحو  املحا�سيل عام 
اأ�سجار اخلروب البالغ اإنتاجها اآنذاك نحو 6.8 األف طن. ومن جممل هذه املادة العلفية اخلام كان نحو 1928 األف 
األف طن   159.2 ونحو  ا�ستقالبية،  ميغاجول طاقة  مليون   25119 على  الغذائية  مكوناتها  احتوت  مادة جافة،  طن 

بروتني مه�سوم. 

معدل و�سطي20062007200820092010البيان
414.7439.0431.6427.8427.8428.180امل�ساحة )األف هكتار(

100105.9104.1103.2103.2103.3الرقم القيا�سي

اجلدول )5-100(. تطور امل�ساحات املزروعة باالأعالف اخل�سراء يف املغرب للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 

معدل و�سطي 2010 2009 2008 2007 2006 البيان
8990.214 8982.235 8982.235 9062.02 9217.394 8707.183 )االإنتاج)األف طن

103.3 103.2 103.2 104.1 105.9 100     الرقم القيا�سي )%(

اجلدول )5-101(. تطور اإنتاج الزراعات العلفية اخل�سراء يف املغرب للفرتة 2006 - 2010

اململكة  العلفية يف   املوازنة  الواردة يف  املوؤ�سرات  واإىل  ال�سابق  الواردة يف اجلدول  البيانات  اإىل  باال�ستناد  الدرا�سة  فريق  اإعداد  من  امل�سدر: 
املغربية-  ال�سادرة عن املركز العربي"اأك�ساد" ، 2008.
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وت�سري بيانات جمموعة هذه املحا�سيل للفرتة 2006 - 2010 الواردة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية 
)املجلدات 26-31( واملوقع االلكرتوين للمفو�سية ال�سامية للتخطيط يف املغرب اإىل اأن اإنتاجها قد تذبذب وب�سكل حاد 

ما بني عام واأخر، وكمعدل و�سطي خالل الفرتة املذكورة  بلغ  نحو 2398 األف طن، كما يف اجلدول )102-5(.  

ومن املعروف باأن الزراعة يف املغرب تعتمد ب�سكل رئي�س على االأمطار التي يتفاوت معدل �سقوطها من منطقة الأخرى 
الو�سطي  املعدل  واإن  �سنويًا،  املزروعة  امل�ساحة  من   %  42 �سوى  املروية   امل�ساحة  ت�سكل  ال  حيث  الأخر،  ف�سل  ومن 
لالأمطار خالل الفرتة 2005-2010، كما وردت يف املوقع االلكرتوين للمندوبية ال�سامية للتخطيط يف املغرب، قد بلغ 

374 ملم يف ال�سنة، ويالحظ تذبذب االأمطار املت�ساقطة من عام الآخر، كما يف اجلدول )103-5(.

وتبعًا لذلك تذبذب االإنتاج الزراعي وخا�سة احلبوب والبقوليات وهي املحا�سيل احلقلية االأ�سا�سية من عاما اإىل اأخر، 
األف   2231 نحو  بلغ  2010 قد  العلفية يف عام  املزروعة مبحا�سيل احلبوب  االأرا�سي  باأن جمموع م�ساحة  ويالحظ 
هكتار، وقد اأنتجت نحو 2565 األف طن مادة خام ت�سمنت نحو 1413 األف طن مادة جافة، احتوت بدورها على نحو 
33180 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 217 األف طن بروتني مه�سوم. كما هو مو�سح يف اجلدول )104-5(، 

وقد ا�سُتخدمت ب�سكل كامل يف تغذية احليوانات. 

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

ال�سعري
2188.71993.42181.32182.81919.52093.14امل�ساحة
1158383620173413371051االإنتاجية
2535762.51353.243786.012566.42200.63االإنتاج

الذرة 
ال�سفراء

243.8228.3219.29223.5230.1228.998امل�ساحة
12204155519151213870االإنتاجية
297.3994.8120.92204.4279.1199.322االإنتاج

اجللبان
35.837.337.93943.138.62امل�ساحة
678319411707600545االإنتاجية
24.2611.9115.5727.5925.8421.034االإنتاج

ال�سوفان
17.622.423.125.629.623.66امل�ساحة
9442927119681246856االإنتاجية
16.616.5416.4324.7936.8820.25االإنتاج

الذرة 
البي�ساء

15.718.813.912.38.713.88امل�ساحة
783622863894667761االإنتاجية
12.311.712115.810.56االإنتاج

اإجمايل
2501.62300.22475.492483.222312398.298امل�ساحة
1153386613163213061022االإنتاجية
2885.56887.451518.164053.792914.022451.796االإنتاج

85%101%140.5%52.6%30.8%100%الرقم القيا�سي

اجلدول )5-102(. تطور اإنتاج زراعة احلبوب العلفية يف املغرب للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 63 . 

معدل و�سطي200520062007200820092010ال�سنة
228.4375.4223.1267.3543.6604.8373.8ملم/�سنة

163.7 %264.8%238.0%117.0%97.7%164.4%100%الرقم القيا�سي

اجلدول )5-103(. املعدل ال�سنوي لت�ساقط االأمطار يف املغرب

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة. 
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اإ�سافة اإىل ما تقدم من حما�سيل احلبوب احلقلية العلفية 
ثمار  االأخــرى  البلدان  بع�س  كما يف  املغرب  ت�ستخدم يف 
�سجرة اخلروب لتغذية احليوانات. واخلروب �سجرة دائمة 
اخل�سرة ي�سل ارتفاعها اإىل 15 مرت وهي ثنائية اجلن�س 
وثنائية امل�سكن، وثمار �سجرة اخلروب هي قرون عري�سة 
تتباين اأطوالها يف ال�سجرة الواحدة وقد ي�سل طولها اإىل 
30 �سنتمرتًا. وهي متكيفة للعي�س يف مناطق حو�س البحر 
االأبي�س املتو�سط ومعظم بلدان ال�سرق االأو�سط، وتعي�س 
�سجرة اخلروب من )200-300( �سنة. ويحتوي لب قرون 
اخلروب على مواد غذائية عّدة من اأهمها ال�سكر بن�سبة 
55 % وبروتني عايل اجلودة بن�سبة 15 % ودهون بن�سبة 
60 % بروتني  البذور فيحتوي على  اأّمــا م�سحوق   ،% 6
الكول�سرتول كما  الزيوت اخلالية من  وافرة من  وكميات 
يوجد يف ثمار اخلروب فيتامينات )اأ، ب1، ب2، ب3، د( 
والكال�سيوم،  البوتا�سيوم،  مثل:  مهمة  معدنية  وعنا�سر 
والنحا�س،  والباريوم،  واملنغنيز،  والفو�سفور،  واحلديد، 
الثمار من حم�س  وتخلو  واملغنيزيوم، وغريها،  والنيكل، 
االأوك�ساليك )Ox( الذي يحول دون امت�سا�س الكال�سيوم 
والعنا�سر املعدنية االأخرى وهذا من �ساأنه ت�سهيل عملية 
ب�سكل  منها  ـــادة  واالإف املــعــادن  لهذه  االأمــعــاء  امت�سا�س 
اأعرا�س  بظهور  ت�سببه  بعدم  الثمار  بكتني  ويتميز  كبري، 
احل�سا�سية. وقد مت تقدير املادة العلفية اخلام امل�ستخدمة 
األــف طن،    9.1 بنحو   2010 عــام  كعلف  اخلــروب  من 
ت�سمنت نحو 8.19 األف طن مادة جافة، احتوت بدورها 
ا�ستقالبية،  طاقة  ميغاجول  مليون   82.719 نحو  على 

ونحو 2.686  األف طن بروتني مه�سوم. 

املجموعحما�سيل احلبوب العلفية البيان الذرة البي�ساءال�سوفاناجللبانالذرة ال�ساميةال�سعري
1919.5230.143.129.68.72231امل�ساحة )األف هكتار(

%86.010.31.91.30.4100.0
1306*133712136001246667املردودية )طن/هكتار(

2566.4279.125.8436.885.82914.02اإجمايل االإنتاج )األف طن(
%88.19.60.91.30.2100.0

القيمة 
الغذائية 

**

2258.432245.60823.25632.4545.1042564.854مادة جافة )األف طن(
28907.9303487.634325.584389.45368.90433179.504طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

191.96717.1935.0932.5960.255217.104بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5 - 104(. م�ساحة واإنتاج حما�سيل احلبوب العلفية وقيم اإنتاجها الغذائي يف املغرب لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.  
*معدل و�سطي.  ** قدرت ن�سبة امل�ستخدم من جمموع املكونات الغذائية بــ 100 %.

�سجرة اخلروب )اخلرنوب( وثمارها اخل�سراء واجلافة
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5-7-4 خملفات املحا�شيل الزراعية
ت�سري درا�سة املوازنة العلفية، ال�سابق ذكرها، اإىل اأن خملفات املحا�سيل الزراعية االأ�سا�سية املعتمد عليها يف تغذية 
احليوانات الزراعية يف املغرب هي اأتبان املحا�سيل النجيلية، باالإ�سافة اإىل اأتبان املحا�سيل البقولية وبقايا املحا�سيل 
ال�سكرية )الق�سب وال�سوندر ال�سكري(، واخلروب. وت�سري الدرا�سة اإىل خلو ا�ستمارة البيانات الواردة من اجلهة املعنية 
يف املغرب من ذكر اأنواع خملفات وبقايا تقليم الزيتون وغريها من حما�سيل اخل�سار. وقدرت كمية هذه املخلفات عام 
2005  بنحو 9247 األف طن، وقدرت ن�سبة ا�ستهالكها بنحو 75 %. وعلى اعتبار اأن كل واحد كيلو غرام من املادة 
العلفية للمخلفات املذكورة يت�سمن 40-93 % مادة جافة، واأن الكغ الواحد من املادة اجلافة يحتوي على 4.5 - 7.5 
ميغاجول طاقة ا�ستقالبية و 1-4 % بروتني مه�سوم، ح�سب نوع املخلف ووقت ا�ستخدامه ون�سبة رطوبته، لذلك فقد بلغ 
جمموع  املكونات الغذائية املح�سوبة للمخلفات الزراعية كافة نحو 7893.3 األف طن مادة جافة، احتوت على 36362.1 
مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 85.8 األف طن بروتني مه�سوم، يف حني بلغت مكوناتها الغذائية امل�ستخدمة 
75 % بنحو 5933.4 مليون طن مادة جافة، و27409 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 64.8 األف طن بروتني 
مه�سوم. وبقيت كميات مهمة من خملفات املحا�سيل الزراعية غري امل�ستخدمة والبالغ ن�سبتها 25 %، اإ�سافة اإىل كميات 
�سخمة كبقايا تقليم االأ�سجار واملخلفات االأخرى. واأ�سارت الدرا�سة اإىل �سرورة بذل اجلهود ال�ستغالل هذه الكميات 

الهامة من املخلفات الزراعية، وو�سع االآليات العملية الالزمة جلمعها وزيادة قيمتها الغذائية بالتقانات املعروفة. 
اإنتاج   اإىل تذبذب  اإليه،  وت�سري البيانات الواردة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، ال�سابق االإ�سارة 
الناجتة منها،  الزراعية  املخلفات  تذبذب كميات  وبالتايل  اأخر،  اإىل  املغرب من عاما  البحث يف  املحا�سيل مو�سوع 
ويالحظ ذلك بو�سوح من خالل تطور الرقم القيا�سي الإنتاج هذه املخلفات خالل الفرتة 2006-2010 ، وكما مو�سح 

يف اجلدول )105-5(. 

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

حبوب

5583.85206.553637.485434.85056.14983.746م�ساحة
16524791463192315481417اإنتاجية
9226.592495.75321.5110451.87825.17064.140اإنتاج

16432.5574444.8429477.60918614.65613936.50312581.233خملفات
10027.057.7113.384.876.6الرقم القيا�سي

بقوليات

373.1359.3358.2375.9398.2372.940م�ساحة
653 890388530729709اإنتاجية
332.1139.3189.7274282.3243.480اإنتاج

304.578127.756173.979251.293258.905223.302خملفات
10041.957.182.585.073.3الرقم القيا�سي

حما�سيل 
�سكرية

63.67170.165.253.564.68م�ساحة
557951495475546957355466اإنتاجية
3548.236563838.335663068.13535.32اإنتاج

1224.71261.91324.91230.91059.01220.3خملفات
100103.0108.2100.586.599.6الرقم القيا�سي

اإجمايل
6020.55636.854065.785875.95507.85421.366م�ساحة
13106.8962919349.5114291.811175.510842.94اإنتاج

16737.1354572.5979651.58818865.94814195.40812804.535خملفات
10027.357.7112.784.876.5الرقم القيا�سي

اجلدول )5-105(. تطور اإنتاج املخلفات الزراعية  يف املغرب للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار(

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 64.  
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ويالحظ باأن كميات املخلفات الزراعية للحبوب عام 2010 قد بلغت نحو 13936.5 األف طن وللبقوليات نحو 258.9 
األف طن، وللمحا�سيل ال�سكرية نحو 1059األف طن، وبذلك بلغ جمموع هذه املخلفات نحو 14195 وقدرت مكوناتهما 
طاقة  ميغاجول  مليون   46791 نحو  على  احتوت  جافة،  مادة  طن  األف   10251 بنحو   %  75 امل�ستخدمة  الغذائية 
ا�ستقالبية، ونحو 109 األف طن بروتني مه�سوم. كما يف اجلدول )5-106(.  يف حني مت تقدير خملفات اخلروب بنحو 
23  األف طن،  وقدرت مكوناته الغذائية بنحو 21.390  األف طن مادة جافة، وامل�ستخدمة منها 75 % بنحو 16.043 
األف طن بروتني   0.481 165.238 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو  األف طن مادة جافة، احتوت على نحو 

مه�سوم.

5-7-5 خملفات ال�شناعات الغذائية 
ت�سنيع  بقايا  ت�سمل  املغرب  الغذائية يف  ال�سناعات  اأن خملفات  اإىل  ال�سابق ذكرها،  العلفية،  املوازنة  درا�سة  ت�سري 
البذور الزيتية واملطاحن و�سناعة ال�سكر، وت�سنيع االأ�سماك. ومل تتطرق بيانات ا�ستمارة الدرا�سة الواردة من اجلهة 
والكون�سروة،  والب�سكويت  املعكرونة  بقايا معامل  االأخرى مثل  الغذائية  ال�سناعات  املغرب الأنواع خملفات  املعنية يف 
وخملفات امل�سالخ  وغريها. وبلغ اإجمايل اإنتاج هذه املخلفات عام 2005  نحو 1864 األف طن مادة خام، �سكلت خملفات 
املطاحن والغربلة 59 % منها، وخملفات �سناعة ال�سكر 19.5 %، واالأك�ساب والق�سور 16.1 %، يف حني �سكل دقيق 
االأ�سماك الن�سبة الباقية والبالغة 5.4 % منها. وبلغ جمموع  املكونات الغذائية املح�سوبة للمخلفات كافة نحو 1620 
األف طن مادة جافة، احتوت على 18209 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 272.4 األف طن بروتني مه�سوم، 
و ُت�ستخدم ب�سكل كامل يف تغذية احليوانات الزراعية. وت�سري البيانات الواردة يف املوقع االلكرتوين للمندوبية ال�سامية 
للتخطيط يف املغرب  اإىل تطور الرقم القيا�سي لل�سناعات الغذائية يف املغرب خالل الفرتة 2006 – 2010، كما يف 

اجلدول )107-5(.

اإال اأن هذا التطور العام ال يعك�س حقيقة تطور مكونات هذه ال�سناعات والتذبذب الذي �سهدته خالل هذه الفرتة لكونها 
تعتمد على املواد االأولية لهذه ال�سناعات واملتمثلة بالكميات املنتجة وامل�ستوردة من املحا�سيل الزراعية. ويالحظ باأن 
% منها، وخملفات �سناعة ال�سكر   14.6 53.9 % منها، واالأك�ساب والق�سور  خملفات املطاحن والغربلة قد �سكلت 

14.6 % منها، ، يف حني �سكل دقيق االأ�سماك الن�سبة الباقية والبالغة 7.9 %. كما يف اجلدول )5 - 108(.

خملفات املحا�سيل الزراعية البيان
املجموعاملحا�سيل ال�سكريةالبقوليات احلبوب

13936.503258.9051059.014195.408الكمية اخلام )األف طن(
%98.21.87.5100

القيمة الغذائية 
املح�سوبة

12960.948240.782465.96013667.689مادة جافة )األف طن(
58324.2651733.6282329.80062387.693طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

131.0849.5754.6596145.319بروتني مه�سوم )األف طن(
القيمة الغذائية 

امل�ستخدمة
)% 75(

9720.711180.586349.47010250.767مادة جافة )األف طن(
43743.1991300.2211747.35046790.770طاقة ا�ستقالبية )مليون ميغاجول(

98.3137.1813.495108.989بروتني مه�سوم )األف طن(

اجلدول )5-106(. اأنواع وكميات خملفات املحا�سيل الزراعية وقيمها الغذائية يف املغرب لعام 2010

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.  

199820062007200820092010العام
143.7%141.8%138.7%133.6%132.1% 100% الرقم القيا�سي

اجلدول )5-107(. تطور الرقم القيا�سي لل�سناعات الغذائية يف املغرب

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.  
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ويالحظ باأن خملفات ال�سناعات الغذائية يف املغرب يف عام 2010 قد بلغت نحو 1627 األف طن، وقد قدرت مكوناتها 
الغذائية بنحو 1423 األف طن مادة جافة، احتوت على نحو 16438 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 308 األف 

طن بروتني مه�سوم. وكما مو�سح يف اجلدول )109-5(.  

5-7-6 جمموع املوارد العلفية امل�شتخدمة
يبني اجلدول )5-110( املوارد العلفية لعام 2010 يف املغرب، وقيمها الغذائية، والتي بلغت نحو 17381 األف طن مادة 

جافة، ونحو 122768 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 931 األف طن بروتني مه�سوم. 

%معدل و�سطي20062007200820092010نوع املخلف
396.3400.8416.1425.4431.1413.9423.7االأك�ساب والق�سور

856.1876.3926.81180.1865.8941.0253.9خملفات املطاحن والغربلة
307274271234186254.414.6خملفات �سناعة ال�سكر

132.1133.6138.7141.8143.7137.987.9دقيق االأ�سماك
100 1691.51684.71752.61981.31626.61747.34املجموع

100.099.6103.6117.196.2103.3الرقم القيا�سي )%(

اجلدول )5-108(. اأنواع وكميات خملفات ال�سناعات الغذائية يف املغرب للفرتة 2006 - 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف املوقع االلكرتوين للمندوبية ال�سامية للتخطيط، مديرية االإح�ساء العامة يف 
املغرب، واإىل املوؤ�سرات الواردة يف املوازنة العلفية يف اململكة املغربية -  ال�سادرة عن املركز العربي"اأك�ساد" ، 2008.

الكمية اخلام نوع املخلف
)األف طن(

جمموع املكونات الغذائية 
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

431.1378.5064970.296158.932االأك�ساب والق�سور
865.8761.9047695.38879.968خملفات املطاحن والغربلة

186152.0701862.5559.811خملفات �سناعة ال�سكر
143.7130.7671909.77358.917دقيق االأ�سماك

1626.61423.24716438.011307.629االإجمايل

اجلدول )5-109(. اأنواع وكميات خملفات ال�سناعات الغذائية وقيمها الغذائية يف املغرب لعام 2010

اململكة  العلفية يف  املوازنة  الــواردة يف  املوؤ�سرات  واإىل  ال�سابق  الــواردة يف اجلدول  البيانات  اإىل  باال�ستناد  الدرا�سة  فريق  اإعداد  من  امل�سدر: 
املغربية-  ال�سادرة عن املركز العربي"اأك�ساد" ، 2008.  

البيان
جمموع املكونات الغذائية

مادة جافة
%)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
%)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
%)األف طن(

1321.5047.610572.0308.652.8605.7املراعي الطبيعية
1796.44710.315539.26712.7241.09825.9الزراعات العلفية اخل�سراء
2573.04414.833262.22327.1219.79023.6زراعات احلبوب العلفية*

10266.81059.146956.00838.2109.47011.8خملفات املحا�سيل الزراعية*
1423.2478.216438.01113.4307.62933.0خملفات ال�سناعات الغذائية

17381.052100122767.539100.0930.847100املجموع

اجلدول )5-110(. املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة وقيمها الغذائية يف املغرب لعام2010 

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.   
*ب�سمنها القيم الغذائية اخلا�سة باخلروب.



169الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية 

املركز العربي - اأك�صـــ�د

طاقة   % و31.7  جافة،  مادة   %  6.5 بنحو  ُيقدر  نق�سًا  املحلية،  املــوارد  على  اعتمادًا  العلفية،  املوازنة  واأظهرت 
يو�سح   )111-5( واجلدول  االحتياجات.  لتغطية  االأعالف  ا�سترياد  يتم  حيث  مه�سوم،  بروتني   % و31  ا�ستقالبية، 

املوازنة العلفية املحلية للمغرب يف عام 2010.

ونظرًا ملحدودية املوارد املحلية من االأعالف، وعدم كفاءتها يف تغطية االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية، ت�ستورد 
اأن  اإىل  ال�سابق ذكرها  العلفية  املوازنة  العلفية اخلام وامل�سنعة، وت�سري درا�سة  املواد  باأ�س بها من  املغرب كميات ال 
كميات هذه املواد قد بلغت نحو 1846.53 األف طن عام 2005، يف حني بلغت قيمتها نحو 391.749 مليون دوالر 
اأمريكي، وقد �سكلت الذرة ال�سفراء الن�سبة الكبرية منها بن�سبة 66.2 %، وتفل ال�سوندر بن�سبة 11.8 %، وال�سعري 
 ،% 1.8 بن�سبة  ال�سويا  وك�سبة   ،% 3.3 بن�سبة  ال�سم�س  وك�سبة زهرة   ،% 4.7 بن�سبة  والنخالة   ،% 10.2 بن�سبة 
والف�سة املجففة بن�سبة 1.3 %، ومواد نباتية منوعة بن�سبة %0.7. وقد بلغ جمموع  املكونات الغذائية املح�سوبة لهذه 
املواد نحو 1624.4 األف طن مادة جافة  احتوت على نحو 20055.1 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 150 
األف طن بروتني مه�سوم، يف حني ت�سري البيانات الواردة يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية )املجلدات 
)اخلام وامل�سنعة( امل�ستوردة من قبل املغرب خالل الفرتة  اأن املعدل الو�سطي ال�سنوي للمواد العلفية  26-32(، اإىل 
2006 - 2010 قد بلغ نحو 3028 األف طن بقيمة اإجمالية بلغت نحو 806 مليون دوالر، وكما مو�سح يف اجلدول )5 - 
112(. وقد توزعت ب�سكل اأ�سا�سي ما بني الذرة ال�سامية )ال�سفراء( 57.1 %، وال�سعري 10.3 %، واأعالف احليوانات 

امل�سنعة 31 %، لتغطية العجز يف احتياجات الرثوة احليوانية من املكونات الغذائية.

مادة جافة البيان
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

17381122768931جمموع املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة
185831798001350جمموع احتياجات الرثوة احليوانية

- 419- 57032- 1202العجز
- 31.0- 31.7- 6.5الن�سبة املئوية للعجز %

اجلدول )5-111(. املوازنة العلفية املحلية للمغرب لعام 2010

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.  

%معدل و�سطي20062007200820092010املادة العلفية

201.8549.8325.22272.7212.54312.41210.3الكميةال�سعري
32.89132.1198.6248.7341.7370.8168.8القيمة

1439.791896.161693.841703.71906.851728.06857.1الكميةالذرة ال�سامية
221.37445.49494.1354.34455.23394.10648.9القيمة

39.10.377.8510.95139.2939.5121.3الكميةالذرة الرفيعة
5.530.24.953.0733.819.5121.2القيمة

564.3564.31028.911084.841444.64937.39831الكميةاأعالف احليوانات
128.25128.25382.71278.92481.53279.93234.7القيمة

م�سحوق االأ�سماك 
وجمففات اللحوم

7.117.119.549.6218.7710.430.30الكمية
36.4836.4841.5846.397.951.7486.4القيمة

2252.1003017.7403065.3603081.8103722.0903027.82100الكميةاملجموع الكلي
424.520742.5301021.960731.3601110.200806.114100القيمة

اجلدول )5-112(. كميات وقيم املواد العلفية امل�ستوردة من قبل املغرب للفرتة 2006 - 2010
) الكمية: األف طن ، القيمة: مليون دوالر (

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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ويبني اجلدول )5-113( كميات وقيم م�ستوردات االأعالف لعام 2010 . اإذ بلغت كمياتها نحو 3722.1 األف طن، بقيمة 
اإجمالية قدرها نحو 1110.2 مليون دوالر اأمريكي ، وقدر جمموع مكوناتها من املادة اجلافة بنحو 3275.4 األف طن، 

توزعت مكوناتها الغذائية على نحو 41653.2 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 312.2 األف طن بروتني مه�سوم.

ويالحظ اأنه مع كميات االأعالف امل�ستوردة فقد تقل�س العجز بل اأ�سبح فائ�س بنحو 11.2 % يف املادة اجلافة واإىل 
نحو - 8.6 % من الطاقة اال�ستقالبية، ويف الربوتني امله�سوم بنحو - 7.9 %، وكما مو�سح يف اجلدول )114-5(.

وت�سري درا�سة املوازنة العلفية ال�سابق ذكرها اإىل اأن املغرب قد �سدر كميات من املواد العلفية اخلام عام 2005، مثل 
دقيق اأو م�سحوق االأ�سماك، واخلروب، وحبوب اخلروب، واملوال�س. وقد �سكلت املادة اجلافة نحو 157 األف طن من 
هذه ال�سادرات بينما �سكلت الطاقة اال�ستقالبية نحو 1765 مليون ميغاجول، و�سكل الربوتني امله�سوم نحو 25 األف 
طن. يف حني ي�سري الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية ال�سادر عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 2012 
تاأثري يذكر على  اأن هذه الكميات لي�س لها  2010، ويالحظ  العلفية يف عام  اإىل وجود �سادرات حمدودة من املواد 

املوازنة العلفية.كما يف اجلدول )115-5(.

الكمية    ا�سم املادة
)األف طن(

%
االإجمايل

)مليون دوالر(
%

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

212.545.741.733.8187.0351945.16615.898ذرة �سفراء
1906.8551.2455.2341.01678.02823827.998117.462�سعري

139.293.733.813.0122.5751654.7656.129الذرة الرفيعة
1444.6438.8481.5343.41271.28313984.115165.267اأعالف حيوانات

18.770.597.98.816.518241.1577.433م�سحوق االأ�سماك
3722.09100.01110.2100.03275.43941653.201312.188املجموع

اجلدول )5-113(. امل�ستوردات العلفية من املواد اخلام وامل�سنعة يف املغرب  لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

مادة جافةالبيان
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

419-57032-- 1202العجز بدون امل�ستوردات
- 31.0- 31.7 - 6.5  الن�سبة املئوية للعجز %

3275.43941653.201312.188امل�ستوردات
 - 106.812- 15378.8  +2073.439الفائ�س اأو العجز مع امل�ستوردات

 - 7.9- 8.6  + 11.2الن�سبة املئوية للعجز  اأو الفائ�س %

اجلدول )5-114(. دور امل�ستوردات العلفية يف �سد العجز يف املواد العلفية  للمغرب لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.

الكمية ا�سم املادة
)األف طن(

االإجمايل 
)مليون دوالر(

جمموع املكونات الغذائية
مادة جافة 

)األف طن(
طاقة ا�ستقالبية 
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم 
)األف طن(

0.040.010.0350.5000.002�سعري
0.450.140.3964.1180.034ذرة �سامية

0.490.150.4314.6180.036املجموع

اجلدول )5-115(. ال�سادرات العلفية من املواد اخلام يف املغرب  لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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5-7-7  كمية املخلفات الزراعية غري امل�شتثمرة يف املغرب
بالرغم من تطور م�ساحات واإنتاج اخل�سر واالأ�سجار املثمرة يف املغرب خالل الفرتة 2006-2010،  وازدياد خملفاتها 
املخلفات  اال�ستفادة من هذه  اإىل  اإ�سارة  توجد  اأنه ال  اإال   ،)116-5( لذلك كما هو مو�سح يف اجلدول  تبعًا  الزراعية 
كاأعالف. ما عدا االإ�سارة اإىل ا�ستخدام ثمار �سجرة اخلروب والتي هي من االأ�سجار املعمرة والتي ال تعد من اأ�سجار 

الفاكهة باالأ�سا�س واأن ا�ستخدمت ثمارها من قبل االإن�سان.

اأما الكميات غري امل�ستخدمة من خملفات املحا�سيل الزراعية فقد بلغت نحو 3819 األف طن مادة خام، والتي �سكلت 
14195 األف طن، وقد �سكلت  خملفات احلبوب  27 % من اإجمايل خملفات املحا�سيل الزراعية البالغة نحو  نحو 
ن�سبة 91.2 % منها، وهي حتتوي على نحو 3422.3 األف طن مادة جافة، تت�سمن نحو 15652 مليون ميغاجول طاقة 

ا�ستقالبية، ونحو 36.5 األف طن بروتني مه�سوم، وكما مو�سح يف اجلدول )117-5(. 

وهذه الكميات تغطي 18.4 % من احتياجات املادة اجلافة، و8.7 % من احتياجات الطاقة اال�ستقالبية، و2.7 % 
من الربوتني امله�سوم، بينما تغطي هذه الكميات 104.5 % من م�ستوردات املادة اجلافة، و37.6 % من م�ستوردات 
الطاقة اال�ستقالبية، و11.7 % من م�ستوردات الربوتني امله�سوم.  وبذلك فاإن هذه الكميات من املخلفات يف حال 
ا�ستثمارها �ستغطي جزءا ال ي�ستهان به من العجز يف املوازنة العلفية، واأن توفري هذه الكمية من االأعالف  با�ستخدام 
املخلفات والتي يتم هدرها حاليًا �سيوفر ما يوازيها من العملة االأجنبية �سنويًا من قيمة امل�ستوردات، هذا باالإ�سافة 

اإىل اإمكانيات حت�سني املخلفات امل�ستخدمة لرفع قيمتها الغذائية. 

اجلدول )5-116(. تطور اإنتاج زراعة اخل�سر واالأ�سجار املثمرة  يف املغرب للفرتة 2006 - 2010
)امل�ساحة: األف هكتار، االإنتاج : األف طن، االإنتاجية: كغ/هكتار، عدد االأ�سجار: األف �سجرة(

معدل و�سطي 20062007200820092010البيان

اخل�سر  
204.38164.30191.30199.90194.30190.836امل�ساحة
258882945227825278702936528080االإنتاجية
5345.980 5291.004839.005322.905571.305705.70االإنتاج

101 %107.8%105.3%100.6%91.5%100%الرقم القيا�سي لالإنتاج

االأ�سجار 
املثمرة

748.4758.9783.16813.7843.63789.558امل�ساحة املثمرة
171240172657.8173654.4164081.8223820181090.8االأ�سجار املثمرة

3714.43410.93515.6333720.14763.83824.967االإنتاج
 103 %128.3%100.2%94.6%91.8%100%الرقم القيا�سي لالإنتاج

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 65.  

البيان 
الكمية اخلام غري 

امل�ستخدمة 
)األف طن(

%
جمموع املكونات الغذائية غري امل�ستخدمة

مادة جافة
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

3484.12691.23240.23714581.07032.771خملفات احلبوب
64.7261.760.196433.4072.394خملفات البقوليات

264.7506.9116.490582.4501.165خملفات املحا�سيل ال�سكرية
5.3470.15.34755.0740.160خملفات اخلروب

3818.949100.03422.27015652.00136.490االإجمايل

اجلدول )5-117(. املوارد العلفية  وقيمها الغذائية غري امل�ستخدمة يف املغرب لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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5-8 قيم املخلفات الزراعيةغري امل�شتثمرة
اأواًل- يف االأردن:

بلغ اإجمايل احتياجات الرثوة احليوانية للعام 2010 نحو 2004 األف طن من املادة اجلافة فيها ما يعادل 21419 
مليون ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية ونحو 193 األف طن بروتني مه�سوم، كما بلغ جمموع املوارد العلفية املحلية 
امل�ستخدمة يف االأردن  نحو 589 األف طن مادة جافة، حتتوي نحو 5537 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و53 األف 
طن بروتني مه�سوم، وقد ا�ستورد االأردن نحو 1139 األف طن من االأعالف املتنوعة بقيمة بلغت ما يعادل 471 مليون 
دوالر يف نف�س العام، بينما كان يتوفر فيها نحو 824 األف طن من املخلفات الزراعية التي مل يتم ا�ستثمارها، والتي 
تعادل نحو 568 األف طن من املادة اجلافة وهي حتتوي نحو 5880 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و97 األف طن 
بروتني مه�سوم، وهذه الكمية لو مت ا�ستثمارها لوفرت كثريًا من م�ستوردات االأردن من االأعالف، بقيمة تقدر بنحو 

452 مليون دوالر �شنويًا على اأ�سا�س التوفري باملادة اجلافة.
ثانياً- يف تون�س:

بلغ اإجمايل احتياجات الرثوة احليوانية للعام 2010 نحو 5852 األف طن من املادة اجلافة فيها ما يعادل 59633 
مليون ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية ونحو 435 األف طن بروتني مه�سوم، كما بلغ جمموع املوارد العلفية املحلية 
امل�ستخدمة يف تون�س  نحو 3754 األف طن مادة جافة، حتتوي نحو 29039 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و272 
األف طن بروتني مه�سوم، وقد ا�ستوردت تون�س نحو 1595 األف طن من االأعالف املتنوعة بقيمة بلغت ما يعادل 369 
مليون دوالر يف نف�س العام، بينما كان يتوفر فيها نحو 1746 األف طن من املخلفات الزراعية التي مل يتم ا�ستثمارها، 
والتي تعادل نحو 1198 األف طن من املادة اجلافة وهي حتتوي نحو  7208 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و37 
األف طن بروتني مه�سوم، وهذه الكمية لو مت ا�ستثمارها لوفرت كثريًا من م�ستوردات تون�س من االأعالف، بقيمة تقدر 

بنحو 277 مليون دوالر �شنوياً على اأ�سا�س التوفري باملادة اجلافة.
ثالثاً- يف اجلزائر:

بلغ اإجمايل احتياجات الرثوة احليوانية للعام 2010 نحو 13323 األف طن من املادة اجلافة فيها ما يعادل 1355780 
مليون ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية ونحو 926 األف طن بروتني مه�سوم، كما بلغ جمموع املوارد العلفية املحلية 
امل�ستخدمة يف اجلزائر نحو 14475 األف طن مادة جافة، حتتوي نحو 114164 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 
و646 األف طن بروتني مه�سوم، وقد ا�ستوردت اجلزائر  نحو 3764 األف طن من االأعالف املتنوعة بقيمة بلغت ما 
يعادل 1013 مليون دوالر يف نف�س العام، بينما كان يتوفر فيها من املخلفات الزراعية غري امل�ستثمرة نحو  3578األف 
طن تعادل نحو 1930 األف طن مادة جافة، وهي حتتوي على نحو 61566 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، ونحو 62 
األف طن بروتني مه�سوم، وهذه الكمية من املخلفات الزراعية يف حالة ا�ستثمارها تغطي من كمية م�ستوردات اجلزائر 

من االأعالف، ما قيمته 519 مليون دوالر �شنوياً على اأ�سا�س التوفري باملادة اجلافة. 
رابعاً- يف ال�شعودية:

بلغ اإجمايل احتياجات الرثوة احليوانية للعام 2010 نحو 9283 األف طن من املادة اجلافة فيها ما يعادل 98544 
مليون ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية ونحو 844 األف طن بروتني مه�سوم، كما بلغ جمموع املوارد العلفية املحلية 
ا�ستقالبية،  43492 مليون ميغاجول طاقة  األف طن مادة جافة، حتتوي نحو   4774 ال�سعودية  نحو  امل�ستخدمة يف 
و238 األف طن بروتني مه�سوم، وقد ا�ستوردت ال�سعودية  نحو 11185 األف طن من االأعالف املتنوعة بقيمة بلغت ما 
يعادل 4117 مليون دوالر يف نف�س العام، بينما كان يتوفر فيها نحو 760 األف طن من املخلفات الزراعية التي مل يتم 
ا�ستثمارها، والتي تعادل نحو 490 األف طن من املادة اجلافة وهي حتتوي نحو  2614 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، 
األف طن بروتني مه�سوم، وهذه الكمية لو مت ا�ستثمارها لوفرت من م�ستوردات ال�سعودية من االأعالف، بقيمة  و11 

تقدر بنحو 180 مليون دوالر �شنوياً على اأ�سا�س التوفري باملادة اجلافة.
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خام�شاً- يف العراق:
بلغ اإجمايل احتياجات الرثوة احليوانية للعام 2010 نحو 38326 األف طن من املادة اجلافة فيها ما يعادل 84413 
مليون ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية ونحو 561 األف طن بروتني مه�سوم، كما بلغ جمموع املوارد العلفية املحلية 
امل�ستخدمة يف العراق  نحو 9509 األف طن مادة جافة، حتتوي نحو 62496 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و376 
األف طن بروتني مه�سوم، بينما كان يتوفر فيها كميات كبرية من املخلفات الزراعية غري امل�ستثمرة والتي ُتقّدر قيمتها 
املخلفات  من  اأمكن ح�سره  ملا  وذلك  الدرا�سة  هذه  تبني من خالل  ما  وذلك ح�سب  �شنوياً  دوالر  مليون   25 بنحو 

الزراعية غري امل�ستخدمة يف العراق .
�شاد�شاً- يف املغرب:

بلغ اإجمايل احتياجات الرثوة احليوانية للعام 2010 نحو 18583 األف طن من املادة اجلافة فيها ما يعادل 179800 
مليون ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية ونحو 1350 األف طن بروتني مه�سوم، كما بلغ جمموع املوارد العلفية املحلية 
122768 مليون ميغاجول طاقة ا�ستقالبية،  األف طن مادة جافة، حتتوي نحو   17381 امل�ستخدمة يف املغرب  نحو 
األف طن من االأعالف املتنوعة بقيمة بلغت ما   3722 األف طن بروتني مه�سوم، وقد ا�ستوردت املغرب  نحو  و931 
يعادل 1110 مليون دوالر يف نف�س العام، بينما كان يتوفر فيها نحو 3819 األف طن من املخلفات الزراعية التي مل 
يتم ا�ستثمارها، والتي تعادل نحو 3422 األف طن من املادة اجلافة وهي حتتوي نحو  15652 مليون ميغاجول طاقة 
املغرب من  لوفرت كثريًا من م�ستوردات  ا�ستثمارها  لو مت  الكمية  بروتني مه�سوم، وهذه  األف طن  و36  ا�ستقالبية، 

االأعالف، بقيمة تقدر بنحو 1021 مليون دوالر �شنوياً على اأ�سا�س التوفري باملادة اجلافة.
ويبني اجلدول رقم )5-118( التوفري يف م�ستوردات الدول ال�ست املدرو�سة يف حال قيامها با�ستثمار املخلفات الزراعية 

املهملة، وذلك ح�سب ما مت تقديره يف هذه الدرا�سة.

5-9 دور اأك�شاد يف جمال ا�شتخدام املخلفات الزراعية
اأن�ساأ املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( بناء على احلاجة املا�سة اإىل مركز علمي يهتم 
بحل امل�سكالت العلمية ذات الطابع العربي امل�سرتك، يف جماالت املوارد النباتية، واالأرا�سي وا�ستعماالت املياه، واملوارد 
املائية، والرثوة احليوانية، والدرا�سات االقت�سادية واالجتماعية يف املناطق اجلافة و�سبة اجلافة واأهميتها بالن�سبة 
مل�ستقبل الزراعة العربية، وذلك لتحويل هذه املناطق من هام�سية اإىل مناطق اإنتاجية واجتماعية متكاملة. وقد نفذ 
املركز العربي )اأك�ساد( يف جمال التعاون مع الدول العربية، واملنظمات العربية واالإقليمية والدولية، عدة م�ساريع بحثية 
ودرا�سية وتنموية يف جماالت عمله املختلفة، وا�ستطاع حتقيق العديد من االجنازات فيها، وهو يتطلع اإىل تو�سيع هذا 

التعاون لي�سمل القطاع اخلا�س يف الدول العربية كافًة، وخا�سًة يف جمال نقل وتوطني التقنيات امل�ستنبطة.

قيمة التوفري ال�سنويالدولة
452االأردن
277تون�س

519اجلزائر
180ال�سعودية

25العراق
1021املغرب
2474املجموع

اجلدول )5-118(. قيمة التوفري يف الدول املدرو�سة من م�ستوردات االأعالف �سنويًا 
)مليون دوالر(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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من هذا املنطلق، ومن خالل االهتمام الكبري مبو�سوع تطوير اإنتاجية الرثوة احليوانية يف الوطن العربي، فقد و�سع 
املركز العربي ”اأك�ساد“ اخلطط العلمية والفنية ال�سنوية وكثف من اهتمامه باملوارد العلفية كاأحد العوامل املوؤثرة على 
هذا التطوير، وقد نفذ خالل املرحلة املا�سية، بالتعاون مع اجلهات امل�سار اإليها اآنفًا عدة درا�سات متخ�س�سة حول 
الدرا�سات  من  العديد  باإ�سدار  قام  كما  التقليدية،  االأعالف  مل�سادر  الغذائية  القيمة  وحتديد  العلفية  املوارد  م�سح 
القطرية املتخ�س�سة عن املوارد العلفية لكل دولة عربية و�سكل فريقًا من اخلرباء العرب لتحليل البيانات القطرية 
اأي�سًا  وبا�سر  فيها.  التطور  وتوقعات  احليوانات  احتياجات  مع  باملقارنة  املتاحة  العلفية  للموارد  املوؤ�سرات  وحتديد 
الوطن  للرثوة احليوانية يف  كاأعالف  الزراعي  والت�سنيع  االإنتاج  لال�ستفادة من خملفات  اقت�سادية  درا�سة  باإجراء 
العربي، وبينت هذه الدرا�سات �سرورة ا�ستثمار املخلفات الزراعية )االأتبان باأنواعها، ونواجت تقليم الزيتون، و�سعف 
الزراعية  ال�سناعية  واملخلفات  ال�سم�س....(،  عباد  وزهرة  ال�سوداين،  والف�ستق  اخل�سار،  حما�سيل  وبقايا  النخيل، 
الخ(،  املعكرونة...  وم�سانع  املخابز  وبقايا  وال�سوامع،  املطاحن  وبقايا  والتعليب،  والكون�سروة  ال�سكر  معامل  )بقايا 
املتوفرة يف الدول العربية ب�سكل اأمثل وو�سحت الطرق والو�سائل املمكن اتباعها ال�ستثمار هذه املخلفات بعد حت�سينها 
املراعي  على  ال�سغط  تخفيف  وبالتايل  التكاليف،  باأقل  والتداول  للنقل  واإعدادها  وت�سنيعها  الغذائية  قيمتها  ورفع 
الطبيعية التي اأ�سبحت غري قادرة على مواجهة تزايد اأعداد القطعان، واحلّد من تلوث البيئة الناجت من تراكم هذه 

املخالفات اأو حرقها و�سد جزء من الفجوة العلفية احلا�سلة لدى جميع الدول العربية.
واهتم املركز العربي "اأك�ساد" �سمن برناجمه امل�ستمر يف تطوير م�سادر االأعالف، وخطة عمله املتعلقة بتطوير تقانات 
معاجلة املخلفات الزراعية، وخا�سًة اجلافة منها و�سعبة التداول، مثل اأحطاب القطن والذرة ونواجت تقليم الزيتون 
و�سعف النخيل وغريها من املخلفات، وتطوير اآالت فرم وتقطيع هذه املخلفات لتاأمني بديل عن االأتبان خالل ال�سنوات 
العجاف التي ينخف�س فيها اإنتاج املحا�سيل احلقلية النجيلية )القمح،ال�سعري( حيث تنخف�س كميات االأتبان الناجتة، 

فرتتفع اأ�سعارها لتقارب قيمة االأعالف احلبية املركزة. 
املخلفات  مبعاجلة  خا�سة  اآالت  وتنفيذ  ت�سميم  خالل  ومن  ودرا�ساته  اأبحاثه  نتائج  خالل  من  اأك�ساد  �سعى  ولطاملا 
اإ�سافية  علفية  موارد  وتاأمني  العربي،  الوطن  يف  العلفية  الفجوة  من  ق�سم  �سد  اإىل  الغذائية  قيمتها  ورفع  الزراعية 

منخف�سة التكلفة مع احلّد من تلّوث البيئة. 
الغذائية  الزراعية وال�سناعية  للمخلفات  الغذائية  القيمة  العربي على نقل وتوطني تقانات حت�سني  لقد عمل املركز 
منها  لال�ستفادة  اخلا�س،  القطاع  قبل  من   لال�ستثمار  واإتاحتها  العربية،  الدول  اإىل  قبل”اأك�ساد“  من  امل�ستنبطة 
بال�سكل االأمثل ل�سد الفجوة العلفية، وذلك من خالل رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية، وت�سنيعها، مما ي�سهم 
الكبرية  الرعوية  نتيجة احلموالت  املتدهورة  املراعي  على  ال�سغط  تخفيف  و  وتداولها،  نقلها  و�سهولة  اقت�سادية  يف 
التي ال تتنا�سب وحمولة املرعى، و اال�ستغالل االأمثل للمخلفات وعدم هدرها، و حتفيز الدول وامل�ستثمرين على اإقامة 
م�ساريع اإنتاج اأعالف متكاملة تعتمد على املخلفات الزراعية املح�سنة، وبالتايل زيادة اإنتاج الرثوة احليوانية، وحت�سني 

دخل املربي، باالإ�سافة اإىل خلق فر�س عمل جديدة، واحلّد من ا�سترياد املواد العلفية من اخلارج.
ويعمل املركز العربي اأي�سًا على ن�سر اأ�ساليب اال�ستفادة من االأعالف التقليدية يف الدول العربية ب�سكل اأمثل وذلك 
�سمن خلطات علفية متوازنة حم�سوبة القيم الغذائية ح�سب نوع احليوان وعمرة وحالته الفيزيولوجية، مما يخفف 
جزء من الهدر احلا�سل من �سوء ا�ستخدام هذه االأعالف، ومن خالل ت�سنيع جزء من االأعالف التقليدية مع جزء 
من املخلفات للح�سول على االأعالف املتكاملة وذلك لتحقيق اال�ستغالل االأمثل لالأعالف التقليدية واملخلفات، وذلك 
– مالئ ومركز( ومتوازن، وتطوير عالئق علفية منخف�سة  )جاف ورطب  باأ�سكالها املختلفة  بت�سنيع هذه املخلفات 
التكاليف ل�سد احتياجات احليوانات يف ظروف التغذية املختلفة، وحماولة تعميم االإجراءات املذكورة على املربني، 

وم�ساعدتهم يف تنفيذها عن طريق الوحدات االإر�سادية، وقد حقق اجنازات وا�سحة يف هذا املجال.
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الف�صل ال�صاد�س
التقييم القت�صادي لتقنيات ال�صتخدامات الأخرى 

للمخلفات الزراعية
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التقييم االقت�شادي لتقنيات اال�شتخدامات االأخرى 
للمخلفات الزراعية

يعد تقييم العائد االقت�سادي واملردود االجتماعي والبعد البيئي للنظم البيولوجية لتدوير املنتجات الزراعية الثانوية - 
ويق�سد بها هنا املخلفات الزراعية، من حيث ربط مدخالت وخمرجات التكنولوجيات امل�ستخدمة ببع�سها يف منظومة 
امل�ستدامة  التنمية  على  وتاأثريها  النظم  لهذه  املزارعني  تقبل  يف  وا�سح  اأثر  ذات   - واقت�ساديًا  وماليًا  فنيًا  متكاملة 
بالريف العربي، كما توؤدي اإىل نظافة مناطق التطبيق وحماية هذه املخلفات من احلرق املبا�سر، وتطبيق نظم الزراعة 
الع�سوية، وتوفري م�سادر بديلة للطاقة البرتولية النا�سبة، واإنتاج م�سادر متجددة لالأعالف والغذاء والق�ساء على 

م�سكلة اإلقاء مياه ال�سرف ال�سحي باملجاري املائية... 

6-1 اجلدوى الفنية من ا�شتخدام املخلفات الزراعية وال�شناعية الغذائية
ترتبط اجلدوى االقت�سادية الأي ن�ساط ارتباط قويًا باجلدوى الفنية لهذا الن�ساط، ويق�سد باجلدوى الفنية االإجابة 
على ال�سوؤال التايل: هل هنالك جدوى فعاًل من الناحية الفنية اأو التقنية ملزاولة هذا الن�ساط، وما هي  البدائل الفنية 
املمكنة لذلك، ومن ثم اختيار اأف�سل هذه البدائل من بينها )وال ي�سرتط اأن يكون اأف�سل البدائل الفنية اأقلها تكلفة(. 
)من حيث  )االآالت واملعدات املنا�سبة مع الظروف املحلية(، املوقع  ومن اجلوانب الفنية اختيار التكنولوجيا املنا�سبة 

امل�ساحة و احلجم(، نوعية واأ�سلوب البناء اإن ا�ستلزم االأمر ذلك.. والطاقة امل�ستخدمة ومدى مالئمتها ، وغري ذلك.

6-1-1  االأ�شاليب امل�شتخدمة يف جمع وجتهيز املخلفات الزراعية
االعتبارات  مراعاة  مع  املخلف  نوعية  ح�سب  تختلف  وال�سناعية  الزراعية  املخلفات  ملعاملة  امل�ستعملة  التقانات  اإن 

التالية:
•طبيعة التوزيع اجلغرايف للمخلفات وحمددات جمعها الذي ميكن اأن يكون يدويًا اأو اآليًا ونقلها اإىل مراكز الت�سنيع، 

وكذلك مو�سمية االإنتاج.
•اختيار التقنية امل�ستخدمة من حيث الناحية الفنية و�سهولة تطبيقها. 

•االأخذ يف االعتبار راأي املزارع و/اأو ال�سناعي خالل نقل وتطبيق التقنية، واملقارنة مع التقنيات امل�ستوردة التي رمبا 
ال تتما�سى مع الظروف االجتماعية والبيئية.

•القبول االجتماعي لنقل وتطبيق التقنية الذي يحتاج لبع�س من الوقت قبل التعميم.
وت�سمل اأنواع املعاجلات واملعامالت التالية :

اأواًل-املعاجلات واملعامالت امليكانيكية: كاجلر�س والطحن والفرم التي من �ساأنها ت�سهيل عملية اله�سم، وا�ستخال�س 
املواد الغذائية من املادة اخلام، وزيادة هذه القيم الغذائية باال�ستفادة الق�سوى من ال�سيللوز والهيمي�سيللوز. 

ثانياً-املعاجلات واملعامالت الكيميائية: توؤدي هذه املعاجلات واملعامالت اإىل حت�سني املخلفات، ورفع قيمها الغذائية 
من الربوتني والطاقة ... وغريها.

ثالثاً-املعاجلات واملعامالت البيولوجية: تعتمد تلك الطرائق على ا�ستخدام الفطور من اأجل حتطيم الهيكل املتخ�سب 
للمخلفات، وذلك نتيجة قدرتها على اإفراز اأنزميات الليجناز وال�سيللوالز والهمي�سيللوالز. 

هوائيًا،  ال  تخمريًا  اخل�سراء  املخلفات  تخمري  على  الطرق  تلك  تعتمد  البيوكيميائية:  واملعامالت  رابعًا-املعاجلات 
م�ست�ساغة  وجعلها  تعفن،  دون  ممكنة  فرتة  الأطــول  اخل�سراء  املخلفات  هذه  على  احلفاظ  بهدف  وحت�سينها، 

بالن�سبة للحيوان. 
خام�شاً- طرق اأخرى: من اأهم هذه الطرق: 

• االإ�سعاع: وذلك بتعري�س املخلفات الأ�سعة غاما، فيزيد معامل ه�سمها مبقدار 10-15 وحدة.
•املعاجلة ب�سغط البخار: ويتم ذلك بنقع املخلفات النباتية اجلافة باملاء وتعري�سها لبخار املاء واحلرارة معًا مما 
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يوؤدي اإىل حتطيم جزئي للروابط املعقدة فيها. وفكرة هذه الطريقة هي اإجراء التحليل املائي للمواد اخل�سنة با�ستخدام 
بخار املاء حيث يحدث ك�سر للروابط الكيميائية للمركبات الغذائية، واالألياف، واللجنني، مما يوؤدي اإىل رفع القيمة 

اله�سمية للمادة. ولكن هذه املعاملة تت�سبب يف فقد للمادة اجلافة قد ي�سل اىل 20 %.  
ويبني اجلدول )6-1( بع�س االأمثلة من التقنيات التي ميكن تطبيقها لال�ستفادة من املخلفات النباتية وال�سناعية يف 

العديد من املجاالت. 
املخلفات  مع  للمعاملة  ا�ستخدامها  يتم  التي  التقنيات  تنوع  ُيالحظ  اجلدول  هذا  يف  الــواردة  املعلومات  خالل  ومن 
الزراعية تبعًا الأنواعها و�سفاتها وا�ستعماالتها، حيث يتم ا�ستخدام خملفات احلبوب يف تغذية احليوانات الزراعية 
بعد معاملتها فيزيائيًا اأو كيميائيًا اأو اإدخالها يف خلطات االأعالف املركزة، كما يتم ا�ستخدام خملفات الزيتون كمورد 

للطاقة ويف تغذية احليوانات، وهكذا تتنوع املعامالت املطبقة على املخلفات وا�ستخداماتها.  

6-1-2 ا�شتعماالت املخلفات الزراعية وال�شناعية الغذائية
للمخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية ا�ستعماالت عديدة، وميكن اإيراد اأهمها، كاالأتي: 

اأواًل: اإنتاج ال�شماد الع�شوي
اإن التخل�س من املخلفات يف مواقع اإنتاجها وا�ستعمالها ك�سماد ع�سوي، اأو "كمبو�ست"،  ُيعترب من االأ�ساليب ال�سائعة 

اال�ستعمالالتقنيةاملخلف
خملفات احلبوب

االأتبان
النخالة

املعامالت الفيزيائية 
و/اأوالكميائية

علف مركز/حمببات

التقليل يف ا�ستعمال االأعالف املركزة امل�ستعملة يف تغذية 
القطيع، تكوين خمزون علفي، تدخل �سمن مكونات 

االأعالف املركزة.
خملفات الزيتون

بقايا التقليم
تفل الزيتون )اجلفت(

التجفيف و/اأو اجلر�س
الغربلة و/اأو املعامالت 
الفيزيائية و/اأوالكميائية

علف حيواين خالل فرتات اجلفاف.
مورد للطاقة مع اإمكانية اال�ستعمال يف التغذية احليوانية، خالل 

فرتات اجلفاف.

خملفات الت�شنيع الزراعي
تفل الربتقال
تفل الطماطم

بقايا تقليم العنب
بقايا تقليم االأ�سجار
تفل ال�سعري املخمر

زرق الدواجن

ال�سيالج/ القوالب العلفية
ال�سيالج/ القوالب العلفية

اجلر�س
اجلر�س
ال�سيالج

التخمر/ �سيالج

علف مركز الإنتاج اللحم خالل فرتات اجلفاف.
علف مركز الإنتاج اللحم و/اأو احلليب.

علف مركز لال�ستعمال خالل فرتات اجلفاف.
ا�ستغالل للت�سميد الع�سوي.

 االإدماج يف االأعالف املركزة الإنتاج اللحم و/اأو احلليب.
م�سدر للغاز احليوي و/اأو �سماد ع�سوي / علف للمجرتات.

خملفات النخيل
التمور غري قابلة للت�سويق

نواة التمور
ال�سعف وخالفه

القوالب العلفية
الطحن واحلفظ 

جر�س

تكوين خمزون علفي لتغذية احليوان.
علف مركز حملي لالأغنام واملاعز.

�سناعة اخل�سب والورق.

خملفات اأخرى
التني ال�سوكي )ثمرة ال�سبار(

النباتات البحرية

القوالب العلفية
الت�سميد الع�سوي

حفظ يف �سكل حمببات

اإنتاج علف الإنتاج اللحم / �سماد ع�سوي لال�ستعمال
 يف الزراعة البيولوجية.

للزراعة البيولوجية )الع�سوية( واملحافظة على الرتبة
باالإ�سافة اإىل االأعالف املركزة الإنتاج اللحم.

اجلدول )6-1(. بع�س االأمثلة من التقانات امل�ستخدمة يف اإعادة تدوير املخلفات الزراعية

 امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 66.  
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ال �سيما اإذا كانت تتميز بقيمة ت�سميدية عالية. ومن 
يف  قلبها  هي  للمخلفات،  ال�سائدة  اال�ستعماالت  بني 
للمخلفات  بالن�سبة  خا�سة  ع�سوية،  كاأ�سمدة  الرتبة 
جمعها  اأعــبــاء  االقت�سادية  قيمتها  تغطي  ال  الــتــي 
ونقلها خارج املزرعة. ومن بني هذه املخلفات، نذكر 
وبقايا  واالأتــبــان،  البقوليات  بقايا  املثال  �سبيل  على 
وبقايا  اجلريد،  مثل  النخيل  بقايا  وكذلك  احل�ساد، 
تقليم االأ�سجار حيث يتم جر�سها وتخمريها، كم�سدر 
ت�سميد ع�سوي بخا�سة الإنتاج اخل�سروات، وينتج عن 
هذا اال�ستعمال زيادة خ�سوبة االأر�س والتخفيف من 
تاأثري ن�سبة امللوحة. وي�ستعمل هذا النوع من الت�سميد 

العربي، وميكن ا�ستغالله،  الوطن  العديد من مناطق  يف 
خا�سًة يف الزراعات البيولوجية التي اأ�سبحت تتطور من �سنٍة اإىل اأخرى نظرًا للطلبات املتزايدة على م�ستوى االأ�سواق 

اخلارجية. 
بع�س  على  تون�س  اأُجنــزت يف  علمية   بحوث  اأن عدة  اإىل  االإ�سارة  من  البد  العديدة،  النباتية  املخلفات  على  وزيــادًة 
اأنواع النباتات البحرية مثل "بو�سيدونيا"،  واأثبتت اأنها حتتوي على كميات مهمة من العنا�سر الغذائية، مثل االأزوت، 
والعنا�سر املعدنية، وتتميز هذه املخلفات البحرية بخ�سائ�س فيزيائية ميكن ا�ستخدامها كو�سط زراعي للم�ساتل اأو 
ك�سماد ع�سوي ي�ساف اإىل الرتبة لتح�سني نفاذيتها، وزيادة ن�سبة امت�سا�س املاء و حت�سني الهيكل الدبايل الطيني. 
كما حتتوي الطحالب على بع�س الهرمونات الطبيعية التي تن�سط النمو الزراعي مقارنة ببع�س االأ�سمدة التقليدية، 

وت�ساعد اأي�سًا على حتمل اجلفاف والربودة، و ذلك بتنمية واإكثار جذور النباتات. 
مناعتها،  وتقوي  والفطريات  والفريو�سات  احل�سرات  النباتات من  على حماية  ت�ساعد  مواد  على  الطحالب  وحتتوي 
وتقلل كذلك من تكاثر النيماتودا  يف االأر�س، وُي�ستعمل �سماد الطحالب كو�سط زراعي للم�ساتل وك�سماد ع�سوي للرتبة 
لتح�سني خ�سائ�سها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية. و ميكن اإ�سافة هذا ال�سماد كلما ظهرت بع�س عالمات نق�س 
يف التغذية، بخا�سة العنا�سر ال�سغرى، مثل احلديد، والزنك، واملنغنيز، كما ميكن ا�ستخدام هذا ال�سماد يف الزراعة 
اإ�سافة �سماد  اأما بالن�سبة لالأرا�سي املنحدرة فاإن  البيولوجية التي �سهدت خالل ال�سنوات االأخرية تطورًا ملحوظًا. 
الطحالب يحد من االجنراف املائي و الهوائي، و ذلك بتح�سني متا�سك عنا�سر الرتبة و نفاذيتها وقابليتها المت�سا�س 

مياه ال�سيالن مع ن�سبة غطاء نباتي مكثف.

ثانياً:  اإنتاج امل�شروم
ُيعد اإنتاج الفطر الغذائي )امل�سروم( من بني املنتجات 
ببع�س  االأخرية  ال�سنوات  تتطور خالل  اأ�سبحت  التي 
االأقطار العربية، وهي حتقق عائدًا اقت�ساديًا جيدًا. 
وتتم تنمية فطر امل�سروم اأ�سا�سًا، على خملفات زراعية 
يتم تخمريها بطريقة عمل الكمبو�ست من خالل عدة 
وتكون  امل�سروم،  فطر  لنمو  مالئمًة  لتكون  حتــوالت، 
هذه التحوالت من خالل اأنواع من الكائنات املجهرية 
التحوالت  . ويتم خالل هذه  املحبة للحرارة املرتفعة 
زراعة الفطر )امل�سروم(حتلل جزئي للعنا�سر الع�سوية لت�سبح و�سطًا مالئمًا 

الزراعة الع�سوية
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لنمو فطر امل�سروم، ويوفر له الكربون والنيرتوجني واملعادن لتغطية حاجياته. كما يتم خاللها الق�ساء علي م�سببات 
اخلام  للمادة  بيولوجية  حتوالت  عدة  حتدث  امل�سروم  اإنتاج  مرحلة  واأثناء  احل�سائ�س،  وبذور  واحل�سرات  االأمرا�س 

)الكمبو�ست( جتعله �ساحلًا بعد جمع امل�سروم لال�ستخدام ك�سماد ع�سوي اأو ي�ستخدم يف اإنتاج الغاز احليوي.
ثالثاً: اإنتاج العلف احليواين

ن�سبة  اأن  اإذ  املناخية،  بالظروف  اأ�سا�سًا  مرتبط  احليوانية،  التغذية  يف  وال�سناعية  الزراعية  املخلفات  ا�ستغالل  اإن 
اال�ستعمال ترتفع خالل ال�سنوات اجلافة بينما تنخف�س خالل ال�سنوات املمطرة، وهذا ما يبني الدور الذي ميكن اأن 

تلعبه املخلفات الزراعية وال�سناعية يف التغذية احليوانية خالل فرتات اجلفاف.
ومن بني التقنيات املبتكرة ال�ستغالل املخلفات يف التغذية احليوانية، املعامالت الكيماوية الأتبان املحا�سيل، وتقنية 

ال�سيالج، وتقنية القوالب اأو البلوكات العلفية واملحببات.

واإن ا�ستعمال املخلفات يف النظم الغذائية للحيوانات 
الزراعية ينتج عنه خف�س يف ن�سب ا�ستعمال االأعالف 
املركزة والتي اأغلبها م�ستورد من االأ�سواق اخلارجية، 
وملجابهة  املــجــرتة.  للحيوانات  بالن�سبة  وبخا�سة 
املخلفات،  اأغلبية  حفظ  من  البــد  اجلفاف،  فــرتات 
الفرتات  خالل  ال�ستغاللها  املمطرة  ال�سنوات  خالل 

ال�سعبة. 
1( البلوكات العلفية: وهي عبارة عن اأعالف متكاملة 
منخف�سة التكلفة ت�سلح للمجرتات، اأ�سا�سها خلطات 
جافة باأ�سكال وقيا�سات خمتلفة )مكعبة – ا�سطوانية 
اجلافة  النباتية  الزراعية  املخلفات  من  م�سنعة   )..
املواد  بع�س  اإ�سافة  بعد  الغذائية  بالقيمة  الفقرية 

العلفية التقليدية بكميات �سغرية ) �سعري، ذرة، نخالة، ك�سبة قطن ...( وبع�س املواد الداعمة لها ومنها اليوريا واملوال�س، 
ملح الطعام، اأمالح معدنية، وفيتامينات، واأحيانًا بع�س االأدوية البيطرية، وي�ساف لها قليل من املواد الرابطة ) ومنها 
االإ�سمنت، اجلب�سني (، حيث يتم خلطها جميعًا بقليل من املاء وبن�سب حمددة ثم تكب�س يف قوالب وترتك حتى جتف 

ثم تنقل اإىل اأماكن تواجد احليوانات لتتغذى عليها.
وهناك العديد من االأ�سباب التي دعت اإىل ا�ستخدام  هذه الطريقة :

•اإن الكثري من املخلفات الزراعية وال�سناعية ال ي�ستفاد منها مطلقًا يف �سكلها اخلام ولكن ت�سنيعها على �سكل بلوكات 
علفية يجعلها �ساحلة لال�ستخدام يف تغذية احليوانات املجرتة واحل�سول على الربوتني، مثل اأحطاب القطن و�سعف 

النخيل.

م�سغوطات علفية متنوعة

خملفات زراعية
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الطرق  اأف�سل  مــن  العلفية  البلوكات  ت�سنيع  •اإن 
تغذية  يف  نرتوجيني  كم�سدر  اليوريا  ال�ستغالل 

احليوانات املجرتة .
•اإن ا�ستخدام البلوكات العلفية يف تغذية احليوانات 
لالأعالف  ا�ستغاللها  كــفــاءة  مــن  يح�سن  املــجــرتة 
االأ�سا�سية وخا�سة االأعالف اخل�سنة الفقرية ف�ساًل 
مثل  املــركــزة  االأعـــالف  على  االعــتــمــاد  تقليل  عــن 

ال�سعري والذرة .
اإن اأهمية البلوكات العلفية تتحدد من خالل االأتي:

- �سهلة الت�سنيع والنقل والتخزين.
- تكلفتها ب�سيطة ومنخف�سة. 

الالزمة  الغذائية  املكونات  من  العديد  حتتوي   -
لرتميم النق�س احلا�سل يف ج�سم احليوان نتيجة تغذيته على اأعالف فقرية )اأتبان – بقايا حما�سيل(. 

- يتم ت�سنيعها من اأي نوع من املخلفات الزراعية املتوفرة. 
- تزيد من ن�ساط احليوان وحت�سن من وزنه ومن كفاءته التنا�سلية .

- تغطي جزء كبري من احتياجاته الغذائية.
2(مـــعـــاجلـــة االأتــــبــــان بـــالـــيـــوريـــا:مــعــاجلــة االأتــبــان 
وتخمريها باليوريا لت�سبح اأكرث قابلية لله�سم واأعلى 
وحتتاج  �سهلة  طريقة  وهــي  الــربوتــني.  مــن  حمتوى 
يف  ينفذها  اأن  للمزارع  وميكن  ب�سيطة  الإمكانيات 

مزرعته وباأقل التكاليف املمكنة. ومن ميزاتها:
- ارتفاع معامل ه�سم املادة الع�سوية بنحو 12-8 
اأو  بالتنب  الغذائية  املادة  زيادة  وبالتايل  نقطة، 

الق�س لت�سبح اأف�سل. 
- رفع حمتوى املخلف من الربوتني بحدود 5 - 8 

وحدات. 
وبالتايل  املعاملة  املادة  ا�ست�ساغة  - حت�سن درجة 
تطوعا  منها  احليوان  ياأكلها  التي  الكمية  تزايد 

)25-50 % ( مما يوفر يف كمية العلف املركز، ويخف�س من تكاليف االإنتاج، وقد وجد اأن طن مادة التنب اأو الق�س  ً
املعاملة يوفر نحو ربع طن علف مركز تقريبا وهذا حم�سلة زيادة حمتواه من الطاقة والربوتني مع زيادة الكمية 

املاأكولة منه. 
- زيادة معّدل ا�ستفادة احليوانات الذي ينعك�س على زيادة معّدل النمو 200 غرام/يوم للحيوانات الكبرية واإدرار 

احلليب مبعدل 1 - 2.5 كغ/يوم حليب يوميًا.
3( ت�شنيع ال�شيالج: هي طريقة حلفظ املخلفات الزراعية الرطبة اأو الناجتة عن عملية الت�سنيع الغذائي بعد معاجلتها 
اأو  اإ�سافات غذائية ب�سيطة لتح�سني قيمتها الغذائية. وال�سيالج عبارة عن عملية حفظ املادة اخل�سراء  با�ستخدام 
الرطبة بعملية تخمر ال هوائي يتم خاللها حتول الكربوهيدرات اإىل خليط من االأحما�س املختلفة وبالتايل يتوقف منو 
البكترييا ويتم حفظ املادة العلفية الرطبة لفرتات طويلة دون ف�سادها وتعد عملية اقت�سادية وتعطى املادة ا�ست�ساغة 

ت�سنيع البلوكات العلفية

 تغذية على املخلفات الزراعية
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جيدة. ويتميز ال�سيالج باملوا�سفات التالية: 
اأخ�سر  علفي  حم�سول  اأي  مــن  اإنــتــاجــه  ميكن   •
اأو  التخزين  �سعبة  خ�سراء  زراعية  خملفات  اأو 

�سناعية زراعية رطبة.
من  ال�سيالج  يف  يتوفر  ملا  الغذائية.  قيمته  •ارتفاع 
الدهون،  )الربوتني،  االأ�سا�سية  الغذائية  العنا�سر 

الكربوهيدرات، األياف، اأمالح معدنية وغريها(.
بل  حاد  اأو  مر  غري  م�ست�ساغ  طعم  ذو  �سهي  •غذاء 

طعم حم�سي.  
•متاح يف اأي وقت من ال�سنة، قابليته للتخزين جيدة. 
�سهرين  بعد حوايل  كعلف  ال�سيالج جاهزًا  ويكون 

من تخزينه وح�سب نوعه.
•طري وله تاأثري مرطب يف ال�سيف.

احليوانات  ويــجــنــب  لــلــكــاروتــني  جــيــد  مــ�ــســدر   •
وميكن  لالأمعاء.  وملني  اله�سمية  اال�سطرابات 
تقدمي ال�سيالج لالأبقار احللوب حتى 25 كغ باليوم 
كغ   2 حتى  النمو  التامة  واملاعز  لالأغنام  ويقدم 
( للحيوانات عند  تقريبًا ويراعى اإ�سافة فيتامني )اأ
التغذية على ال�سيالج اإذا مل تكن تقدم للحيوانات 
التدرج  �ــســرورة  مع   ، دري�س  اأو  خ�سراء  اأعــالف 
التغذية  يف  البدء  عند  املقدمة  ال�سيالج  بكميات 

ملدة ال تقل عن اأ�سبوع .
يف  وي�سهم  املــركــزة  العليقة  من  جــزء  حمل  يحل   •
3.5 كغ �سيالج   -  3 اإن كل  خف�س تكلفة العالئق. 
�سيالج  كغ   2.3-2 وكــل  مركز  علف  كغ   1 تعادل 
 )1( 1 كغ من الدري�س اجليد النوعية  وكل  تعادل 

كغ �سيالج يكافئ 1كغ ف�سة طازجة.  
•�سهولة �سناعته، وميكن اأن ت�ساد م�سانع ل�سناعته 
وتعبئته باأكيا�س موحدة الوزن ويقدم كخلطة علفية 
متوازنة بعد اإ�سافة بع�س احلبوب العلفية وغريها 
احليوان  وعمر  نــوع  ح�سب  اخللطة  هــذه  لتكميل 
النايلون  اأكيا�س  ا�ستخدام  ميكن  كما  له.  املقدمة 
املخلفات  مــن  كــغ   200 ــددة  حم كميات  ل�سيلجة 
الرطبة ، وتنت�سر حديثًا يف اأوروبا واأمريكا اأكيا�س 
نايلون كبرية جدًا ت�سلح ل�سيلجة كميات كبرية من 

100 - 200 طن للكي�س. 

ت�سنيع ال�سيالج باأكيا�س م�سغوطة موحدة الوزن 
وقابلة لل�سحن

ت�سنيع �سيالج تفل البندورة �سمن اأكيا�س �سعة  200 كغ

الطريقة احلديثة لت�سنيع ال�سيالج �سمن اأكيا�س كبرية جدًا 
وتت�سع الأطنان
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4(  اإنتاج الغاز احليوي:
اإن اإنتاج الغاز احليوي من املخلفات الزراعية وخملفات 
الت�سنيع الزراعي ُيعد م�سدرًا اإ�سافيًا للطاقة، وي�ستعمل 
الريفية،  املناطق  يف  وبخا�سة  واالإنــــارة،  للطهي  عــادة 
امليكروبات  من  خاٍل  �سماد ع�سوي  توفري  اإىل  باالإ�سافة 
بهذا  ا�ستعمالها  ميكن  التي  املخلفات  ومــن  املر�سية. 
هذه  حُتفظ  الب�سرية.  واملخلفات  الـــروث  اخل�سو�س 
تركيز  ي�سل  مائي،  و�سبه  هوائي  ال  و�سط  يف  املخلفات 
املواد ال�سلبة فيه اإىل نحو 10 يف املائة ومتر فرتة التخمري 

باملراحل التالية:
املقفل  املخمر  داخل  املوجود  االأوك�سيجني  •اإ�ستهالك 

خالل ن�ساط البكترييا الهوائية.
•حتويل املواد الع�سوية املتخمرة اإىل اأحما�س ع�سوية عن 

طريق البكترييا املنتجة لالأحما�س.
طريق  عن  امليثان  غــاز  اإىل  اخلليك  حام�س  •حتويل 

بكترييا امليثان.
وت�ستغرق املرحلة االأوىل اأغلب فرتة التخمر، وعادة يتم 
غاز  اإىل  الع�سوية  ــواد  امل من   %  50  -  30 من  حتويل 
امليثان. وجتدر االإ�سارة اإىل اأن التجربة ال�سينية والهندية 
ُتعد من اأكرب التجارب ال�ستغالل املخلفات كم�سدر الإنتاج 
الطاقة بالو�سط الريفي للطهي واالإنارة والت�سخني. ونظرًا 
لالرتفاع يف تكلفة الطاقة على امل�ستوى الدويل، اأ�سبح من 
ال�سروري ا�ستغالل املوارد املحلية التي ميكن اأن ت�ساهم 
يف تخفي�س هذه التكلفة بالوطن العربي. ولهذا الغر�س 
مت اإنتاج عدة اأنواع من املخمرات يف بع�س الدول العربية 
املتثبت  املثبتة، واملخمر  القمة  مثل املخمر ال�سيني ذي 
الذي ي�ستمل على ثالثة اأنواع من املخمرات الب�سيطة التي 
ميكن ا�ستغاللها يف الو�سط الريفي. وقد عمل اأك�ساد على 

ن�سر هذه التقنية يف العديد من الدول العربية. 
وتتوقف عملية التخمر على درجة احلرارة واحلمو�سة، 
40-60 درجة مئوية.  تقع بني  واأن�سب درجات احلرارة 
اإال اأن الدرجات العالية تزيد من معدل التخمر، وت�ساعد 
على قتل امليكروبات املر�سية، كما يوؤثر رقم احلمو�سة 
يف درجة كفاءته، وتعترب الدرجة املالئمة لن�ساط بكرتيا 
امليثان 7-7.2، مع وجود مدى اأكرب لن�ساط مقبول لهذه 
البكرتيا يرتاوح من 6.6-7.6 ، ويقف ن�ساطها متامًا اإذا 
انخف�س الرقم اإىل 6.2. وبذلك ميكن القول اأن اأن�سب 
ظروف للتخمر هي 30-40 درجة مئوية ، مع توفري ن�سبة 

الكربون اإىل النيرتوجني 1:30.

بايوغاز

وحدة االإنتاج:املخمر

�سماد ع�سوي
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النقي،  للميثان   10800-9500 مع  باملقارنة  كالوري/م3  كيلو   6500-5500 احليوي  للغاز  احلرارية  القيمة  وتعترب 
وهذا يعني اأن كل م3 من الغاز احليوي ميكن اأن يوفر الغاز الالزم لت�سغيل موقد 6-7 �ساعات.

وبذلك فاأن العوامل التي توؤثر على اإنتاج الغاز احليوي، ت�سمل مكونات املخلفات امل�ستخدمة، وحجم هذه املخلفات، 
ونوع املخمر، ودرجة احلرارة، ومدة التخمري، وكفاءة التقليب اأثناء التخمري، ودرجة احلمو�سة اأو التلوث. وال يقت�سر 

اإنتاج الغاز احليوي على اإنتاج الغاز فقط بل اأن تقنية الغاز احليوي توفر اأربعة منتجات، هي:
لت�سخني  ت�سغيل مواقد خا�سة  الطاقة يف  ا�ستخدام هذه  للطاقة، وميكن  الناجت كم�سدر  الغاز احليوي  ا�ستخدام  اأ ( 

املياه، وتوليد البخار، وكم�سدر لت�سغيل املولدات الكهربائية.
ب ( ا�ستخدام املخلوط امله�سوم املتبقي مبا يحتويه من مواد �سلبة ومواد �سائلة يف تغذية املزارع ال�سمكية.

ت ( ا�ستعمال املخلوط امله�سوم بعد تر�سيحه، لف�سل املواد ال�سلبة التي ترتاوح بني )10-20 %( من ال�سوائل، ثم خلط 
املواد ال�سلبة باجلري وا�ستخدامها اإما كمح�سنات للرتبة الزراعية يف احلدائق وامل�ساتل والبيوت الزجاجية، اأو يف 

اأحد مراحل اإنتاج فطر امل�سروم.
ث ( ا�ستخدام املحلول الباقي من املخلوط امله�سوم، بعد ف�سل املواد ال�سلبة، كم�سدر جيد لل�سماد الغني بعنا�سر 

النيرتوجني والفو�سفور والبوتا�سيوم.
5( اال�شتعماالت ال�شناعية:

�سائعة  تعترب  ال  وهي  املخلفات،  من  ن�سبيًا  حمــدودة  كميات  ت�ستهلك  التي  االأخــرى  اال�ستعماالت  من  العديد  هناك 
لكل  املنا�سبة  املخلفات  توافر  الظروف ح�سب  بع�س  الدول �سمن  بع�س  بقدر ما متثل حاالت خا�سة يف  اال�ستخدام 

غر�س. ومن اأهم هذه اال�ستعماالت، ما يلي:
•اإنتاج ثاين اأك�سيد الكربون من عملية تخمري املوال�س.

•اإنتاج اخلل )حام�س اخلليك الثلجي(، الذي ُي�ستخدم يف ال�سناعات الكيميائية و�سناعات الن�سيج وال�سباغة. 
•اإنتاج الكحول االإيثيلي حيث ُيعد اإنتاج االإيثانول من اأقدم ال�سناعات التخمريية، باأن يتم حتويل ال�سكريات يف موال�س 
ق�سب ال�سكر، اأو موال�س بنجر ال�سكر )ال�سوندر ال�سكري(، اإىل كحول حتت ظروف غري هوائية.  وحديثًا، بداأ اجتاه 

ال�ستخدام خملفات زراعية اأخرى، مثل التنب والباجا�س يف اإنتاج كحول االإيثايل. 
•اإنتاج االإيثانول من ال�سكريات الناجتة من حتليل ال�سيليلوز.

•حتويل ال�سيليلوز مبا�سرة اإىل ايثانول.
•اإنتاج خمرية العلف بف�سلها من نواجت �سناعة الكحول االإيثيلي وثاين اأك�سيد الكربون، ثم يتم غ�سلها، وجتفيفها، 
املعادن  اإىل  باالإ�سافة  الربوتينيات،  % من   50 املنتجة على  ال�ستخدامها كعلف حيواين مركز. وحتتوي اخلمرية 

والفيتامينات.
واملذيبات  الكيمياوية  ال�سناعات  يف  لال�ستخدام  املوال�س  من  الع�سوية  واملذيبات  والبيوتانول  االأ�سيتون  •اإنتاج 

الع�سوية.
•اإنتاج الربوتني االأحادي اخللية من املوال�س باإ�ستعمال اخلمائر التي يتم زراعتها على درجة حرارة  40 درجة مئوية، 

لت�سل كتلة الربوتني الناجت اإىل نحو 0.65 غرام كتلة جافة لكل 2 غرام من املوال�س، وبن�سبة بروتني 52 %.
• اإنتاج الورق مثل ورق الكرافت وبع�س اأنواع اخل�سب من �سعف النخيل واجلريد واخلو�س، وبع�س خملفات الق�سب، 
وكذلك م�سا�سة الق�سب )البجا�س(. ويتوقف ا�ستغالل مثل هذه التقنيات على اأ�سعار املواد االأولية، وتوفرها بكميات 
يزال  الت�سنيعية، فال  واالإمكانيات  التقنيات  تواجد  الرغم من  وعلى  منا�سبة.  بتكلفة  اإمكانية جتميعها  مع  كافية 

ا�ستخدام املخلفات الزراعية النباتية حمدودًا يف البلدان العربية الإنتاج الورق وبع�س اأنواع اخل�سب. 
•اإنتاج م�سدر غذائي لزراعة االأن�سجة من خالل جمع الدم الناجت من الذبائح يف امل�سالخ، واأخذ البالزما )63 % من 
الدم (، وا�ستخدامها يف االأبحاث العلمية، وحتوي البالزما 3.5 % من البيومني الذي ُي�ستخدم يف عملية الك�سف عن 
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عامل الريزي�س يف دم االإن�سان، ويف حفظ اللقاحات، 
وفح�س احل�سا�سية للم�سادات احليوية.

 كما ميكن ت�سنيع اجلالتني من كوالجني العظام واجللد، 
واأخرى  حام�سية،  حماليل  ا�ستخدام  يتطلب  وهــذا 
ال�سناعات  يف  اجلالتني  يدخل  ما  وعــادة  قاعدية. 
اأما  االأدويــــة.  لكب�سوالت  االأغــلــفــة  ولعمل  الغذائية 
العظام فُي�ستخرج منها اجليالتني ، وُت�ستعمل كذلك 
ا�ستخدام خملفات  التجميل. ويف حالة  يف جراحات 
ظروف  حتــت  معاملتها  ي�ستوجب  احلــيــوانــات،  مــن 

دقيقة متنع اإمكانية انتقال االأمرا�س اإىل االإن�سان.
اللنب  اأثناء تربيد  املفقودة  ا�ستخدام احلرارة  •اإعادة 
البد  حيث  احلرارية  امل�سخة  با�ستخدام  )احلليب( 
37 درجة  من تربيده خالل �ساعتني من احللب من 
4 درجات مئوية، وهذه احلرارة املفقودة  اإىل  مئوية 
ميكن ا�ستعادتها يف ت�سخني املياه لرفع حرارتها اإىل 
املياه  ا�ستعمال هذه  70 درجة مئوية. وميكن  حوايل 
ال�ساخنة يف تنظيف املحلب، واأغرا�س اأخرى، وذلك 
با�ستخدام امل�سخة احلرارية، مما ينتج عنه توفريًا 
حت�سني  وبالتايل  املزرعة،  يف  امل�ستخدمة  الطاقة  يف 
اأن مثل  اإىل  املردود االقت�سادي. وال بّد من االإ�سارة 
االأوربية،  البلدان  من  بع�س  يف  مطبقة  التقنية  هذه 

ومت ا�ستخدامها يف م�سر.
حيث  ح�سري  بروتني  �سورة  يف  املخلفات  •ا�سرتجاع 
اأكدت العديد من الدرا�سات يف هذا املجال باأن زوج 
نحو  اأي  ذبابة،  بليون   191 يعطي  الذباب  واحد من 

الزراعة  كلية  الغربية وكذا  باأملانيا  التغذية، بجي�سن  النبات، ومعهد  وقاية  فاإن معهد  600 طن بروتني، ومن هنا 
املخلفات  من  ح�سري  بروتني  الإنتاج  ورخي�سة  و�سريعة  �سهلة  كو�سيلة  الذبابة  با�ستخدام  قاموا  – م�سر  مب�ستهر 
الزراعية بتغذيتها على روث ما�سية اأو خملفات نباتية يف ظروف حمكمة من درجة احلرارة والرطوبة، ثم تغذية 
الدجاج على عالئق تختلف يف حمتواها من الربوتني احل�سري مقارنة بعالئق جتارية. حيث مل يكن هناك اأي فروق 
بني متو�سطات وزن اجل�سم والزيادة يف الوزن، باالإ�سافة لتف�سيل الدجاج الذي تغذى على بروتني ح�سري يف جتارب 

التذوق. 
6-2 اجلدوى االقت�شادية من اال�شتخدامات االأخرى للمخلفات الزراعية

للن�ساط  االقت�سادي  التقييم  اإجــراء  للن�ساط  الفنية  اجلدوى  من  التاأكد  بعد  االقت�سادية  اجلدوى  درا�سة  تت�سمن 
املقرتح، ويت�سمن ذلك مقارنة التكاليف امل�سروفة مع العوائد امل�ستح�سلة خالل مدة معينة اأو لعمر الن�ساط ككل، 
العوائد على  التاأكد من رجحان كفة  القرار بخ�سو�س تنفيذه، بعد  التقييم هو اتخاذ  الرئي�س من  الهدف  اأن  حيث 
التكاليف، اأو �سرف النظرعن تنفيذه بعد التاأكد من رجحان كفة التكاليف على العوائد، والتي هي عبارة عن حتويل 

ملكونات الن�ساط من تكاليف وعوائد اإىل قيم بعد اأن يتم ت�سخي�سها ب�سكل كمي.
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اقت�سادية يف  الغذائية عملية ذات جدوى  وال�سناعية  الزراعية  املخلفات  ا�ستخدام  التي جتعل من  العوامل  اإن من 
الوطن العربي االآتي:

اأ - اإن امتالك الدول العربية للرثوة احليوانية ال�سخمة، تطلب توفري كميات االأعالف التي تلبي االحتياجات الغذائية 
اآخر وجود طلب كبري وفعال على االأعالف من اعتماد  للنمو واالإنتاج لهذه االأعداد الكبرية من احليوانات، ومبعنى 
تغذية  يف  وتقليدي  اأ�سا�سي  كم�سدر  الطبيعية  املراعي  على  عام،  ب�سكل  العربية  الدول  يف  احليوانية،  الرثوة  مربي 
حيواناتهم لكونه م�سدر جماين متاح للجميع بدون قيود، مما اأدى هذا اال�ستعمال املكثف واجلائر ويف ظل التغريات 
املناخية القا�سية ومنو الرثوة احليوانية اإىل تدهور الغطاء النباتي الطبيعي وانح�ساره يف الدول العربية، وت�سري درا�سات 
املركز العربي"اأك�ساد"67 يف هذا املجال اإىل اأن الوطن العربي يفقد �سنويًا ما يعادل 1.67 % من م�ساحة املراعي 
الطبيعية وحوايل 1 % من م�ساحة الغابات واالأ�سجار، مع حدوث تراجع يف نوعية الغطاء النباتي الرعوي حيث تتدنى 
نوعية املرعى وقدرة احلمولة الرعوية النت�سار االأ�سناف غري امل�ست�ساغة من النبت الطبيعي. وي�سري الرقم القيا�سي 
لتطور م�ساحات املراعي الطبيعية يف الدول العربية للفرتة 2006-2010 ح�سب البيانات الواردة يف الكتاب ال�سنوي 
لالإح�ساءات العربية املجلدات )26-32( اإىل ذلك، حيث انخف�س املعدل الو�سطي لها عن �سنة االأ�سا�س )2007( نحو 
املراعي خالل  لهذه  ال�سنوي  النمو  فاإن معدل  البيانات  )6-2(، وعلى �سوء هذه  11.2 %، وكما مو�سح يف اجلدول 
الفرتة املذكورة كان �سالبًا. وعلى الرغم من ذلك يالحظ باأن املادة اجلافة للمراعي الطبيعية امل�ستخدمة يف الدول 
العربية املختارة يف هذه الدرا�سة  ال زالت ت�سكل نحو 26.6 %  من جمموع املادة اجلافة للموارد العلفية امل�ستخدمة 

يف هذه الدول، كمعدل و�سطي رغم وجود التباين يف ذلك يف ما بينها.

ب - حمدودية الزراعات العلفية اخل�سراء من حيث امل�ساحة واالإنتاج، حيث مل يبلغ املعدل الو�سطي مل�ساحة  الزراعات 
اأت�سم  )6-3(، كما  األف هكتار، اجلدول   2393 نحو  �سوى   2010-2006 للفرتة  العربية  الدول  العلفية اخل�سراء يف 

كما  الفرتة  هذه  خالل  الن�سبي  بالثبات  تطورها 
ي�سري اإىل ذلك الرقم القيا�سي، وهو ما ال يتنا�سب 
واأعداد الرثوة احليوانية املتنامية فيها، مما اأدى 
اأكرب  ب�سكل  احلبوب  على  االعتماد  اإىل  باملربني 
التناف�س عليها بني  اأوجد  يف تغذية حيواناتهم ما 
تقدميها  وبــني  كــغــذاء  عليها  للح�سول  االإنــ�ــســان 
اجلافة  املــادة  ن�سبة  �سكلت  وقد  للحيوان.  كعلف 
للزراعات العلفية اخل�سراء امل�ستخدمة يف  الدول 
العربية املختارة يف عام 2010 كمعدل و�سطي ما 
ن�سبته 11.9 % من جمموع املادة للجافة للموارد 

العلفية امل�ستخدمة يف هذه الدول.

معدل و�سطي2007200820092010البيان
581393.79496404.61493990.75494258.72516512امل�ساحة )األف هكتار(
100.085.485.085.088.8الرقم القيا�سي )%(

اجلدول )6-2(. تطور م�ساحات املراعي الطبيعية يف الدول العربية للفرتة 2010-2007

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .



187الإ�صتف�دة من خملف�ت الإنت�ج والت�صنيع الزراعي ك�أعالف لتنمية الرثوة احليوانية 

املركز العربي - اأك�صـــ�د

ت - اأدى النق�س والعجز املحلي لدى الدول العربية يف االأعالف وعدم ح�سول احليوان على حاجته من الغذاء لغر�س 
البناء واالإنتاج اإىل جعل االإنتاج احليواين عاجزًا عن حتقيق اأهدافه يف توفري كميات كافية من املنتجات احليوانية 
لتغطية احتياجات اال�ستهالك املحلي من هذه املواد، �سواء ب�سكل عام اأو على م�ستوى الدول العربية املختارة، وب�سكل 
متباين يف ما بينها تبعا لتوفر املوارد الطبيعية واأت�ساع الن�ساط الزراعي وحجم الرثوة احليوانية فيها. وقد بلغت قيمة 
43.5 % من قيمة  15564 مليون دوالر، �سكلت ما ن�سبته  2010  نحو  العجز ملجموعة املنتجات احليوانية يف عام 
 % 17.1 35814 مليون دوالر، وقد توزعت هذه القيمة مابني  العجز الغذائي الكلي يف الوطن العربي البالغة نحو 
ملجموعة اللحوم، و9.3 % ملجموعة االألبان ومنتجاتها، و1.01 %  ملجموعة البي�س، وعند مقارنة قيمة هذا العجز 
ون�سبته يف عام 2010 مع ما جاء يف عامي 2011 و 2012  يالحظ  باأنهما  ات�سما  بالتزايد، وح�سب اجلدول )4-6(. 

ث - نتيجة الرتفاع الطلب على املواد الغذائية واحلبوب ب�سكل خا�س من قبل العديد من دول العامل فقد اأدى هذا اإىل 
زيادة كبرية يف اأ�سعارها عامليًا، وبالتايل انعك�س ذلك على الدول العربية ب�سبب امل�ستوردات ال�سخمة من قبلها، نتيجة 
اإىل �سح املوارد العلفية يف معظم هذه الدول وتناف�س االإن�سان واحليوان على نف�س املنتج النباتي، االآمر الذي اأدى اإىل 
ارتفاع اأ�سعار املواد العلفية التقليدية وبالتايل اأ�سعار املنتجات احليوانية، اجلدول )6-5(، وتناق�سها وانخفا�س ن�سيب 

الفرد من الربوتني احليواين يف هذه الدول، وا�ستنزاف املوارد املالية املتاحة لها. 

معدل و�سطي20062007200820092010البيان
2320.482693.92327.732328.862291.72392.534امل�ساحة )األف هكتار(

100.0116.1100.3100.498.8103.1الرقم القيا�سي )%(

اجلدول )6-3(. تطور الزراعات العلفية اخل�سراء يف الدول العربية للفرتة 2010-2006

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .

201020112012املجموعة ال�سلعية
%القيمة %القيمة  %القيمة  

3223.049.003410.159.273576.269.30اللحوم احلمراء
2896.508.093219.538.753442.568.95اللحوم البي�ساء

6119.5417.096629.6818.017018.8218.24جملة اللحوم
4.320.0140.820.1140.320.10البي�س

3320.719.273701.1710.064081.6210.61االألبان ومنتجاتها
15564.1143.4616965.3546.1918123.5847.20قيمة العجز للمنتجات احليوانية

100 10038474.42  35814.0610036804.51قيمة العجز الغذائي الكلي

اجلدول )6-4( العجز يف املنتجات احليوانية للدول العربية للفرتة  2010 - 2012  )مليون دوالر(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .

معدل ازيادة )% (2012  2011  ال�سلع الغذائية
2873077.0الذرة ال�سامية

20724015.9ال�سعري
405641422.1حلوم االأبقار

189820799.5حلوم الدواجن

اجلدول )6-5(. متو�سط ال�سعر العاملي لبع�س ال�سلع الغذائية  )دوالر /طن(.

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 68 .
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ج - جلوء الدول العربية ب�سكل عام والدول العربية املختارة ب�سكل خا�س، اإىل ا�سترياد كميات �سخمة من املواد العلفية 
ل�سد النق�س احلا�سل لديها يف هذا املجال، حيث بلغت كمية امل�ستوردات العربية نحو 29485 األف طن �سنويًا كمعدل 
و�سطي للفرتة 2006-2010، وتوزعت ككميات ما بني 16 % اأعالف جاهزة و 0.1 % م�سحوق االأ�سماك وجمففات 
اللحوم واالأح�ساء و83.8 % حبوب علفية، اجلدول )6-6(، وبالرغم من حجم امل�ستوردات العلفية الكبري للدول العربية 
بقي العجز قائمًا يف بع�سها، الأن حجم امل�ستوردات ب�سكل عام مل ي�سد الفجوة العلفية احلا�سلة. و�سيزداد امل�ستورد من 
االأعالف نتيجة لنمو الرثوة احليوانية وزيادة الطلب على املنتجات احليوانية تبعًا الزدياد عدد ال�سكان م�ستقباًل. كما 
بلغت قيمة هذه امل�ستوردات نحو 8034 مليون دوالر �سنويًا كمعدل و�سطي للفرتة 2006-2010، وتوزعت كقيمة ما 
بني 78.5 % حبوب علفية )ذرة �سفراء 48.1 %- �سعري 35.8 %- ذرة بي�ساء 16.1 %(، و20.6 % اأعالف جاهزة 
و0.9 % م�سحوق االأ�سماك وجمففات اللحوم واالأح�ساء، مما ي�سري اإىل حجم العجز يف االإنتاج الزراعي املحلي عن 
تلبية احتياجات الرثوة احليوانية من املواد العلفية والقيمة الكبرية لهذا العجز يف العر�س املحلي لكميات االأعالف 
التقليدية  املتمثلة باملراعي الطبيعية والزراعات العلفية اخل�سراء واحلبوب العلفية عن تلبية الطلب املحلي املتمثل 
باحتياجات الرثوة احليوانية من املواد العلفية، حيث مل ت�سكل املادة اجلافة لهذه املوارد يف الدول املختارة على �سبيل 

املثال �سوى نحو 50 % من املادة اجلافة للموارد العلفية املحلية يف عام 2010، والقيمة الكبرية لهذا العجز.

%معدل و�سطي20062007200820092010امل�ستوردات

3707.314468.614376.424861.766243.594731.53816.0الكميةاأعالف احليوانات
913.931287.731799.361826.512440.561653.61820.6القيمة

451.61356.274778.31305.59544.321287.224.4الكميةذرة بي�ساء
78.2389.174714.371.58126.821016.0212.6القيمة

12286.7914586.2612074.8511681.8316111.6213348.2745.3الكميةذرة �سفراء
1877.453148.853571.992819.653750.393033.66637.8القيمة

10351.1510062.6511706.498725.679572.4810083.6934.2الكمية�سعري
1665.22048.573459.141744.972372.932258.16228.1القيمة

23089.5525005.1828559.6520713.0926228.4224719.1883.8الكميةجمموع احلبوب
3620.885286.5911745.434636.26250.146307.84878.5القيمة

م�سحوق االأ�سماك
وجمففات اللحوم واالأح�ساء

29.4331.1134.0426.6848.1933.890.1الكمية

52.7453.3759.8660.86135.1572.3960.9القيمة

26826.2929504.932970.1125601.5332520.229484.61100الكميةاملجموع الكلي
4587.556627.6913604.656523.578825.858033.862100القيمة

اجلدول )6-6(. تطور امل�ستوردات العلفية يف الدول العربية للفرتة 2006 - 2010
)الكمية: األف طن، القيمة : مليون دوالر(

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة .
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بلوغ العجز املحلي يف االأعالف  اإىل   2011-2008 اأك�ساد للفرتة  اأجراها  التي  العلفية  اأ�سارت درا�سات املوازنات  ح - 
لثالثة ع�سرة دولة عربية نحو 49 مليون طن من املادة اجلافة، ونحو 70مليار ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية، ونحو 
5.5 مليون طن من الربوتني امله�سوم. وبالرغم من حجم امل�ستوردات الكبري لهذه الدول والذي بلغت قيمتها نحو 5.5 
مليار دوالر اأمريكي بقي العجز قائمًا يف بع�سها، الأن حجم امل�ستوردات ب�سكل عام مل ي�سد الفجوة العلفية احلا�سلة.
الغذائية  قيمتها  ورفع  بعد حت�سينها  الغذائية  وال�سناعية  الزراعية  املخلفات  ا�ستثمار  اأهمية  الدرا�سات  وبينت هذه 

وت�سنيعها ل�سد جزء من الفجوة العلفية احلا�سلة يف جميع الدول العربية بالنظر جلدواها الفنية واالقت�سادية.

خ - ت�سري معطيات هذه الدرا�سة اإىل بلوغ العجز املحلي يف االأعالف يف عام 2010 ل�ستة دول عربية خمتارة  نحو 6.9 
مليون طن من املادة اجلافة، ونحو 201.9 مليار ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية، ونحو 1.8 مليون طن من الربوتني 
)6-8(. وبالرغم من حجم امل�ستوردات الكبري ملجموعة  هذه الدول والذي بلغت  امله�سوم. وكما مو�سح يف اجلدول 
قيمته نحو 7.1 مليار دوالر اأمريكي بقي العجز قائمًا يف الربوتني امله�سوم، الأن حجم امل�ستوردات ب�سكل عام مل ي�سد 

الفجوة العلفية احلا�سلة يف هذا املكون الغذائي.

د - توفر املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية الرطبة واجلافة يف الدول العربية، والتي مل ت�ستثمر بعد  اأو مت ا�ستثمار 
جزء منها ب�سكل تقليدي .اإن املخلفات الزراعية للحقول الزراعية، والتي اإن اأح�سن ا�ستثمارها �ستكون رديفًا  اأ�سا�سيًا 
للمراعي الطبيعية، وهي غالبًا ما ُتتلف اأو حُترق اأو ُترتك بدون جمع لتتطاير مع هبوب الرياح، واإذا ما ُجمعت ُتقدم 
كما هي خام دون اأن يطراأ عليها اأي حت�سني يف نوعيتها اأو قيمتها الغذائية. كما اأن خملفات الت�سنيع الزراعي التي 
احلال،  واقع  مع  ين�سجم  ال  ب�سكل  احلبوب  مع  خملوطة  تقدم  اأو  تقليديًا  ُتقدم  ما  وغالبًا  جــدًا،  قليلة  منها  ُي�ستفاد 

املكونات
1

املوارد 
املحلية

2

االحتياجات
3

العجز 
املحلي
2-3=4

%

3÷4=5

امل�ستوردات
6

التغطية من العجز 
املحلي %
4÷6=7

العجز العام 
%

3÷})3-)6+2({=8

-26291.953.513.0-  28-126515.6175628.149112.5املادة اجلافة )األف طن(
الطاقة اال�ستقالبية 
-34865149.420.0-39.5 -10807311786149705418)مليون ميغاجول(

-3231.759.418.1- 44.6 -6766.512211.45444.9الربوتني امله�سوم )األف طن(

اجلدول ) 6 - 7(. نتائج درا�سات املوازنات العلفية للدول العربية التي اأجراها اأك�ساد للفرتة 2011-2008

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف: املركز العربي "اأك�ساد" – التقرير الفني ال�سنوي ، 2011. 

مادة جافةالبيان
)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
)األف طن(

50482.043377495.7202517.070جمموع املوارد العلفية املحلية امل�ستخدمة
57370.744579388.6174308.059جمموع احتياجات الرثوة احليوانية

-1790.989-201892.897-6888.701العجز
41.6 %34.8 %12.0 %الن�سبة املئوية للعجز  

58.4 %65.2 %88.0 %الن�سبة املئوية لالكتفاء الذاتي  
18840.237215902.3971645.864اال�ستريادات

145.125- 14009.500 11951.536العجز اأو الفائ�س مع اال�ستريادات
-3.4%2.4 % 20.8%الن�سبة املئوية للعجز اأو الفائ�س مع اال�ستريادات 

اجلدول )6-8(. املوازنة العلفية املحلية ملجموعة الدول العربية املختارة  لعام 2010

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة 69. 
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اأو  اأو �سيلجتها  اإمكانية ال�ستخدام مثل هذه املخلفات بعد رفع قيمتها الغذائية بت�سنيعها  يف الوقت الذي توجد فيه 
معاملتها فيزيائيًا اأو كيميائيًا واإكمالها باإ�سافة بع�س املواد واالأمالح والفيتامينات بحيث ت�سبح عليقة متوازنة ت�سد 

جزء من الفجوة الغذائية احلا�سلة.
وكمعدل  كمواد خام  منها  االإجمايل  ويقدر  كبرية جدًا،  العربي  الوطن  املخلفات يف  الناجتة من هذه  الكمية  اإن  ذ - 
و�سطي للفرتة 2006-2010 بنحو 595 مليون طن، �سكلت خملفات املحا�سيل احلقلية واخل�سر ن�سبة 22.1 % منها، 
وخملفات االأ�سجار املثمرة ن�سبة 4.6 % منها، وخملفات ال�سناعات الغذائية ن�سبة 2.5 % منها، وخملفات االإنتاج 
احليواين واالأ�سماك ن�سبة 70.8 % منها. وال ي�ستفاد من هذه املخلفات يف تغذية احليوان اإال بكميات حمدودة  يف 

اأح�سن االأحوال، والباقي يرتك يف مكانه اأو يتم حرقه مما ينتج عنه تلوث للبيئة واإهدار للطاقات العلفية املتاحة.
ر - �سكلت ن�سبة املادة اجلافة للمخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية امل�ستخدمة يف الدول العربية املختارة يف عام 
امل�ستخدمة، وكما مو�سح يف  العلفية  للموارد  املادة اجلافة  التوايل من جمموع  42.9 % و7.3 % على  2010 نحو 
اجلدول )6-9(، مما ي�سري اإىل اجتاه هذه الدول لالعتماد اأكرث على املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية يف ظل 
العجز يف املوارد العلفية االأخرى، ويوؤ�سر يف الوقت نف�سه ا�ستنادًا اإىل ن�سب الربوتني امله�سوم املبينة يف اجلدول اإىل 
لتلبية  العلفية  حجم الطاقات الكامنة املتوفرة يف هذه املخلفات  بعد معاجلتها وت�سنيعها يف �سد العجز يف املوارد 
احتياجات الرثوة احليوانية، الأن معظم امل�ستخدم منها يقدم كما هو خام دون اأن يطراأ عليه اأي حت�سني يف النوعية اأو 

القيمة الغذائية.

العلفية  املواد  اأنــواع  مع  – مقارنة  االقت�سادية  وجدواها  الغذائية  وال�سناعية  الزراعية  املخلفات  تكلفة  ترتبط  ز - 
اإىل مناطق ا�ستهالكها،  اإنتاجها  االأخرى- ارتباطًا وثيقًا مب�ساألة جمعها وترحيلها ومعاجلتها وت�سنيعها من مناطق 
فبينما تتاأثر القيمة الغذائية النهائية �سلبًا اأو اإيجابًا بتقنيات املعاملة والت�سنيع وكفاءتها، تتاأثر الكميات املتاحة منها 

لال�ستخدام مب�ساألة جمعها وترحيلها، لذلك تهدر كميات هائلة من هذه املخلفات املفيدة يف الوقت احلا�سر. 
�س - نظرًا ملحدودية امل�سادر التقليدية لالأعالف بوجه عام يف كافة الدول العربية )ب�سبب وقوعها �سمن مناخ جاف 
تقل اأمطاره عن 200 مل حيث اأن 90 % من م�ساحة الوطن العربي تقع �سمن هذا املناخ(، والتناف�س احلا�سل على 
احلبوب بني االإن�سان للح�سول عليها كغذاء وبني تقدميها كعلف للحيوان، وارتفاع قيم الكميات امل�ستوردة منها، فمن 
املتوقع اأن يزداد االجتاه نحو االعتماد على املخلفات الزراعية وخملفات الت�سنيع الزراعي الغذائي والنباتات العلفية  

امللحية يف تغذية احليوان. 
 �س - حدوث تطور تقني عاملي يف طريقة التعامل امليداين مع املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية، مما اأ�سهم يف 
املختلفة  العامل  دول  يف  املتخ�س�سة  ال�سناعية  ال�سركات  وقيام  وم�ستدام.  اأمثل  وب�سكل  اقت�ساديًا  ا�ستغاللها  جعل 

اجلدول )6-9(. مكونات املوارد العلفية املحلية ملجموعة الدول العربية املختارة  لعام 2010 

مادة جافةالبيان
%)األف طن(

طاقة ا�ستقالبية
%)مليون ميغاجول(

بروتني مه�سوم
%)األف طن(

13407.33326.6107258.65228.4536.29321.3املراعي الطبيعية

6026.08811.957807.61815.3667.66426.5الزراعات العلفية اخل�سراء

5721.90611.373859.15919.6477.31319.0احلبوب العلفية

21656.97542.9101142.95526.8288.61911.5املخلفات الزراعية

3669.7417.337427.3369.9547.18121.7املخلفات ال�سناعية الغذائية

50482.043100377495.7201002517.070100جمموع املوارد العلفية املحلية

امل�سدر: من اإعداد فريق الدرا�سة.
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بت�سنيع العديد من االآالت الزراعية بحيث جعلت 
من مو�سوع جمع ومعاجلة وتداول هذه املخلفات 
وجمزي  وجتــاريــًا  فنيًا  ممكن  وت�سويقها  ونقلها 

اقت�ساديًا. 
بع�س  ناجحة يف  وجتــارب  وجــود حمــاوالت  �س - 
الزراعية  املخلفات  العربية لال�ستفادة من  الدول 
وال�سناعية الغذائية، �سواء على م�ستوى البحوث 
امليداين  التطبيق  م�ستوى  على  اأو  والــدرا�ــســات 
والن�سر، واأن كانت معظمها ذات مديات حمدودة 
اجلدوى  اإىل  ُت�سري  جميعها  اأن  اإال  وا�سعة،  غري 
املخلفات  ا�ستخدام هذه  واالقت�سادية من  الفنية 
بعد معاجلتها لالأغرا�س املختلفة، كما اأنها ت�سكل 
يف  الوا�سع  الن�سر  لغر�س  مفيدة  انطالق   قاعدة 

هذا املجال. 
درا�سات  العربي"اأك�ساد"  املــركــز  اأجـــرى  �ــس - 
تاأثري ملحوظ   اإىل وجود   نتائجها  اأ�سارت  عديدة 
وعلى  احلــيــوان،  تغذية  على  املح�سنة  للمخلفات 

�سبيل املثال70:
الزيتون  اأ�ــســجــار  تقليم  نــواجت  ا�ستخدام  اإن   •
املح�سنة يف تغذية حمالن اأغنام العوا�س قد اأدى 
1 كغ وزن حي منها اإىل  اإنتاج  اإىل خف�س كلفة 
1.8 دوالر/كــغ ملجموعة  1.4 دوالر/كــغ مقابل 

ال�ساهد. 
تقليم  نــواجت  ا�ستعمال  اإن  اأخـــرى،  جتربة  •ويف 
االإبل  وذكــور  اإنــاث  تغذية  يف  املح�سنة  الزيتون 
لواحد  الكلفة  خف�س  قــد  الــنــامــيــة  ال�سامية 
كيلوغرام وزن حي اإىل 2.5 دوالر يف حني كانت 

3 دوالر ملجموعة ال�ساهد.
تقليم  ــواجت  ن ا�ستخدام  اإن  ثالثة،  جتربة  •ويف 
الزيتون �سمن عليقة متكاملة يف تغذية االأغنام 
التغذية  اقت�سادية  ح�ّسن  قد  احللوب  العوا�س 
يف  الدري�س  ا�ستخدام  على  وتفوق  الربح  وزاد 
كل  يف  الــربــح  مــقــدار  بلغ  حيث  التغذية  هــذه 
دوالر   0.06 بـ  مقارنة  دوالر   0.16 حليب  كغ 

ملجموعة ال�ساهد. 
برنامج  "اأك�ساد" �سمن  العربي  املركز  اهتم  ط - 
تقانات معاجلة  بتطوير  االأعالف  تطوير م�سادر 

جمع وكب�س بقايا احل�ساد

اآلة ح�ساد وفرم الذرة ال�سفراء بالدفع الذاتي )اأوتوماتيكية(

جمع وكب�س وتغليف بقايا احل�ساد وتخزينها يف العراء
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منها  اجلافة  وخا�سًة  الزراعية،  املخلفات 
و�سعبة التداول مثل اأحطاب القطن والذرة 
النخيل  و�ــســعــف  الــزيــتــون  تقليم  ونــــواجت 
تطوير  خــالل  من  املخلفات،  من  وغريها 
لتاأمني  املخلفات  هــذه  وتقطيع  فــرم  اآالت 
العجاف  ال�سنوات  االأتبان خالل  عن  بديل 
التي ينخف�س فيها اإنتاج املحا�سيل احلقلية 
تنخف�س  حيث  وال�سعري(  )القمح  النجيلية 
اأ�سعارها  فرتتفع  الناجتة،  االأتبان  كميات 
املركزة.  العلفية  احلــبــوب  قيمة  لتقارب 
وتطوير وحدات متنقلة قادرة على ت�سنيع 
االأعالف املتكاملة والتي تدخل يف تركيبها 
مرتفعة.   بن�سب  الـــزراعـــيـــة   املــخــلــفــات 
من  الــواحــد  الطن  اإنــتــاج  كلفة  بلغت  وقــد 
علفية  بلوكات  ب�سكل  املح�ّسنة  املخلفات 
الطن  تكلفة  تبلغ  198 دوالر، يف حني  نحو 
 400 مثاًل  كال�سعري  العلفية  احلبوب  من 
كامل  العلفية  البلوكات  حققت  وقد  دوالر، 
والبالغة  العلفي  لل�سعري  الربوتينية  القيمة 
11 % بروتني خام، كما حققت 55 % من 
الطاقة املوجودة يف ال�سعري. واإذا ما مت بيع 
الطن بنحو 250 دوالرًا فاإن العائد ال�سايف 
 312 اليوم  ويف  للطن،  دوالر   52 �سيكون 
(. علمًا باأن  )52 دوالر×6 طن/يوم  دوالر 

�سعر املادة املقابلة يف ال�سوق بنف�س القيمة الغذائية من الطاقة والربوتني يبلغ 344 دوالر71.
كما ميكن اأن تتم عملية فرم ومعاجلة املخلفات باليوريا )لرفع الربوتني يف املخلف نحو 5 درجات كحد اأعلى( وبيع 
املنتج للمربني ب�سعر الطن 150 دوالر، يف الوقت الذي تبلغ كلفة املواد االأولية والت�سنيع 122 دوالر، ويكون بذلك قد 

مت حتقيق عائدًا �سافيًا مقداره 28 دوالر يف الطن، ويف اليوم 168 دوالر )28 دوالر×6 طن/يوم(. 
للمربني  املنتج  وبيع  واملوال�س(  باليوريا  املخلفات اخل�سراء  ومعاجلة  )فرم  ال�سيالج  اإنتاج  تتم عملية  اأن  وكما ميكن 
ب�سعر الطن 225 دوالر، يف الوقت الذي تبلغ كلفة املواد االأولية والت�سنيع 175 دوالر، ت�ساف اإليها نحو 12 دوالر كلفة 
تخزين وتخمري ومناولة، وبذلك يكون قد مت حتقيق عائدًا �سافيًا مقداره 38 دوالر يف الطن. ويف اليوم 228 دوالر 
)38 دوالر×6 طن/يوم(. مع العر�س باأن املادة الناجتة �ستكون مهيئة لت�سبح �سيالجًا جاهزا للتغذية بعد �سهرين من 
تخمريها. وميكن اأن تكون عملية التخمري �سمن اأكيا�س بال�ستكية خمتلفة احلجم اأو يف حفر اأو يف حاويات ...وح�سب 
رغبة امل�ستفيد. وقد حققت وحدة ت�سنيع البلوكات ن�سبة عائد للتكاليف قدرها 1.26 % ون�سبة عائد �سايف للتكاليف 
1.23 % ون�سبة عائد �سايف للتكاليف  26.3 %، بينما حققت فرامه املخلفات ن�سبة عائد للتكاليف قدرها  قدرها 
قدرها 23 %. ويف حالة اإنتاج ال�سيالج مت حتقيق  ن�سبة عائد للتكاليف قدرها 1.20 % ون�سبة عائد �سايف للتكاليف 

قدرها 20.3 %،  وكما مو�سح يف اجلدول )10-6(.

وحدة اأك�ساد لت�سنيع البلوكات العلفية وال�سيالج

اآلة اأك�ساد لفرم املخلفات
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ظ - تعّد تقنية الغاز احليوي، وهي اإحدى تقنيات الطاقة النظيفة للمحافظة على البيئة، والتي يعمل املركز العربي"اأك�ساد" 
على ن�سرها يف الدول العربية 73 ، من اأهم التقنيات املالئمة لظروف الريف العربي يف هذا املجال، حيث يتم من خاللها 
حتويل املخلفات احليوانية والب�سرية اإىل غاٍز حيوي و �سماٍد ع�سوي عايل اجلودة، وخاليًا من البذور ال�سارة، كما ميكن 
للغاز احليوي الناجت اأن يغطي حاجة االأ�سرة الريفية من الطاقة احلرارية، ويحّول البيئة اإىل بيئة نظيفة، كما يح�ّسن 
من �سحة االأ�سرة الريفية. ويتمثل العائد االقت�سادي املبا�سر الناجت عن هذه التقانة يف ا�ستخدام الغاز احليوي كم�سدر 
نظيف للطاقة املنزلية وال�سماد الع�سوي. وهي عائدات اقت�سادية جمزية مقارنة باأ�سعار الطاقة التقليدية واالأ�سمدة 
االأخرى املتاحة، عدا عن العائدات البيئية وال�سحية التي ي�سعب تقديرها. واعتمادًا على التكاليف والعائدات ال�سنوية 
املتحققة، فاأن ا�سرتداد راأ�س املال امل�ستثمر يف اإن�ساء وت�سغيل وحدة اإنتاج الغاز احليوي الأ�سغر وحدة �ستكون خالل خم�س 
�سنوات. علما باأن عمر الوحدة الفني 30 عامًا، ثم تقل اإىل 3.8 عامًا تبعًا الزدياد حجم الوحدة وفقًا للمبداأ االقت�سادي 
"وفورات ال�سعة"، ويزداد وفقًا لذلك معدل العائد الداخلي من 20 %  للحجم االأ�سغر حتى ي�سل اإىل  26.3 % للحجم 

االأكرب، اجلدول ) 11-6(.

ن�سبة 
العائد 

ال�سايف/ 
التكاليف 

ن�سبة 
العائد/ 
التكاليف 

ا�سرتداد 
راأ�س املال 
)�سهر( 

االإيراد 
ال�سايف 
ال�سهري 

االإيرادات 
ال�سهرية 
)دوالر( 

تكاليف 
الت�سغيل 

ال�سهرية** 

  طريقة 
اال�ستثمار 

الكلفة اال�ستثمارية* 
)دوالر( 

 % 26.3  1.26  5.1  6552  31500  24948 اإنتاج البلوكات *** 35000
100 % وحدة ت�سنيع البلوكات   2 16.0  1890  3780  1890 الت�سنيع للمربني 

 % 23  1.23  4.1  3528 حت�سني املخلفات  15372  18900   15000
ا�ستخدام الفرامة واخلالط 

100 % ملعاجلة املخلفات   2  15.9  819  1638 819 التح�سني للمربني 

% 20.3 1.20 3.1 4788 28350 23562 اإنتاج ال�سيالج 15000
ا�ستخدام الفرامة واخلالط 

ملعاجلة املخلفات الإنتاج 
100 % ال�سيالج  2  11.9  1134  2268 1134  التح�سني للمربني 

 اجلدول )6-10(. املوؤ�سرات املالية لطرق ا�ستثمار وحدة اأك�ساد لتح�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية 

امل�سدر: املركز العربي"اأك�ساد"72

حجم 
الوحدة

/م3

كلفة 
الوحدة

$/

املادة 
الع�سوية 
اجلافة 
الداخلة 

�سنويًا/طن

املادة 
الع�سوية 
اجلافة 

اخلارجة* 
�سنويًا/طن

كمية 
الغاز 

املنتجة 
�سنويًا
/م3

كمية 
املازوت 
املكافئة
/ليرت

عدد 
ا�سطوانات 

الغاز املنزلية 
املكافئة

 / ا�سطوانة**

العائد 
ال�سنوي 

$ /

عائد 
الدوالر 
امل�ستثمر

ا�سرتداد 
راأ�س 
املال 

امل�ستثمر 
)�سنة(

معدل 
العائد 

الداخلي 
%

15400010.87.561314788.4438001.20520
50120003625.24380262814626501.224.522.2

100200007250.48760525629253001.263.826.3

اجلدول )6-11(. املوؤ�سرات االقت�سادية لوحدات اإنتاج الغاز احليوي

امل�سدر: املركز العربي"اأك�ساد"74.
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6-3 املعوقات واملحددات التي تواجه تعظيم اال�شتفادة من املخلفات الزراعية و�شبل 
التقليل من اآثارها

اأ�ساليب وتقانات اال�ستفادة من املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية، هو البدء  اإن من اأهم عوامل جناح تطوير 
بالتعرف على امل�ساكل واملعوقات التي تواجه تلك اال�ستخدامات �سواء يف ظل االأ�ساليب التقليدية، اأو تلك التي تواجه 

تطبيق التقانات املتطورة يف هذا ال�ساأن.
ومن اأهم هذه املعوقات ما ياأتي75:

معوقات فنية: ترتبط بطبيعة، ونوعية املخلفات، ووفرتها، وكيفية معاملتها.
معوقات موؤ�ش�شية: ترتبط بالهيئات والتنظيمات، التي تتوىل م�سوؤولية ا�ستخدام املخلفات واإنتاجها، واال�ستفادة بها.

معوقات بيئية: ترتبط باالآثار التي تنعك�س على البيئة يف حالة عدم اال�ستفادة من املخلفات، اأو  التخل�س من التلوث 
الناجم عنها.

معوقات اقت�شادية: وترتبط بالتكلفة اال�ستثمارية التي تكون عالية يف بع�س التقنيات.
معوقات اجتماعية: وتتعلق ب�سعوبة تبني بع�س التقنيات من قبل املزارعني اأو امل�ستثمرين، املرتبطة باآلية اال�ستفادة 

من املخلفات.

6-3-1 املعوقات الفنية 
والرطبة  اجلافة  ال�سلبة  بني  فهي  جتان�سها،  وعدم  الطبيعية،  خوا�سها  واختالف  بتنوعها،  عمومًا  املخلفات  تتميز 
�سريعة التخمر والتلف، الرتفاع حمتواها الرطوبي ومكونها الع�سوي اأو ال�سائل الذي يرتفع فيه تركيز املـادة الع�سوية 
كاملوال�س. ولذلك يوؤدي هذا التنوع ل�سعوبة ا�ستغاللها يف �سناعة واحدة، كما اأنها حتتاج اإىل جتهيزات قبل اإعدادها 

لال�ستفادة بها كالتجفيف اأو التقطيع اأو الطحن والتخمري ...الخ.
اإن كرب حجم بع�س املخلفات، وتدين كثافتها، يت�سبب يف زيادة التكاليف جلمعها ونقلها، باالإ�سافة اإىل تراكمها يف 
م�ساحات مبعرثة بني املزارع اأو امل�سانع املتباعدة، وبكميات �سغرية اأحيانًا، مما ينتج عنه زيادة التكاليف. ويت�سف 

�سكل )6-1( اأهم املعوقات التي تواجه ا�ستخدامات املخلفات
الزراعية وال�سناعية الغذائية
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اإنتاج املخلفات الزراعية باملو�سمية على مدار ال�سنة، وهي ال تتوفر يف وقت واحد اأثناء املو�سم الواحد، وعند توفرها 
من حم�سول ما، فهي �سريعة التلف اأو التغري بخا�سة املخلفات احلقلية الغ�سة كعرو�س البنجر ال�سكري )ال�سمندر( 
مثاًل، اأو تفل احلم�سيات والعنب والزيتون من خملفات الت�سنيع الزراعي، وخملفات االإنتاج احليواين، مما يوؤدي اإىل 

�سعوبة التعامل معها بخالف الطرق التقليدية.
ومن املعوقات الفنية االأخرى التي تواجه ا�ستخدام املخلفات:

1. قلة توفر الكوادر الفنية املدربة يف جمال اإعداد املعلومات املتعلقة بح�سر املخلفات.
2. غياب املعرفة بالتقانات احلديثة امل�ستخدمة يف رفع القيمة الغذائية، لال�ستفادة بها كاأعالف للحيوانات وخالفها 

من اال�ستخدامات.
3. قلة املعرفة واخلربة الالزمة لدى املر�سد الزراعي، وعدم توفر قاعدة معلوماتية لديه حول تقانات تدوير املخلفات 

النباتية واحليوانية.
4. عدم اإملام املزارع باأهمية تدوير وا�ستخدام املخلفات الزراعية.

5. عدم و�سوح بدائل اال�ستخدام النهائي للمخلفات، واأ�س�س املفا�سلة بني هذه البدائل. 
6. �سوء الظروف اجلوية التي حتد من كفاءة عمليات اجلمع والتخزين والت�سنيع.

7. عدم جتان�س �سفات املخلفات التي يتم جمعها للمحا�سيل املختلفة، و�سمن املح�سول الواحد تبعًا ملو�سم االإنتاج.

6-3-2 املعوقات املوؤ�ش�شية والت�شريعية 
تتجلى املعوقات املوؤ�س�سية والت�سريعية التي حتول دون ا�ستخدام املخلفات باالآتي:

وجود  عدم  مبعنى  واحــدة،  جهة  اإىل  ملوثاتها،  من  التخل�س  اأو  املخلفات،  من  اال�ستفادة  م�سوؤولية  خ�سوع  عدم   •
اإىل معظم  اأدخلت حديثًا  املرجعية املوؤ�س�سية التي ميكن االعتماد عليها، ال�سيما واأن تقانة ا�ستغالل املخلفات قد 
امل�ستويات  بها على  بالتوعية  الالزم  اأو االهتمام  والتطبيق،  البحث  العربية، ولذلك مل جتد ما يكفي من  االأقطار 

املوؤ�س�سية كالبلديات، و�سلطات احلكم  املحلي ، وتنظيمات املزارعني وجمعيات حماية البيئة ....الخ.
• قلة التن�سيق بني موؤ�س�سات القطاع العام واخلا�س املعنية مب�ساألة تدوير املخلفات الزراعية حيث ال يو�سع يف االعتبار 
، يف اأغلب االأحيان، عند تخطيط اإقامة م�سانع ال�سناعات الغذائية اأو توزيعها وجود وحدة لال�ستفادة من خملفات 
هذه امل�سانع، �سواء لغر�س جتهيز املخلفات الرطبة بالتجفيف والتحبيب اأو التكعيب مثاًل، اأو مراعاة خلق فر�س 

ت�سجع على اإقامة معامل اأخرى تتخ�س�س لال�ستفادة من خملفات ال�سناعات الغذائية القائمة.
•اأهمية التن�سيق بني الهيئات ذات العالقة، واأهمية دور وزارات الزراعة يف االأقطار العربية يف التن�سيق بني مراكز 
اأو تلك التي تعمل يف جمال  ومعاهد البحوث، التي تهتم بالبحث يف االإنتاج الزراعي وحت�سني �سفات  خملفاتها، 
االإر�ساد  تقانات جلهاز  بها من  يت�سل  وما  الفنية،  االإر�سادية  املادة  توفري  ثم  باملخلفات،  اال�ستفادة  اأوجه  حتديد 

الزراعي املعني بتو�سيلها للمزارع.

6-3-3  املعوقات البيئية 
ُتعد املعوقات االآتية، من اأهم املعوقات البيئية التي تواجه ا�ستخدام املخلفات: 

اأ - يوؤدي تكد�س املخلفات الرطبة، وحتللها، اإىل تكاثر احل�سرات وانت�سارها مما يت�سبب يف تف�سي االأمرا�س، اإ�سافة 
اإىل الروائح  غري املحببة.

ب - تلوث الهواء بالدخان وغاز ثاين اأك�سيد الكربون نتيجة حرق بقايا النباتات يف احلقول يف بع�س االأقطار العربية، 
والتي قد متتد اإىل املزارع املجاورة واملراعي والغابات، اأو الدخان الناجت من م�سانع الزيوت عند حرق بقايا خملفاتها. 

كما اأن خملفات الت�سنيع الغذائي، واالإنتاج احليواين، قد ينتج عنها م�ساكل بيئية جمة. 
ت - عدم اال�ستفادة من املخلفات ميثل هدرًا للموارد الطبيعية، وتنعك�س اآثارها ال�سلبية ب�سكل غري مبا�سر، عند عدم 
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ا�ستخدام بقايا املحا�سيل لتغذية احليوان، وبالتايل ح�سول �سغط كبري على املراعي الطبيعية مما يوؤدى اإىل الرعي 
اجلائر، وتدهور املراعي، وتعر�س الرتبة لالجنراف والت�سحر. كما اأن فقد ن�سبة من بقايا النباتات بحرقها، وعدم 

عودتها اإىل الدورة الطبيعية كمواد ع�سوية، ي�سكل تهديدًا  للبيئة. 
ث - طرح خملفات ال�سناعات الغذائية، وبخا�سة ال�سوائل الناجتة من ع�سر ثمار الزيتون، اأما مبا�سرة اإىل االأودية اأو 
املجاري، اأو ب�سكل غري مبا�سر بت�سرب جزء منها اإىل املياه اجلوفية مما يوؤدي اإىل  تلوثها ب�سبب ما حتتويه من امللوثات 
الع�سوية، والتي يرتاوح تركيزها ما بني 3 اإىل 12 % . اإن حجم امللوثات التي ُت�سَرف �سنويًا يف بلدان  حو�س البحر 
االأبي�س املتو�سط يقدر بثالثني مليون مرت مكعب �سنويًا مما يعك�س حجم الفقد والتلوث يف املياه الذي ي�ستدعي تطبيق 

نتائج البحث العلمي املتوفرة يف بع�س االأقطار، واإجراء املزيد من البحوث للحد من تلوثها، واال�ستفادة منها.

6-3-4 املعوقات االقت�شادية واالجتماعية
ميكن اعتبار املعوقات االقت�سادية واالجتماعية االآتية، من اأهم املعوقات التي حتول دون ا�ستخدام املخلفات:

الإنتاج  ا�ستغلت  التي  املدخالت  الأن جزء من  اقت�سادي،  يعد عماًل غري  منها،  اال�ستفادة  بدون  املخلفات،  اإهدار   .1
املح�سول يلعب دورًا يف التقليل من الفاقد منها، كما اأن عدم اال�ستفادة منها يف تغذية احليوان، على �سبيل املثال، 
ينعك�س �سلبًا على اإنتاجية املا�سية نتيجة ح�سولها على اأقل من احتياجاتها الغذائية، بخا�سة يف املوا�سم التي يقل 

فيها اإنتاج االأعالف. 
2. �سعوبة ا�ستغالل املخلفات يف العديد من االأن�سطة االقت�سادية �سبب وجود معوقات كثرية خالل عمليات اجلمع 
منطقة  على  االعتماد  حالة  يف  اإال  اقت�ساديًا  جمديًا  املخلف  ا�ستغالل  يكون  ال  وقد  والت�سنيع،  والتخزين  والنقل 
حمدودة على �سكل ا�ستثمار �سغري يتنا�سب مع حجم املخلفات فيها. وذلك لطبيعة اإنتاج املخلفات التي تتوزع على 

مناطق ومزارع متباعدة، وموا�سم اإنتاج خمتلفة ويف كل منطقة توجد كمية قليلة منها.
3. ارتفاع تكلفة اجلمع والنقل للمخلفات من منطقة اإنتاجها اإىل مناطق اال�ستغالل واال�ستخدام قد يقلل من اإمكانية 

تدويرها، وقد يف�سل يف بع�س االأحيان ت�سديرها للخارج.
4. �سعوبة تقبل امل�ستهلك للمنتجات الزراعية التي مت ا�ستخدام املخلفات خالل مراحل اإنتاجها.
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ال�صــتنتاجــات والتو�صيــات
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اال�شــتنتاجات والتو�شيـــات

اأواًل- اال�شتنتاجات
اأ - متتلك الدول العربية ثروة حيوانية �سخمة حيث بلغت اأعداد احليوانات يف الدول العربية عام 2010  نحو 181 
مليون راأ�س من االأغنام، ونحو 100 مليون راأ�س من املاعز، ونحو 64.2 مليون راأ�س من االأبقار، ونحو 17.25 مليون 
راأ�س من االإبل، ونحو 4.12 مليون راأ�س من اجلامو�س، ونحو 1.33 مليون راأ�س من اخليول، ونحو 6.7 مليون راأ�س 
من البغال واحلمري، وما يتطلب ذلك من توفري كميات االأعالف التي تلبي االحتياجات الغذائية للنمو واالإنتاج لهذه 

االأعداد الكبرية من احليوانات، ومبعنى اأخر وجود طلب كبري وفعال على االأعالف.
ب - بلغت االحتياجات الغذائية الكلية للرثوة احليوانية يف الدول العربية على اأ�سا�س اأعدادها املقدرة يف عام 2010 
نحو 262 مليون طن مادة جافة  ونحو  2590 مليار ميغاجول طاقة ونحو 18 مليون طن بروتني مه�سوم. �سوقد 
االحتياجات  ثم  االحتياجات،  هذه  من  االأكــرب  اجلزء  وهي  االأوىل  باملرتبة  لالأبقار  الغذائية  االحتياجات  جاءت 
الثالثة، واالحتياجات الغذائية لالإبل  الثانية، ثم االحتياجات الغذائية  للماعز باملرتبة  الغذائية لالأغنام باملرتبة 
باملرتبة الرابعة، والدواجن باملرتبة اخلام�سة، واجلامو�س وكذلك العائلة اخليلية )اخليول واحلمري والبغال( باملرتبة 
ال�ساد�سة، واالأ�سماك امل�ستزرعة يف االأحوا�س باملرتبة ال�سابعة، وتختلف هذه االحتياجات من دولة عربية اإىل اأخرى 

وكذلك االأهمية الن�سبية لهذه احليوانات فيها تبعًا حلجم اأعدادها. 
ت - اأ�سارت معطيات هذه الدرا�سة اإىل اعتماد مربي الرثوة احليوانية، يف الدول العربية ب�سكل عام ويف الدول العربية 
املختارة ب�سكل خا�س، على املراعي الطبيعية كم�سدر اأ�سا�سي وتقليدي يف تغذية حيواناتهم لكونه م�سدر جماين 
متاح للجميع بدون قيود، مما اأدى هذا اال�ستعمال املكثف واجلائر ويف ظل التغريات املناخية القا�سية ومنو الرثوة 
احليوانية اإىل تدهور الغطاء النباتي الطبيعي وانح�ساره يف الدول العربية، وت�سري درا�سات املركز العربي"اأك�ساد" 
يف هذا املجال اإىل اأن الوطن العربي يفقد �سنويًا ما يعادل 1.67 % من م�ساحة املراعي الطبيعية وحوايل 1 % من 
م�ساحة الغابات واالأ�سجار،  مع حدوث تراجع يف نوعية الغطاء النباتي الرعوي حيث تتدنى نوعية املرعى وقدرة 
لتطور م�ساحات  القيا�سي  الرقم  وي�سري  الطبيعي.  النبت  امل�ست�ساغة من  االأ�سناف غري  الرعوية النت�سار  احلمولة 
�سنة  عن  لها  الو�سطي  املعدل  انخف�س  حيث  ذلك  اإىل   2010-2007 للفرتة  العربية  الدول  يف  الطبيعية  املراعي 
الفرتة  املراعي خالل  لهذه  ال�سنوي  النمو  معدل  فاإن  البيانات  �سوء هذه  وعلى   ،% 11.2 نحو   )2007( االأ�سا�س 
املذكورة بلغ 5.3 % بال�سالب، وعلى الرغم من ذلك يالحظ باأن املادة اجلافة للمراعي الطبيعية امل�ستخدمة يف 
العلفية  للموارد  املادة اجلافة  26.6 %  من جمموع  نحو  ت�سكل  الزالت  الدرا�سة  املختارة يف هذه  العربية  الدول 

امل�ستخدمة يف هذه الدول، كمعدل و�سطي رغم وجود التباين يف ذلك يف ما بينها.
ث - حمدودية الزراعات العلفية اخل�سراء من حيث امل�ساحة واالإنتاج، حيث مل يبلغ املعدل الو�سطي مل�ساحة  الزراعات 
األف هكتار، كما ات�سم تطورها بالثبات   2393 2006-2010 �سوى نحو  العلفية اخل�سراء يف الدول العربية للفرتة 
الن�سبي خالل هذه الفرتة، وهو ما ال يتنا�سب واأعداد الرثوة احليوانية املتنامي فيها، وقد �سكلت ن�سبة املادة اجلافة 
للزراعات العلفية اخل�سراء امل�ستخدمة يف  الدول العربية املختارة يف عام 2010 كمعدل و�سطي ما ن�سبته 11.9 % من 
جمموع املادة اجلافة للموارد العلفية امل�ستخدمة يف هذه الدول، مما اأدى باملربني اإىل االعتماد على احلبوب ب�سكل 
اأكرب يف تغذية حيواناتهم وهذا ما اأوجد التناف�س عليها مع االإن�سان للح�سول على احلبوب كغذاء وبني تقدمي هذه 

احلبوب كعلف للحيوان.
ج - اأدى النق�س والعجز املحلي لدى الدول العربية يف االأعالف وعدم ح�سول احليوان على حاجته من الغذاء لغر�س 
البناء واالإنتاج اإىل جعل االإنتاج احليواين عاجزًا عن حتقيق اأهدافه يف توفري كميات كافية من املنتجات احليوانية 
لتغطية احتياجات اال�ستهالك املحلي من هذه املواد. وقد بينت هذه الدرا�سة �سواء ب�سكل عام اأو على م�ستوى الدول 
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العربية املختارة وجود هذا العجز، وب�سكل متباين يف ما بينها تبعا لتوفر املوارد الطبيعية وات�ساع الن�ساط الزراعي 
وحجم الرثوة احليوانية فيها. وقد بلغت قيمة العجز ملجموعة املنتجات احليوانية يف عام 2010  نحو 15564 مليون 
دوالر، �سكلت ما ن�سبته 43.5 % من قيمة العجز الغذائي الكلي يف الوطن العربي البالغة نحو 35814 مليون دوالر، 
وقد توزعت هذه القيمة مابني 17.1 % ملجموعة اللحوم، و9.3 % ملجموعة االألبان ومنتجاتها، و0.01 %  ملجموعة 
البي�س، وعند مقارنة قيمة هذا العجز ون�سبته يف عام 2010 مع ما جاء يف عامي 2011 و 2012  يالحظ  باأنهما  

ات�سما  بالتزايد.
ح - اأ�سارت الدرا�سة اإىل جلوء الدول العربية ب�سكل عام والدول العربية املختارة ب�سكل خا�س، اإىل ا�سترياد كميات �سخمة 
من املواد العلفية ل�سد النق�س احلا�سل لديها يف هذا املجال، حيث بلغت كمية امل�ستوردات العربية نحو 29485 األف 
طن �سنويًا كمعدل و�سطي للفرتة 2006-2010، وتوزعت ما بني 16 % اأعالف جاهزة و 0.1 % م�سحوق االأ�سماك 
وجمففات اللحوم واالأح�ساء و83.8 % حبوب علفية،  وبالرغم من حجم امل�ستوردات العلفية الكبري للدول العربية 
بقي العجز قائمًا يف بع�سها، الأن حجم امل�ستوردات ب�سكل عام مل ي�سد الفجوة العلفية احلا�سلة. ومن املتوقع زيادة 
كميات امل�ستوردات من االأعالف نتيجة لنمو الرثوة احليوانية وزيادة الطلب على املنتجات احليوانية تبعًا الزدياد 

عدد ال�سكان م�ستقباًل.
8034 مليون دوالر �سنويًا كمعدل و�سطي  بلغت نحو  العربية قد  الدول  امل�ستوردة من  الكميات  باأن قيمة  خ - يالحظ 
للفرتة 2006-2010، وتوزعت ما بني 78.5 % حبوب علفية )ذرة �سفراء 48.1 %- �سعري 35.8 %- ذرة بي�ساء 
اإىل  ي�سري  واالأح�ساء، مما  اللحوم  االأ�سماك وجمففات  م�سحوق  و0.9 %  اأعالف جاهزة  و20.6 %   ،)% 16.1
حجم العجز يف العر�س املحلي لكميات االأعالف التقليدية  املتمثلة باملراعي الطبيعية والزراعات العلفية اخل�سراء 
واحلبوب العلفية عن تلبية الطلب املحلي املتمثل باحتياجات الرثوة احليوانية من املواد العلفية، حيث مل ت�سكل املادة 
اجلافة لهذه املوارد يف الدول املختارة على �سبيل املثال �سوى نحو 50 % من املادة اجلافة للموارد العلفية املحلية يف 

عام 2010، والقيمة الكبرية لهذا العجز.
يف  هــذا  اأدى  فقد  الــعــامل  دول  د - نتيجة الرتفاع الطلب على املواد الغذائية واحلبوب ب�سكل خا�س من قبل العديد من 
ال�سنوات االأخرية اإىل حدوث زيادة كبرية يف اأ�سعارها عامليًا، حيث تراوحت الزيادة ما بني 2.1 % - 15.9 %، 
وبالتايل اأنعك�س ذلك على الدول العربية ب�سبب امل�ستوردات ال�سخمة من قبلها، نتيجة اإىل �سح املوارد العلفية يف 
املواد  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  االآمر  النباتي،  املنتج  نف�س  واحليوان على  االإن�سان  وتناف�س  الدول  معظم هذه 
العلفية التقليدية وبالتايل اأ�سعار املنتجات احليوانية و تناق�سها وانخفا�س ن�سيب الفرد من الربوتني احليواين يف 

هذه الدول، وا�ستنزاف املوارد املالية املتاحة لها. 
ذ - نظرًا ملحدودية امل�سادر التقليدية لالأعالف بوجه عام يف دول العامل كافة وملا متثله املخلفات الزراعية وال�سناعية 
الغذائية من عبء ثقيل على كاهل البيئة، كون التخل�س منها مع�سلة تواجه الدول النامية واملتقدمة على ال�سواء، برزت 
هذه املخلفات بعد حت�سينها ورفع قيمتها الغذائية وت�سنيعها رهانا ا�سرتاتيجيا بالن�سبة اإىل العامل كله لعدة اعتبارات 
واأ�سباب تتعلق باالأمن الغذائي وازدياد حالة الفقر وتلوث البيئة وظاهرة االحتبا�س احلراري وتزايد ال�سغوط على املوارد 
املائية العذبة. لكل هذه االأ�سباب واأ�سباب اأخرى بداأ العلماء والباحثون وال�سيا�سيون يخططون مل�ساريع علمية وزراعية 
�سخمة هدفها اال�ستفادة ب�سكل اأف�سل من هذه املخلفات لالإ�سهام يف تلبية حاجات االإن�سان واحليوان الغذائية وحاجات 
كثرية اأخرى تعود بالفائدة على املجتمعات االإن�سانية. وقد مت التو�سل اإىل حتديد عدد كبري من هذه املخلفات التي ميكن 

اأن ت�ستغل على املدى الق�سري والطويل ا�ستغالال اقت�ساديا اأمثل وب�سكل م�ستدام.
ر - وتنفيذًا لذلك وم�ساهمة من املركز العربي"اأك�ساد" يف هذا املجال، مت اإجراء العديد من الدرا�سات املتخ�س�سة حول 
م�سح املوارد العلفية يف الدول العربية وحتديد القيمة الغذائية مل�سادر االأعالف التقليدية وغري التقليدية، وحتديد 
مقدار العجز املحلي لالأعالف يف الدول العربية. وقد اأ�سارت درا�سات املوازنات العلفية التي اأجراها اأك�ساد اإىل بلوغ 
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العجز املحلي يف االأعالف لثالثة ع�سرة دولة عربية نحو 49 مليون طن من املادة اجلافة، ونحو  705مليار ميغاجول 
من الطاقة اال�ستقالبية، ونحو 5.5 مليون طن من الربوتني امله�سوم. وبالرغم من حجم امل�ستوردات الكبري لهذه 
الدول والذي بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار دوالر اأمريكي بقي العجز قائمًا يف بع�سها، الأن حجم امل�ستوردات ب�سكل 
عام مل ي�سد الفجوة العلفية احلا�سلة، وبينت هذه الدرا�سات اأهمية ا�ستثمار املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية 
بعد حت�سينها ورفع قيمتها الغذائية وت�سنيعها ل�سد جزء من الفجوة العلفية احلا�سلة يف جميع الدول العربية. مما 

ي�سري اإىل وجود جدوى فنية واقت�سادية من ا�ستخدام هذه املخلفات.
نحو  ل�ستة دول عربية خمتارة    2010 االأعالف يف عام  املحلي يف  العجز  بلوغ  اإىل  الدرا�سة  ت�سري معطيات هذه  ز - 
6.9 مليون طن من املادة اجلافة، ونحو 201.9 مليار ميغاجول من الطاقة اال�ستقالبية، ونحو 1.8 مليون طن من 
الربوتني امله�سوم. وبالرغم من حجم امل�ستوردات الكبري ملجموعة  هذه الدول والذي بلغت قيمته نحو 7.1 مليار 
دوالر اأمريكي فاإن العجز بقي قائمًا يف الربوتني امله�سوم، الأن حجم امل�ستوردات ب�سكل عام مل ي�سد الفجوة العلفية 
احلا�سلة يف هذا املكون الغذائي. ويالحظ باأن قيمة التوفري من م�ستوردات االأعالف يف حال ا�ستخدام املخلفات 
الزراعية وخملفات الت�سنيع الزراعي كاأعالف للحيوانات، والتي تذهب هدرًا ح�سب ما مت تقديره يف هذه الدرا�سة 

قد بلغ نحو 2.474 مليار دوالر �سنويًا.
�س - �سكلت ن�سبة املادة اجلافة للمخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية امل�ستخدمة يف الدول العربية املختارة يف عام 
2010 نحو 42.9 % و7.3 % على التوايل من جمموع املادة اجلافة للموارد العلفية امل�ستخدمة، يف حني �سكلت 

ن�سبة الربوتني امله�سوم لهما نحو 11.5 % و 21.7 % على التوايل من جمموع الربوتني امله�سوم للموارد العلفية 
امل�ستخدمة،  مما ي�سري اإىل اجتاه هذه الدول لالعتماد اأكرث على املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية يف ظل 
العجز يف املوارد العلفية االأخرى، ويوؤ�سر يف الوقت نف�سه اإىل حجم الطاقات الكامنة املتوفرة يف هذه املخلفات  بعد 
معاجلتها وت�سنيعها يف �سد العجز يف املوارد العلفية لتلبية احتياجات الرثوة احليوانية، الأن معظم امل�ستخدم منها 

يقدم كما هو خام دون اأن يطراأ عليه اأي حت�سني يف النوعية اأو القيمة الغذائية.
�س - تكاد تنعدم االإح�ساءات املتعلقة بحجم املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية يف  الدول العربية، يف حني اأن 
املوجود منها تت�سارب البيانات يف البع�س منها وتتقارب يف البع�س االآخر، لذلك من ال�سعوبة  مبكان و�سع الت�سور 
العام والدقيق لالإمكانات املتوافرة عن املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية يف معظم هذه الدول. وال بّد من 
االإ�سارة اإىل اأن الكمية الناجتة من هذه املخلفات  يف الوطن العربي كبرية جدًا، وقد قدرت هذه الدرا�سة االإجمايل 
منها كمواد خام وكمعدل و�سطي للفرتة 2006-2010  بحوايل 595 مليون طن،  �سكلت خملفات املحا�سيل احلقلية 
واخل�سر ن�سبة 22.1 % منها، وخملفات االأ�سجار املثمرة ن�سبة 4.6 % منها، وخملفات  ال�سناعات الغذائية ن�سبة 
2.5 % منها، وخملفات االإنتاج احليواين واالأ�سماك ن�سبة 70.8 % منها. وال ي�ستفاد من هذه املخلفات يف تغذية 
احليوان اإال بكميات حمدودة  يف اأح�سن االأحوال، والباقي يرتك يف مكانه اأو يتم حرقه مما ينتج عنه تلوث للبيئة 

واإهدار للطاقات العلفية املتاحة.
�س - اإن االأرقام واملوؤ�سرات النظرية التي تتعلق بالقيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية والكميات 
املتاحة من هذه املخلفات يف  الدول العربية عر�س ي�سوبه كثري من الق�سور ويخفي يف طياته العديد من امل�سكالت 
الواقعية املتعلقة باإمكانية احل�سول على هذه املخلفات، ال�سيما واأن القيمة الغذائية لهذه املخلفات  ترتبط تكلفتها 
وجدواها االقت�سادية – مقارنة مع اأنواع املواد العلفية االأخرى- ارتباطًا وثيقًا مب�ساألة جمعها وترحيلها ومعاجلتها 
وت�سنيعها من مناطق اإنتاجها اإىل مناطق ا�ستهالكها، فبينما تتاأثر القيمة الغذائية النهائية �سلبا اأو اإيجابا بتقنيات 
املعاملة والت�سنيع وكفاءتها، تتاأثر الكميات املتاحة منها لال�ستخدام مب�ساألة جمعها وترحيلها، لذلك تهدر كميات 

هائلة من هذه املخلفات املفيدة يف الوقت احلا�سر. 
�س - اهتم املركز العربي "اأك�ساد" �سمن برنامج تطوير م�سادر االأعالف بتطوير تقانات معاجلة املخلفات الزراعية، 
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وخا�سًة اجلافة منها و�سعبة التداول مثل اأحطاب القطن والذرة ونواجت تقليم الزيتون و�سعف النخيل وغريها من 
املخلفات، من خالل تطوير اآالت فرم وتقطيع وت�سنيع هذه املخلفات لتاأمني بديل عن االأتبان خالل ال�سنوات العجاف 
التي ينخف�س فيها اإنتاج املحا�سيل احلقلية النجيلية )القمح وال�سعري( حيث تنخف�س كميات االأتبان الناجتة، فرتتفع 
اأ�سعارها لتقارب قيمة احلبوب العلفية املركزة. وتطوير وحدات متنقلة قادرة على ت�سنيع االأعالف املتكاملة والتي 
تدخل يف تركيبها املخلفات الزراعية  بن�سب مرتفعة. وت�سري املوؤ�سرات املالية اإىل جدواها االقت�سادية حيث حققت 
وحدة ت�سنيع البلوكات العلفية ن�سبة عائد للتكاليف قدرها 1.26 % ون�سبة عائد �سايف للتكاليف قدرها 26.3 %، 
بينما حققت فرامه املخلفات ن�سبة عائد للتكاليف قدرها 1.23 % ون�سبة عائد �سايف للتكاليف قدرها 23 %. ويف 
حالة اإنتاج ال�سيالج يتم حتقيق  ن�سبة عائد للتكاليف قدرها 1.20 % ون�سبة عائد �سايف للتكاليف قدرها 20.3 %.  
املركز  يعمل  والتي  البيئة،  على  للمحافظة  النظيفة  الطاقة  تقنيات  اإحــدى  وهــي  احليوي،  الغاز  تقنية  تعّد  ط -  
العربي"اأك�ساد" على ن�سرها يف الدول العربية من اأهم التقنيات املالئمة لظروف الريف العربي يف هذا املجال، 
حيث يتم من خاللها حتويل املخلفات احليوانية والب�سرية اإىل غاٍز حيوي و �سماٍد ع�سوي عايل اجلودة، وخاليًا من 
البذور ال�سارة، كما ميكن للغاز احليوي الناجت اأن يغطي حاجة االأ�سرة الريفية من الطاقة احلرارية، ويحّول البيئة 
اإىل بيئة نظيفة، كما يح�ّسن من �سحة االأ�سرة الريفية. ويتمثل العائد االقت�سادي املبا�سر الناجت  عن  هذه التقانة يف 
ا�ستخدام الغاز احليوي كم�سدر نظيف للطاقة املنزلية وال�سماد الع�سوي. وهي عائدات اقت�سادية جمزية مقارنة 
تقديرها.   ي�سعب  التي  وال�سحية  البيئية  العائدات  املتاحة، عدا عن  االأخرى  واالأ�سمدة  التقليدية  الطاقة  باأ�سعار 
واعتمادا على التكاليف والعائدات ال�سنوية املتحققة، فاأن ا�سرتداد راأ�س املال امل�ستثمر يف اإن�ساء وت�سغيل وحدة اإنتاج 
الغاز احليوي الأ�سغر وحدة �ستكون خالل خم�س �سنوات. علما باأن عمر الوحدة الفني 30 عامًا، ثم تقل اإىل 3.8 
عامًا تبعًا الزدياد حجم الوحدة وفقًا للمبداأ االقت�سادي "وفورات ال�سعة"، ويزداد وفقًا لذلك معدل العائد الداخلي 

من 20 %  للحجم االأ�سغر حتى ي�سل اإىل  26.3 % للحجم االأكرب. 

ثانياً- التو�شيات
1. نظرًا ملحدودية امل�سادر التقليدية لالأعالف بوجه عام يف كافة الدول العربية )ب�سبب وقوعها �سمن مناخ جاف 
تقل اأمطاره عن 200 مل حيث اأن 90 % من م�ساحة الوطن العربي تقع �سمن هذا املناخ(، وتنامي الرثوة احليوانية 
قيم  وارتفاع  للحيوان،  كعلف  تقدميها  وبني  كغذاء  عليها  للح�سول  االإن�سان  بني  احلبوب  على  احلا�سل  والتناف�س 
الكميات امل�ستوردة منها، فمن املتوقع اأن يزداد االجتاه نحو االعتماد على املخلفات الزراعية وخملفات الت�سنيع 
الزراعي الغذائي والنباتات العلفية  امللحية يف تغذية احليوان.  مما ي�ستدعي �سرورة االهتمام مب�سح وح�سر هذه 
املخلفات والنباتات وا�ستخدام كافة التقانات التطبيقية لتح�سني قيمها الغذائية وزيادة فعالية ا�ستخدامها ب�سكل 
متوازن واقت�سادي مع املراعي املحلية وتوفري كافة االإمكانات الالزمة لتعميم اال�ستفادة منها يف تغذية احليوان على 

نطاق وا�سع، بحيث يتم تداولها ونقلها وت�سويقها ب�سكل اقت�سادي.
2. درا�سة م�ساكل البيئة، والتلوث، الناجتة عن الو�سع احلايل للمخلفات، واإمكانيات حت�سني هذا الو�سع باال�ستفادة 
من املخلفات بداًل من التخل�س منها، وذلك من خالل الطرق العلمية احلديثة، بالتعاون مع الوزارات املعنية يف 
الدول العربية واملنظمات االقليمية والدولية، وباال�ستفادة من اخلربات املكت�سبة لهذه اجلهات. ومن هذه املخلفات 
على �سبيل املثال ق�س االأرز يف م�سر حيث يتم حرق اجلزء الكبري منها مما ي�سكل الغمامة ال�سوداء ال�سهرية التي 
تغطي �سماء القاهرة �سنويًا والتي تلوث البيئة وتلحق اأ�سرارا �سحية باملواطنني. مع االإفادة من التجارب العاملية 
من  االإفــادة  طرق  يف  العاملية  التطورات  اأحدث  واإتباع  الزراعية،  املخلفات  ا�ستخدام  جمال  يف  الرائدة  والعربية 

املخلفات، وح�سب اأولويات الطلب، والقبول االجتماعي للمنتجات.
اآلية ا�ستثمار املخلفات الزراعية وحت�سني قيمتها الغذائية وت�سهيل نقلها وت�سويقها مما يفتح  3.  العمل على تطوير 
اأفاقا بعيدة يف جمال دعم امل�سادر العلفية الطبيعية وخلق نوع من التوازن الذي ي�سهم يف تعوي�س النق�س يف الكمية 
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من خالل النوعية مما �سي�ساعد بال �سك يف  تقلي�س حجم الفجوة العلفية، ويخفف ال�سغط على املراعي الطبيعية، 
و�سعه  من  ويح�سن  املربي  دخل  من  ويزيد  الزراعية،  للحيوانات  والتنا�سلي  االإنتاجي  االأداء  على  اإيجابا  وينعك�س 
االقت�سادي، ويعمل على احلد من الفقر يف املناطق الريفية، كما يوؤدي ذلك اإىل توفر املنتجات احليوانية ب�سكل 
اأف�سل واأ�سعار اأقل. وذلك من خالل الدرا�سات وتنفيذ بع�س امل�ساريع االقليمية باال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة 

للمركز العربي يف هذا املجال.
ونوعياتها و�سفاتها  تواجدها،  توفرها، ومناطق  املخلفات ومدى  العربية، عن  الدول  اإن�ساء مراكز معلومات، يف   .4
ومدى احلاجة لال�ستفادة منها، الأن هذه املعلومات ُتعترب حجر االأ�سا�س عند و�سع اخلطط و�سيا�سات التعامل مع 
هذه املخلفات، كما اأنها ت�ساعد على حتديد اأهداف اال�ستفادة الق�سوى من هذه املخلفات وفق خطط التنمية الوطنية 
يف هذه الدول، واإقامة ور�سات عمل يف هذا املجال، والعمل الإيجاد اآلية عمل للربط والتن�سيق وتبادل املعلومات بني 

الدول العربية حول املخلفات الزراعية.
5. العمل على ن�سر وتعميم املحاوالت والتجارب الناجحة يف الدول العربية يف جمال اال�ستفادة من املخلفات الزراعية 
وال�سناعية الغذائية، �سواء على م�ستوى البحوث والدرا�سات اأو على م�ستوى التطبيق امليداين والن�سر، والتي جميعها 
ُت�سري اإىل اجلدوى الفنية واالقت�سادية من ا�ستخدام هذه املخلفات بعد معاجلتها لالأغرا�س املختلفة، لكونها ت�سكل 

قاعدة انطالق  مفيدة لغر�س الن�سر الوا�سع يف هذا املجال. 
الغذائية  وال�سناعية  الزراعية  للمخلفات  الغذائية  القيمة  لتقنيات حت�سني  واالقت�سادية  الفنية  للجدوى  بالنظر   .6
والنباتات العلفية امللحية، امل�ستنبطة من قبل املركز العربي ”اأك�ساد“، والتي مت االإ�سارة اإليها يف هذه الدرا�سة، لذا 
يجب العمل على نقل وتوطني ون�سر هذه التقنيات  اإىل الدول العربية، واإتاحتها لال�ستثمار، لال�ستفادة منها بال�سكل 

االأمثل ل�سد الفجوة العلفية.
7. ت�سجيع الدرا�سات االقت�سادية واالجتماعية، ودرا�سات اجلدوى لو�سائل اال�ستفادة من املخلفات، واقرتاح برامج 
بح�سب  ا�ستخداماتها  يف  والتو�سع  والتطور  منها،  لال�ستفادة  املنا�سبة  املُثلى  الو�سائل  لتحديد  واالإر�ساد  البحوث 
الدور  وتفعيل  عليها.  الطلب  وبني  االأعــالف  اإنتاج  بني  الهوة  وردم  اجتماعيًا،  مقبولة  منتجات  وجعلها  احلاجة، 
االإر�سادي يف جمال توعية املزارعني، والفنيني، على اأهمية ا�ستثمار املخلفات الزراعية، �سواء يف االإنتاج النباتي اأو 
يف االإنتاج احليواين، من خالل ن�سر نتائج الدرا�سات، ومنها درا�سات املركز العربي )اأك�ساد(، ومن خالل تو�سيح 
االأهمية االقت�سادية لال�ستفادة من املخلفات الزراعية للمزارعني واملربني، ومدى فائدتها يف تغطية الفجوة العلفية 
عن طريق تنظيم برامج اإر�سادية خا�سة. فقد اأجرى املركز العربي"اأك�ساد" درا�سات عديدة اأ�سارت نتائجها اإىل 
وجود  تاأثري ملحوظ  للمخلفات املح�سنة على تغذية احليوان، وعلى �سبيل املثال اإن ا�ستخدام نواجت تقليم اأ�سجار 
الزيتون املح�سنة يف تغذية حمالن اأغنام العوا�س قد اأدى اإىل خف�س كلفة اإنتاج 1 كغ وزن حي منها اإىل 1.4 دوالر/

كغ مقابل 1.8 دوالر/كغ ملجموعة ال�ساهد.
وتوطني  ن�سر  اأجل  من  اخلا�س،  والقطاع  العام  والقطاع  احلكومية  غري  الهيئات  بني  التعاون  من  �سيغة  اإيجاد   .8
التكنولوجيات احلديثة للتحويل البيولوجي للمخلفات، وحتديد موؤمتر علمي دوري ُيعنى بتنفيذ هذه التو�سية واإيجاد 

الدعم الالزم لذلك.
التخزين  وبو�سائل  الالزمة،  بــاالآالت  مزودة  وت�سنيعها،  ومعاجلتها  املخلفات  لتجميع  مراكز  اإن�ساء  على  العمل   .9
املنا�سبة، مما ي�ساهم يف توفري فر�س عمل جديدة، ويعمل على توفري موارد علفية جديدة، وميكن اأن يتم معاجلتها 
املركز  لدى  املتميزة  اخلربة  من  باال�ستفادة  والتالف،  والفاقد  التكاليف  من  للتقليل  االإنتاج  مواقع  يف  وت�سنيعها 

العربي يف ت�سنيع اآالت معاجلة املخلفات الزراعية والرفع من قيمتها الغذائية.  
واأهمية  الغذائية  وال�سناعية  الزراعية  باملخلفات  بالتعريف  املختلفة  االإعــالم  و�سائل  اهتمام  زيــادة  �سرورة   .10

اال�ستفادة منها، وا�ستخدام املنتجات اجلديدة منها، �سواء كم�سادر لتغذية االإن�سان مبا�سرًة، اأو كعلف للحيوان اأو 
الدواجن، اأو لزيادة خ�سوبة الرتبة.
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يقت�سي  العربية، مما  الدول  التقليدية يف  لالأعالف  الت�سنيعية   الطاقات  اإىل حمدودية  الدرا�سة  اأ�سارت هذه   .11
العمل على زيادة هذه الطاقات ب�سكل عام واالجتاه نحو ت�سنيع االأعالف غري التقليدية ب�سكل خا�س، باإن�ساء معمل 
واحد على االأقل متخ�س�س يف كل دولة عربية وفق اأحدث التقنيات املمكن توفريها، واأن يكون يف منطقة تتوفر فيها 

املادة االأولية الالزمة لعمله، وهو ما يعمل عليه املركز العربي )اأك�ساد( يف هذا املجال. 
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مـلـحق
الزراعيــــة  للمخلفــــات  الأمثل  ال�صـــتثمار  م�صــروع 

"اأك�صـــــــاد"
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م�شروع اال�شتثمار العلفي االأمثل للمخلفات الزراعية76
من خالل العمل على تطوير اإنتاجية الرثوة احليوانية يف الوطن العربي، اأوىل املركز العربي "اأك�ساد" اهتمامًا كبريًا 
باملوارد العلفية كاأحد العوامل املوؤثرة على هذا التطوير، وقد بينت العديد من درا�سات املركز العربي �سرورة ا�ستثمار 
املخلفات الزراعية على اأنواعها، وذلك للحد من تلوث البيئة و�سد جزء كبري من الفجوة العلفية، حيث اهتم "اأك�ساد" 
بتطوير تقانات معاجلة املخلفات الزراعية وخا�سًة ال�سعبة التداول منها، وتطوير اآالت الفرم والتقطيع للمخلفات، 

 ومن هنا مت اقرتاح هذا امل�سروع. 
اأهداف امل�شروع:

1-1 الهدف العام واخلا�س للم�شروع:  
الهدف العام: تاأمني موارد علفية اإ�سافية منخف�سة الكلفة مع احلّد من تلّوث البيئة.

الهدف اخلا�س: نقل وتوطني تقانات حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية امل�ستنبطة من 
قبل املركز العربي ”اأك�ساد“ اإىل الدول العربية، واإتاحتها لال�ستثمار من قبل القطاع اخلا�س، لال�ستفادة منها بال�سكل 

االأمثل ل�سد الفجوة العلفية.
ومن هذا الهدف العام، واخلا�س، ميكن ا�ستقاق االأهداف الفرعية التالية:

•رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية، وت�سنيعها، مما ي�سهم يف اقت�سادية، و�سهولة نقلها وتداولها.
•تخفيف ال�سغط على املراعي املتدهورة نتيجة احلموالت الرعوية الكبرية التي ال تتنا�سب وحمولة املرعى.

•اال�ستغالل االأمثل للمخلفات، وعدم هدرها.
•حتفيز الدول، وامل�ستثمرين، على اإقامة م�ساريع اإنتاج اأعالف متكاملة تعتمد على املخلفات الزراعية املح�سنة.

•زيادة اإنتاج الرثوة احليوانية، وحت�سني دخل املربي.
•خلق فر�س عمل جديدة .

•احلّد من ا�سترياد املواد العلفية من اخلارج.
•اال�ستفادة من االأعالف التقليدية، ب�سكل اأمثل، وذلك �سمن خلطات علفية متوازنة حم�سوبة القيم الغذائية ح�سب نوع 

احليوان، وعمره، وحالته الفيزيولوجية، مما يخفف جزء من الهدر احلا�سل من �سوء ا�ستخدام هذه االأعالف.
لال�ستغالل  وذلك  املتكاملة،  االأعالف  على  للح�سول  املخلفات  من  جزء  مع  التقليدية  االأعالف  من  جزء  •ت�سنيع 

االأمثل لالأعالف التقليدية واملخلفات.
•ت�سنيع هذه املخلفات باأ�سكالها املختلفة )جاف ورطب – مالئ ومركز ومتوازن(.

•تطوير عالئق علفية، منخف�سة التكاليف، ل�سد احتياجات احليوانات يف ظروف التغذية املختلفة.
•تعميم االإجراءات املذكورة اأنفا" على املربني، وم�ساعدتهم يف تنفيذها عن طريق الوحدات االإر�سادية.

مربرات امل�شروع: 
وي�ستند كل من الهدف العام، والهدف اخلا�س، واالأهداف االأخرى، اإىل املربرات التالية:

اأ.وجود فجوة غذائية علفية: 
تعد التغذية العامل االأهم بني العوامل امل�سوؤولة عن تطوير الرثوة احليوانية. هذا واإن جممل الكميات املتاحة من املواد 
العلفية ال تكفي لتغطية احتياجات الرثوة احليوانية يف الدول العربية، ويبدو اأن امليزان العلفي  يتدهور �سنة بعد اأخرى. 
فاملراعي الطبيعية التي كانت تعد املورد العلفي االأهم تدهور اإنتاجها بدرجة كبرية، يف الوقت الذي تزداد فيه اأعداد 
احليوانات ب�سكل كبري، والتي بلغت عام 2009 )ح�سب الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية - املجلد 30( 
نحو 184 مليون راأ�س من االأغنام، ونحو 116 مليون راأ�س من املاعز، ونحو 64 مليون راأ�س من االأبقار، ونحو 16 مليون 
راأ�س من االإبل، ونحو 4 مليون راأ�س من اجلامو�س، ونحو 8 مليون راأ�س من الف�سيلة اخليلية، مما يرتتب عنه زيادة يف 
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االحتياجات الغذائية للرثوة احليوانية . لذا تعد م�سكلة نق�س االأعالف يف الدول العربية من اأهم العوامل التي جتعل 
قطاع االإنتاج احليواين عاجزًا عن حتقيق اأهدافه يف توفري كميات كافية من املنتجات احليوانية لتغطية احتياجات 

اال�ستهالك املحلي من هذه املواد . 
قد بلغ العجز املحلي يف االأعالف لثالثة ع�سرة دولة عربية )جدول رقم 1 يف امللحق( نحو 49 مليون طن من املادة 
اجلافة، و 705 مليار ميغا جول من الطاقة االإ�ستقالبية، 5.5 مليون طن من الربوتني امله�سوم. وقد ا�ستوردت هذه 
الدول نحو 26.3 مليون طن من املادة اجلافة حتتوي على 348 مليار ميغاجول من الطاقة االإ�ستقالبية، و3.3 مليون 
طن من الربوتني امله�سوم، بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار دوالر اأمريكي. وبالرغم من حجم امل�ستوردات الكبري لهذه 
حال  ويف  احلا�سلة.  العلفية  الفجوة  ي�سد  مل  عام  ب�سكل  امل�ستوردات  حجم  الأن  بع�سها،  يف  قائمًا  العجز  بقي  الدول 
ا�ستكمال اإ�سدار املوازنات العلفية من قبل اأك�ساد لباقي الدول �سيزداد النق�س احلا�سل يف هذه االأعالف حيث يقدر 
النق�س احلا�سل باالأعالف يف الدول العربية اأكرث من 75 مليون طن من االأعالف و�سيزداد امل�ستورد من االأعالف، 

نتيجة لزيادة الطلب على املنتجات احليوانية نظرًا الزدياد عدد ال�سكان م�ستقباًل.
ارتفاع اأ�سعار كل من املواد العلفية التقليدية واملنتجات احليوانية: 

العر�س  قانون  التقليدية، ح�سب  العلفية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  اإىل  العربية  الدول  العلفية يف معظم  املوارد  �سح  يوؤدي 
والطلب، مما يوؤدي هذا اإىل ارتفاع اأ�سعار املنتجات احليوانية، وانخفا�س ا�ستهالكها، وبالتايل انخفا�س ن�سيب الفرد 

من الربوتني احليواين يف هذه الدول.
ب.توفر املخلفات الزراعية وال�شناعية: 

توجد خملفات زراعية جافة، اأو �سناعية غذائية رطبة وجافة يف الدول العربية، مل ت�ستثمر بعد، اأو مت ا�ستثمار جزء 
منها ب�سكل تقليدي. اإن املخلفات الزراعية للحقول املزرعية، والتي اإن اأح�سن ا�ستثمارها، تكون رديفًا اأ�سا�سيًا للمراعي 
الطبيعية، وهي غالبًا ما ُتتلف اأو حُترق اأو ُترتك بدون جمع لتتطاير مع هبوب الرياح، واإذا ما ُجمعت ُتقدم كما هي 
خام دون اأن يطراأ عليها  اأي حت�سني يف نوعيتها اأو قيمتها الغذائية. كما اأن خملفات الت�سنيع الزراعي التي ي�ستفاد 
الوقت  ين�سجم مع واقع احلال، يف  ب�سكل ال  اأو تقدم خملوطة مع احلبوب  تقليديًا  منها قليلة جدًا، وغالبًا ما تقدم 
الذي توجد اإمكانية ال�ستخدام مثل هذه املخلفات بعد رفع قيمتها الغذائية بت�سنيعها اأو �سيلجتها اأو معاملتها فيزيائيًا 
اأو كيميائيًا واإكمالها باإ�سافة بع�س املواد واالأمالح والفيتامينات بحيث ت�سبح عليقة متوازنة ت�سد جزء من الفجوة 

الغذائية احلا�سلة. 
جيدًا  م�سدرًا  الغذائية....الخ(  ال�سناعات  خملفات  االأ�سجار–  تقليم  نواجت  )اأتبان-  الزراعية  املخلفات  وت�سكل 
املخلفات  اإجمايل  قدر  وقد  العلمية.  التقنيات  اأحد  با�ستخدام  الغذائية  قيمتها  حت�سني  بعد  وذلك  العلفية،  للموارد 
النباتية يف الوطن العربي عام 2004 بحوايل 94.5 مليون طن، حيث يرتكز معظمها يف م�سر وال�سودان )47 %( ثم 
بلدان املغرب العربي )27.7 %( فامل�سرق العربي )17 %( واجلزيرة العربية )8.3 %(، وهذا ما يو�سحه اجلدول 
اإنتاجها  14.50 مليون طن، يتم  2 يف امللحق. يف حني قدر اإجمايل  خملفات الت�سنيع الزراعي الغذائي بنحو  رقم 
من �سناعات احلبوب الغذائية،  والزيوت النباتية، وال�سكر، واخل�سروات والفاكهة وت�سنيع التمور. وت�سكل �سناعة 
اإنتاج ال�سكر نحو 33.8 % من اإجمايل املخلفات، تليها �سناعة طحن وت�سنيع احلبوب بن�سبة 26 %، ف�سناعة اإنتاج 
الزيوت النباتية بن�سبة 15 %، ثم ت�سنيع اخل�سر والفاكهة 6.4 % ، واأخريًا �سناعة منتجات النخيل والتمور. وعلى 
املغرب  اإقليم  يليه  الغذائية،  ال�سناعات  35.7 % من خملفات  نحو  لوحده  االأو�سط  االإقليم  ينتج  االإقليمي  امل�ستوى 
العربي بن�سبة 16.5 % ، ثم اإقليم امل�سرق العربي بن�سبة 13.5 %، اجلدول رقم 3 يف امللحق. وبناًء عليه، فاإن الرتكيز 
على تطوير اآلية ا�ستثمار املخلفات الزراعية، وحت�سني قيمتها الغذائية، وت�سهيل نقلها وت�سويقها، قد يفتح اأفاقًا بعيدة 
يف جمال دعم امل�سادر العلفية الطبيعية، وخلق نوع من التوازن ي�سهم يف تعوي�س النق�س يف الكمية من خالل النوعية 
مما �سي�ساعد بال �سك يف  تقلي�س حجم الفجوة العلفية ، ويخفف ال�سغط على املراعي الطبيعية، وينعك�س اإيجابًا على 
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االأداء االإنتاجي والتنا�سلي للحيوانات الزراعية ، ويزيد من دخل املربي ويح�سن من و�سعه االقت�سادي، كما يوؤدي ذلك 
اإىل توفر املنتجات احليوانية ب�سكل اأف�سل واأ�سعار اقل.

ث.حمدودية املوارد الزراعية: 
نظرًا ملحدودية املوارد الزراعية، بوجٍه عام، يف كافة الدول العربية )ب�سبب وقوعها �سمن مناخ جاف تقل اأمطاره عن 
200 مل حيث اأن 90 % من م�ساحة الوطن العربي تقع �سمن هذا املناخ(، فمن املتوقع اأن يزداد االجتاه نحو االعتماد 

على املخلفات الزراعية، وخملفات الت�سنيع الزراعي الغذائي، يف تغذية احليوان.  كل ذلك  ي�ستدعي �سرورة االهتمام 
مب�سح هذه املخلفات، وا�ستخدام كافة التقانات التطبيقية، لتح�سني قيمها الغذائية وزيادة فعالية ا�ستخدامها ب�سكل 
متوازن واقت�سادي مع املراعي املحلية، وتوفري كافة االإمكانات الالزمة لتعميم اال�ستفادة منها يف تغذية احليوان على 

نطاق وا�سع، بحيث يتم تداولها ونقلها وت�سويقها ب�سكل اقت�سادي.
التنا�سب غري املتوازن بني االأعالف املرّكزة واخل�سنة: 

ت�سكل  زراعية(  االأعالف اخل�سنة )مراعي وخملفات  اأن  العربية  الدول  االأعالف يف  اإنتاج  واقع  درا�سة  يالحظ من 
الن�سبة االأكرب من املوارد العلفية، وتغطي اأحيانًا اأكرث من 80 % من احتياجات الرثوة احليوانية للطاقة، يف حني ال 
يتعدى ما تغطيه االأعالف املرّكزة 20-25 %، بعد اقتطاع ح�سة الدواجن من هذه االأعالف. ويف ظل هذا التنا�سب 

غري املتوازن بني االأعالف املرّكزة واخل�سنة املقّدمة للحيوانات، ي�سعب الو�سول اإىل م�ستوى اإنتاجي جيد منها .
ح.نظافة البيئة: 

متثل املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية عبئًا ثقياًل على كاهل البيئة، اإذ اأن التخل�س منها ُي�سكل مع�سلة تواجه 
الدول النامية واملتقدمة على ال�سواء. اأما اال�ستفادة من تلك املخلفات فهو حلم اجلميع، الذي �سعت العديد من الدول 
لتحقيقه بطرق خمتلفة، ويوؤدي هكذا ا�ستخدام للمخلفات الزراعية وال�سناعية اإىل تخلي�س البيئة من هذه املخلفات 
التي يوؤدي تراكمها  وتخمرها اإىل تلوث البيئة )Environment Pollution(. ومن هذه املخلفات، على �سبيل املثال، 
ق�س االأرز يف م�سر حيث يتم حرق اجلزء الكبري منها مما ي�سكل الغمامة ال�سوداء ال�سهرية التي تغطي �سماء القاهرة 

 �سنويًا، والتي تلوث البيئة، وُتلِحق اأ�سرارًا �سحية باملواطنني.
نطاق وموقع تنفيذ امل�شروع: 

املناطق  املجرتات منها، وجتمعاتهم، ويف  ت�سم مربي احليوانات، وخا�سة  التي  القرى  امل�سروع يف عدد من  ذ  �َسُيَنفَّ
املنتجات  م�سانع  من  وبالقرب  الزراعية(،  املخلفات  تواجد  )اأماكن  الزراعية  املحا�سيل  اإنتاج  اأماكن  من  القريبة 

الغذائية والزراعية يف الدول العربية امل�ساركة. 
اإن اختيار القرى املنا�سبة الإن�ساء وحدات حت�سني املخلفات، وت�سنيعها، �سيكون وفق املعايري   التالية:

احلاجة لالأعالف غري التقليدية ل�سعوبة تاأمني التقليدية منها، وارتفاع كلفتها.
•توفر املخلفات الزراعية وال�سناعية الغذائية اجلافة اأو الرطبة، التي مل ت�ستثمر بعد، اأو مت ا�ستثمار جزء منها ب�سكل 

تقليدي.
الزراعية،  املخلفات  تراكم  جراء  بيئية  م�سكلة  بوجود  املختارة،  القرى  يف  واملربني،  املزارعني  لدى  وعي  •وجود 

وال�سناعية الغذائية.
•توفر اأ�سر مالكة للحيوانات، وخا�سًة االأبقار، وب�سكل دائم، وم�ستقر، ل�سمان ا�ستمرارية امل�سروع.

•توفر الرغبة لدى املجتمع املحلي ) االأ�سر الريفية ( لتنفيذ وحدات حت�سني املخلفات الزراعية، وال�سناعية الغذائية، 
يف اأرا�سيهم.

•توفر طرق املوا�سالت للو�سول اإىل القرى التي �سيتم اختيارها، لغر�س االإ�سراف واملتابعة. 
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الو�شف الفني للم�شروع:
4-1 تقنيات حت�شني املخلفات الزراعية وال�شناعية الغذائية وت�شنيعها:

اأ.البلوكات العلفية: 
وهي عبارة عن اأعالف متكاملة، منخف�سة الكلفة، ت�سلح للمجرتات، اأ�سا�سها خلطات جافة باأ�سكال خمتلفة )مكعبة 
اإ�سافة بع�س  عة من املخلفات الزراعية النباتية اجلافة، الفقرية بالقيمة الغذائية، بعد  – ا�سطوانية ...الخ( ُم�سنَّ
الداعمة  الغذائية  املواد  ...الخ( وبع�س  ، ذرة، نخالة، ك�سبة قطن  التقليدية بكميات �سغرية ) �سعري  العلفية  املواد 
قليل  لها  وي�ساف  البيطرية،  االأدوية  بع�س  واأحيانًا  وفيتامينات،  واأمالح معدنية،  الطعام،  وملح  اليوريا،  ومنها  لها، 
املاء،  من  بقليل  جميعًا  خلطها  يتم  حيث  الكال�سيوم(،  واأوك�سيد  واجلب�سني،  االإ�سمنت،  )ومنها  الرابطة  املواد  من 
بعد  عليها  لتتغذى  احليوانات  تواجد  اأماكن  اإىل  ُتنقل  ثم  ف،  جَتِ حتى  وُترتك  قوالب  يف  ُتكَب�س  ثم  حمددة،  وبن�سب 
تناولها لالأعالف والبقايا اجلافة الفقرية بالقيمة الغذائية. وهناك العديد من االأ�سباب التي دعت اإىل ا�ستخدام  هذه 

الطريقة :
•اإن الكثري من املخلفات الزراعية، وال�سناعية، ال ي�ستفاد منها مطلقًا يف �سكلها اخلام، ولكن ت�سنيعها على �سكل 
بلوكات علفية يجعلها �ساحلة لال�ستخدام يف تغذية احليوانات املجرتة حيث يحافظ على القيمة الغذائية العالية 

للمخلفات الرطبة، مثل تفل ال�سوندر وتفل البندورة .
•ُيعد ت�سنيع البلوكات العلفية من اأف�سل الطرق ال�ستغالل اليوريا كم�سدر نرتوجيني يف تغذية احليوانات املجرتة .

ن من كفاءة ا�ستغاللها لالأعالف االأ�سا�سية، وخا�سًة  • اإن ا�ستخدام البلوكات العلفية يف تغذية احليوانات املجرتة ُيح�سِّ
االأعالف اخل�سنة الفقرية، ف�ساًل عن تقليل االعتماد على االأعالف املركزة، مثل ال�سعري والذرة .

وتتحدد اأهمية البلوكات العلفية من خالل االأتي:
•�سهلة الت�سنيع، والنقل، والتخزين.

•تكلفتها ب�سيطة، ومنخف�سة. 
•حتتوي العديد من املكونات الغذائية الالزمة لرتميم النق�س احلا�سل يف ج�سم احليوان نتيجة تغذيته على اأعالف 

فقرية )اأتبان – بقايا حما�سيل(. 
•يتم ت�سنيعها من اأي نوع من املخلفات الزراعية املتوفرة. 

•تزيد من ن�ساط احليوان، وحت�سن من وزنه، ومن كفاءته التنا�سلية .
ب.معاملة االأتبان وتخمريها: 

حيث تتم معاجلة االأتبان وتخمريها باليوريا مع اأمالح الكال�سيوم والكربيت لت�سبح اأكرث قابلية لله�سم، واأعلى حمتوى 
من الربوتني. وهي طريقة �سهلة وحتتاج الإمكانيات ب�سيطة، وال يوجد لها خماطر، وميكن للمزارع اأن ينفذها لوحدة 

يف مزرعته، وباأقل التكاليف املمكنة. ومن ميزاتها:
•ارتفاع معامل ه�سم املادة الع�سوية بنحو 20 % ، وبالتايل زيادة الطاقة بالتنب، اأو الق�س، لت�سبح م�ساوية لطاقة 

الدري�س تقريبًا. 
•رفع حمتوى املخلف من الربوتني. . 

•حت�سن درجة ا�ست�ساغة املادة املعاملة وبالتايل تزيد الكمية التي ياأكلها احليوان منها تطوعا )مبقدار 20-15 %( 
مما يوفر يف كمية العلف املركز، ويخف�س من تكاليف االإنتاج، وقد وجد اأن طن مادة التنب اأو الق�س املعاملة يوفر نحو 

ربع طن علف مرّكز تقريبًا وهذا حم�سلة زيادة حمتواه من الطاقة والربوتني مع زيادة الكمية املاأكولة منه. 
•زيادة معّدل ا�ستفادة احليوانات الذي ينعك�س على زيادة معّدل النمو والت�سمني واالإدرار.

•االأمان التام يف التغذية على املادة املعاملة دون حدوث اآثار جانبية للحيوان طاملا كان يتم اإدخالها يف عليقته تدريجيًا 
خالل فرتة اأ�سبوعني .
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ج-ت�شنيع ال�شيالج:
بعد  الغذائي،  الت�سنيع  عملية  الناجتة عن  اأو  الرطبة،  الزراعية  املخلفات  ال�سيالج يف حفظ  ا�ستخدام طريقة  يتم 
معاجلتها با�ستخدام اإ�سافات غذائية ب�سيطة لتح�سني قيمتها الغذائية. وال�سيالج عبارة عن عملية تخمر ال هوائي يتم 
خاللها حتول الكربوهيدرات اإىل خليط من اأحما�س الالكتيك، واخلليل والربوبيونيك، والبيوتريك وبالتايل يتوقف 
4 وتعد عملية اقت�سادية  اإىل   pH الـ  اأثناء عملية التخمر حرارة وي�سل رقم  منو البكترييا ويتم حفظ املادة وتتولد 

وتعطى املادة ا�ست�ساغة جيدة.
ويتميز ال�شيالج باملوا�شفات التالية: 

•ميكن اإنتاجه من اأي حم�سول وحتى من االأع�ساب اخل�سراء والبقايا اخل�سنة     الرطبة �سريطة اأن ال تكون فيها مواد 
�سامة اأو معاملة باملبيدات اأو مر الوقت الالزم النتهاء فعالية هذه املبيدات.

•اللون اأ�سفر خم�سر وخايل من اللون االأ�سود والبني املحروق.
•ارتفاع قيمته الغذائية. ملا يتوفر يف ال�سيالج من العنا�سر الغذائية االأ�سا�سية )الربوتني، الدهون، الكربوهيدرات، 

األياف، اأمالح معدنية وغريها(.
•غذاء �سهي ذو طعم م�ست�ساغ غري مر اأو حاد بل طعم حم�سي.  

•متاح يف اأي وقت من ال�سنة، قابليته للتخزين جيدة. ويكون ال�سيالج جاهزًا كعلف بعد حوايل �سهرين من تخزينه 
وح�سب نوعه.

•طري وله تاأثري مرطب يف ال�سيف.
ال�سيالج لالأبقار  اله�سمية وملني لالأمعاء. وميكن تقدمي  للكاروتني ويجنب احليوانات اال�سطرابات  •م�سدر جيد 
احللوب حتى )25( كغ باليوم ويقدم لالأغنام واملاعز التامة النمو حتى )2( كغ تقريبًا ويراعى اإ�سافة فيتامني )اأ( 
للحيوانات عند التغذية على ال�سيالج اإذا مل تكن تقدم للحيوانات اأعالف خ�سراء اأو دري�س ، مع �سرورة التدرج 

بكميات ال�سيالج املقدمة عند البدء يف التغذية ملدة ال تقل عن اأ�سبوع .
•يحل حمل جزء من العليقة املركزة، وُي�سهم يف خف�س تكلفة العالئق. اإن كل )-3 3.5( كغ �سيالج تعادل )1( كغ 
علف مركز وكل )2-2.3( كغ �سيالج تعادل )1( كغ من الدري�س اجليد النوعية، وكل )1( كغ �سيالج يكافئ )1( 

كغ ف�سه طازجة.  
•�سهولة �سناعته، وميكن اأن ُت�ساد م�سانع ل�سناعة ال�سيالج، وتعبئته باأكيا�س موحدة الوزن، ويقدم كخلطة علفية 
متوازنة بعد اإ�سافة بع�س املواد احلبية وغريها لتكميل هذه اخللطة ح�سب نوع وعمر احليوان املقدمة له. كما ميكن 
ا�ستخدام اأكيا�س النايلون ل�سيلجة كميات حمددة )200 كغ( من املخلفات الرطبة ، وتنت�سر حديثًا يف اأوربا واأمريكا 

اأكيا�س نايلون كبرية جدًا ت�سلح ل�سيلجة كميات كبرية ترتاوح بني )1-5( طن للكي�س.  
حماور امل�شروع:

اإن�ساء وحدات �سغرية متخ�س�سة )كل وحدة عبارة عن معمل م�سغر  امل�سروع من خالل  تنفيذ هذا  يتم  اأن  ميكن 
متكامل ومتنقل( موزعة يف مواقع اإنتاج املخلفات، وتواجد الرثوة احليوانية. تت�سمن كل وحدة اآالت للفرم واجلر�س 
واخللط والتعبئة، ومكب�س قوالب على �سكل  مكعبات اأو ا�سطوانات، وخزانات معاجلة املخلفات، واأكيا�س تخمري العلف 
االأخ�سر. على اأن يكون لدى هذه الوحدات اإمكانية التحرك وقطر جزء من االآالت للعمل بها لدى املربني، ويف اأماكن 
جتمع املخلفات، حيث تقوم الوحدة بالتحرك اإىل مكان التجمع، واإجراء عمليات الت�سنيع ح�سب نوع املخلف، ونوع 

املادة املنتجة يف مكان التجميع، والعودة اإىل مركز الوحدة.
باالإ�سافة لذلك تقوم الوحدة باملهام التالية:

اأ.تقدم هذه الوحدات االإر�سادات، والن�سائح، والتطبيق العملي، ل�سناعة املخلفات ح�سب نوع هذه املخلفات يف مواقع 
املربني. 
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ت�سنيع  يف  ترغب  التي  القرى  هذه  �سري  خط  على  للمرور  املربني،  مع  بالتن�سيق  �سنويًا،  برناجمًا  الوحدة  ب.وت�سع 
واحتياجاته  احليوان،  لنوع  وفقا  املتوازنة  العالئق  ت�سنيع  كيفية  على  املربني  لتعليم  الفر�سة  يتيح  مما  خملفاتها 

الفيزيولوجية. 
ت.وميكن لهذه الوحدات ت�سنيع االأعالف التكميلية باإ�سافة بع�س املواد العلفية املركزة اإىل البقايا املُعاملة.

تقنيات امل�شروع:
اأ.�شيلجة املخلفات اخل�شراء اأو الرطبة : 

اأي حفظ املخلفات الزراعية الرطبة الهوائيًا بعد فرمها ومعاجلتها با�ستخدام اإ�سافات غذائية ب�سيطة لتح�سني قيمتها 
الغذائية. وهي عملية اقت�سادية وتعطي املادة ا�ست�ساغة جيدة.

ب.املكعبات العلفية :
وهي طريقة لتح�سني املخلفات الزراعية اجلافة على �سكل اأعالف متكاملة. بعد تقطيعها وفرمها، واإ�سافة بع�س املواد 
الغذائية الداعمة واملواد الرابطة واأحيانا بع�س االأدوية البيطرية، ثم خلطها بقليل من املاء وبن�سب حمددة، ثم ُتكب�س 
يف قوالب وُترتك حتى جتف وت�سبح جاهزة ال�ستهالك احليوانات. وهي �سهلة الت�سنيع والنقل والتخزين، وتكلفتها 

ب�سيطة ومنخف�سة، وتزيد من ن�ساط احليوان وحت�سن من وزنه ومن كفاءته التنا�سلية. 
قّدم املركز العربي "اأك�ساد" يف هذا املجال وحدة لت�سنيع املكعبات العلفية من املخلفات اجلافة، وبع�س االإ�سافات، وميكن 
قطرهذه الوحدة اإىل مواقع االإنتاج يف اأي مكان يتوفر فيه اأي نوع من املخلفات. كما ميكن ا�ستخدام نف�س الوحدة لتح�سني، 

وت�سنيع ال�سيالج، �سمن عبوات حتى 200 كغ للعبوة الواحدة، وميكن تخزين هذا املنتج ملدة عام كامل. 
– وخزان املوال�س- ومكب�س- ونواقل حلزونية - ولوحة  – وخالط  – وجارو�سة حبوب  •تتاألف الوحدة من فرامة 
�سيطرة وحتكم كهربائية تعمل اآليًا. وميكن ت�سنيع اأي جزء من هذه الوحدة كالفرامه اأو اخلالط ح�سب الغر�س من 

ا�ستعمالها ب�سكل مفرد مقطور. والإنتاج ال�سيالج على الوحدة نف�سها، فاإنه يتم ا�ستخدام بع�س القطع االأخرى.
•تبلغ كلفة ت�سنيع هذه الوحدة نحو 35 األف دوالر اأمريكي، وتبلغ كلفة اإنتاج الطن الواحد من املخلفات املح�سنة ب�سكل 
مكعبات متكاملة نحو 198 دوالر، يف حني تبلغ كلفة الطن الواحد من احلبوب العلفية، ال�سعري مثاًل نحو 400 دوالر. 
وقد حققت املكعبات كامل القيمة الربوتينية لل�سعري العلفي والبالغة 11 % بروتني خام، يف حني حققت 55 % من 

الطاقة املوجودة يف ال�سعري.
•ميكن اأن يتم ت�سنيع املكعبات العلفية املتكاملة من قبل امل�ستثمر نف�سه، وبيع املُْنَتج للمربني ب�سعر الطن الواحد 250 
دوالر، يف الوقت الذي تبلغ كلفة املواد االأولية والت�سنيع 198 دوالر، ويكون بذلك قد حقق عائدًا �سافيًا مقداره 52 
دوالر يف الطن الواحد . ولغر�س املقارنة، فاإن �سعر املادة املقابلة يف ال�سوق املحلية بنف�س القيمة الغذائية من الطاقة 

والربوتني، يبلغ  344 دوالر. 
املكعبات  بت�سنيع هذه  امل�ستثمر  ويقوم  املربي  قبل  االأولية، من خملفات وغريها، من  املواد  تقدمي  يتم  اأن  •وميكن 
الواحد،  للطن  دوالر   30 و�سطي  ومبعدل  الواحد،  الطن  لت�سنيع  اأجرا  ويتقا�سى  نف�سه،  املربي  اأر�س  يف  العلفية 

يح�سل امل�ستثمر على ن�سفها كعائد �سايف بعد طرح التكاليف التي يتحملها الإجناز هذه العملية. 
•اإن معدل ا�ستغال وحدة ت�سنيع املخلفات هو 8 �ساعات يف اليوم، وطاقتها طن واحد يف ال�ساعة، وكمعدل و�سطي 
لالإنتاج 6 طن يف اليوم، وبذلك يكون العائد ال�سايف يف احلالة االأوىل 52× 6 = 312 دوالر يف اليوم. اأما يف احلالة 

الثانية فاأن العائد ال�سايف املتحقق الإنتاج 6 طن هو 6 × 15 = 90 دوالر/ يوم. 
ت.فرم وحت�شني املخلفات باليوريا: 

 ويتم ذلك من اأجل جعل املخلفات اأكرث قابلية لله�سم، واأعلى حمتوى من الربوتني. وهي طريقة �سهلة، وال يوجد لها 
خماطر، وميكن للمزارع اأن ينفذها لوحده يف مزرعته، وباأقل التكاليف املمكنة.

قّدم املركز العربي "اأك�ساد" اآلة لفرم املخلفات باأنواعها، على اأن يتم اإ�سافة حملول اليوريا يدويًا اإىل املخلفات حيث يتم 
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رفع الربوتني يف املخلف نحو 5 درجات كحد اأعلى.
اأمريكي،  دوالر  األــف   15 نحو  الفرامة  ت�سنيع  كلفة  تبلغ 
وبطاقة اإنتاجية نحو طن واحد يف ال�ساعة، وميكن ت�سنيع 

نف�س االآلة بطاقة اإنتاجية، تكلفتها اأقل بنحو 7 اآالف دوالر.
باليوريا من  املخلفات  تتم عملية فرم ومعاجلة  اأن  ميكن 
قبل امل�ستثمر نف�سه وبيع املنتج للمربني ب�سعر الطن 150 
والت�سنيع  االأولية  املواد  كلفة  تبلغ  الذي  الوقت  دوالر، يف 
مقداره  �سافيا  عائدا  قد حقق  بذلك  ويكون  دوالر،   122
 28( دوالر   168 اليوم  ويف  الواحد.  الطن  يف  دوالر   28
دوالر×6 طن/يوم(. ويف حالة حت�سني املخلفات، ل�سالح 
املربني، با�ستخدام اآلة الفرم يتقا�سى امل�ستثمر على الطن 
بعد  كعائد �سايف  ن�سفها  دوالر، يح�سل على   13 الواحد 
طرح التكاليف التي يتحملها الإجناز هذه العملية. وبذلك 
يبلغ العائد ال�سايف املتح�سل عليه يف اليوم، عند ا�ستغال 
االآلة مبعدل و�سطي لالإنتاج 6 طن يف اليوم، نحو 39 دوالر 
اأي:)6 × 6.5 = 39 دوالر( على اأن تقدم امل�ستلزمات من 

قبل املربي.

تتباين االإيرادات التي تتحقق للم�ستثمر ح�سب طريقة اال�ستثمار، وهي بكل االأحوال جمزية، �سواء يف حالة ا�ستخدام 
االآالت لغر�س االإنتاج ل�سالح امل�ستثمر وبيع املنتج للمربني اأو يف حالة ا�ستخدامها للت�سنيع ل�سالح املربني وتقا�سى 

اأجرًا عن هذه العملية، واجلدول التايل يو�سح ذلك:
اجلدول )7-1(. املوؤ�سرات املالية لطرق ا�ستخدام اآالت اأك�ساد

 ن�سبة العائد
ال�سايف

 / التكاليف
 ن�سبة العائد
 / التكاليف

 ا�سرتداد راأ�س
 املال

 )�سهر(

 االإيراد
 ال�سايف
 ال�سهري

 االإيرادات
 ال�سهرية
 )دوالر(

 تكاليف
 الت�سغيل
 ال�سهرية

   طريقة
 اال�ستثمار

 الكلفة اال�ستثمارية
 )دوالر(

   الت�سنيع للمربني 1890 3780 1890 12.2 2  100%35000 وحدة ت�سنيع املكعبات اإنتاج املكعبات 24948 31500 6552 4.7 1.26 %26
   التح�سني للمربني 833 1638 805 12.3 1.97  96.6% 15000 فرامة املخلفات    حت�سني املخلفات 15372  18900  3528 3.8 1.23  %23
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مكونات امل�شروع:
8-1 املكون الفني)التجارب احلقلية(:

تنفيذ جمموعة من التجارب احلقلية على تقنيات حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية.
8-2 املكون االإر�شادي واالقت�شادي- االجتماعي: 

تنفيذ عدة اأن�سطة تدريبية، واإر�سادية، يف املجاالت التالية:
اأ.االإعالم واالإعالن عن امل�شروع من خالل:

•اإعداد املطبوعات الالزمة )برو�سورات- مل�سقات( لتو�سيح اأنواع املخلفات املتوفرة، وكيفية اال�ستفادة منها. 
تنفيذ تطبيقات عملية تعريفية جلمهور امل�ستفيدين حول ا�ستخدام التقنيات احلديثة املنا�سبة لال�ستفادة من كافة 

املخلفات الزراعية.
•تدريب عملي للكوادر الفنية، التي �سيتم اعتمادها يف امل�سروع، يف جمال ا�ستخدام الطرق احلديثة يف حت�سني القيمة 

الغذائية للمخلفات الزراعية، وكيفية ا�ستخدامها يف تغذية املجرتات.
واملناطق  امل�ستفيدين  اأو�ساع  على  واأثرها  اجلديدة،  التقنيات  لتوطني  امل�ساحبة  االقت�سادية  الدرا�سات  •اإجراء 

امل�ستهدفة.
8-3 مكون املناطق امل�شتهدفة، وامل�شتفيدين )تطبيقات عملية(:

تنفيذ تطبيقات عملية للمربني، على التقنيات املقرتحة، لتح�سني القيم الغذائية للمخلفات الزراعية، وا�ستخدامها 
يف تغذية احليوان. و�سيتم ت�سنيع كميات من املخلفات الزراعية ال�سائدة، ل�سالح املربني، بالطرق العلمية والتقنيات 
اجلديدة. و�سيرتكز عمل امل�سروع على مربي املجرتات ال�سغار، واملتو�سطي احليازة، ويف املناطق القريبة من اأماكن 

تواجد املخلفات الزراعية، اأو م�سانع الت�سنيع الغذائي بكميات كافية. 
م�شتلزمات امل�شروع: 

تتوافق  التي  التنفيذ  مواقع  من  موقع  كل  يف  وامليدانية  احلقلية  امل�ستلزمات  من  العديد  توفر  امل�سروع  تنفيذ  يتطلب 
واأن�سطته )اإنتاج البلوكات العلفية، معاملة االأتبان وتخمريها، ت�سنيع ال�سيالج(، التي يتم تاأمينها من قبل اجلهات 

املعنية يف الدول العربية امل�ساركة.
تكلفة امل�شروع )امليزانية( لكل دولة:

تبلغ تكلفة امل�سروع لكل دولة وعلى اأ�سا�س املكونات الرئي�سية للم�سروع  75 األف دوالر، حيث تت�سمن تكلفة املكون الفني 
تغطية تكلفة االآالت واملعدات، املواد، اال�ست�ساريني، العاملني )اأجور اأو مكافاآت(، تكاليف ال�سفر والتنقل، والتكاليف 
االأخرى من درا�سات،  الن�ساطات  تغطية  واالقت�سادي االجتماعي  االإر�سادي  املكون  تكلفة  تت�سمن  االإدارية، يف حني 
وتدريب واإر�ساد، اأما مكون املناطق امل�ستهدفة وامل�ستفيدين فيعتمد ذلك على امل�ستفيدين ورغباتهم واالأن�سطة املنفذة 

لديهم، ويبني اجلدول التايل ميزانية امل�سروع موزعة بح�سب ن�ساطات امل�سروع واجلهات املمولة.
)اجلدول )7-2(. ميزانية امل�سروع ح�سب مكونات امل�سروع وجهات التمويل  )األف دوالر

 * تخ�سع للتعديل ح�سب االأن�سطة املنفذة وعدد االآالت املعتمدة.

%
جهات التمويل املجموعبنود ال�سرف ح�سب مكونات امل�سروع الدول امل�ستفيدة اأك�ساد

الفني 9,75 55,25 65 86,7
8,0,05 6 5,1 0,9 االإر�سادي واالقت�سادي االجتماعي

 5,3 4 املناطق امل�ستهدفة وامل�ستفيدين 0,6  3,4
100 املجموع 11,25 63,75 75*

100 85 15 %
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 االأيدي العاملة يف امل�شروع:
يحتاج امل�سروع اإىل من�سق وطني وعدد من الفنيني ح�سب متطلبات امل�سروع واأن�سطته. وميكن توفري تلك االأيدي العاملة 

والفنيني املطلوبني من مناطق ومواقع تنفيذ امل�سروع يف كل دولة.  
تخ�سع تلك القدرات الب�سرية للتدريب والتاأهيل اأثناء تنفيذ امل�سروع.

مدة التنفيذ: 
تبلغ مدة  تنفيذ امل�سروع  6 اأ�سهر، ويبني اجلدول الزمني التايل االأن�سطة املختلفة املزمع تنفيذها.

التزامات االأطراف امل�شاركة:
الب�سرية، من خالل  الكوادر  وتدريب  وتاأهيل  الفنية،  واال�ست�سارات  بتقدمي اخلربات،  “اأك�ساد“  العربي  املركز  يلتزم 
التجهيزات  بع�س  تاأمني  يف  وامل�ساهمة  العلمية،  التقارير  واإعــداد  العمل،  وور�س  ندوات  واإقامة  التدريبية،  الــدورات 

اخلا�سة بامل�سروع.
تلتزم اجلهات املعنية يف الدول العربية، بعد تبني امل�سروع، تاأمني امل�ستلزمات من االآليات والتجهيزات واملواد واملعلومات 

والكوادر الفنية ومواقع تنفيذ التجارب احلقلية وتاأمني التنقالت الداخلية لفريق العمل. 
النتائج املتوقعة للم�شروع:

تطوير عملية اال�ستفادة من املخلفات الزراعية، يف تغذية احليوان، وتاأمني م�سدر علفي منخف�س الكلفة ومتوازن مقارنة 
مع االأعالف التقليدية مما يوؤدي اإىل حت�سن اإنتاجية احليوانات يف مناطق وا�سعة من البلد . ويتم ذلك من خالل:

اأ.�سد جزء من الفجوة احلا�سلة يف االأعالف حيث  اأن الكمية الناجتة من املخلفات الزراعية يف الدول العربية كبرية 
جدًا، وال ُي�ستفاد منها يف تغذية احليوان، ب�سكل عام، اإال بنحو 25 % يف اأح�سن االأحوال، ويتم هذا اال�ستخدام بدون 

رفع قيمتها الغذائية، اأما الباقي فيتم حرقه اأو تركه لُي�سكل م�سدر تلوث للبيئة.
ب.رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية با�ستخدام تقنيات حديثة.

ت .حت�سني دخل �سغار املربني عن طريق تاأمني م�سادر علفية بديلة، ورخي�سة الثمن.
ث. امل�ساهمة يف احلد من التلوث البيئي الناجم عن تراكم املخلفات، اأو حرقها.

ج.فتح اآفاق جديدة اأمام اال�ستثمارات العربية، يف الزراعة، يف جمال اال�ستفادة من املخلفات الزراعية.
ح.اإن ت�سنيع املخلفات الزراعية باأنواعها، كاأعالف متكاملة بعد رفع قيمتها الغذائية، يجعل عملية نقلها اقت�سادية، 

نظرًا ل�سغط حجمها، و�سهولة نقلها، وتداولها.
خ.اإن عملية حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية، با�ستخدام االآالت املقرتحة من قبل اأك�ساد وبيعها للمربني، 

جتعل منها عملية ا�ستثمارية ناجحة ومربحة للم�ستثمر.
املتابعة والتقييم 

تتم املتابعة من قبل املركز العربي )اأك�ساد( واجلهة املمولة وامل�ساركة يف تنفيذ امل�سروع يف كل دولة عربية من خالل 
اللجان امل�سكلة )اللجنة الوطنية والتنفيذية والتوجيهية(، يف حني يتم تقييم نتائج عمل امل�سروع يف نهاية فرتة امل�سروع 

من قبل اخلرباء املعنيني.

6 5  4 123 االأ�سهر/ 6 االأن�سطة 
×التح�سري للم�سروع

  ×ح�سر وجمع معلومات عن املخلفات
 ×اختيار اأماكن العمل
 ×تاأمني التجهيزات

 ×تدريب الفنيني
×××××تنفيذ الن�ساطات

اجلدول )7-3(. تنفيذ اأن�سطة امل�سروع
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مربرات التمويل:
املنطقة  اال�سترياد من خارج  تغطية معظمه عن طريق  يتم  العربية،  الدول  لدى معظم  االأعــالف  اأ.وجــود عجز يف 

العربية.
ب.انخفا�س يف اإنتاجية احليوانات املحلية.

ت.ارتفاع اأ�سعار االأعالف املركزة عامليًا.
ث.توفر كميات كبرية من املخلفات الزراعية دون اال�ستفادة منها بال�سكل االأمثل.

ج.عدم توفر اخلربة، واالإمكانات املحلية، لتطوير اإنتاج االأعالف غري التقليدية يف معظم الدول العربية.
ح.احلد من تلوث البيئة نتيجة تراكم املخلفات الزراعية.

خ .وجود جدوى فنية واقت�سادية من حت�سني، وت�سنيع، املخلفات الزراعية.

اال�شتدامة لنتائج امل�شروع )اآلية ا�شتمرار امل�شروع بعد انتهاء التمويل(:
من املتوقع اأن تتو�سع اجلهات املعنية، يف الدول املنفذ لديها امل�سروع، يف تنفيذ وحدات ت�سنيع املخلفات الزراعية يف 
مناطق جديدة، وتتابع ا�ستثمار االآليات التي وفرها امل�سروع من خالل اخلربات املكت�سبة خالل مدة امل�سروع لال�ستفادة 

املثلى من املخلفات الزراعية الناجتة لدعم تغذية احليوانات، وزيادة مردودها. وميكن اأن يتم ذلك من خالل:
اأ.و�سع خطة عمل لن�سر ا�ستخدام التقنيات املالئمة لوحدات ت�سنيع املخلفات الزراعية. 

ب .اإقامة اأُطر موؤ�س�ساتية ت�سمل االأجهزة املتكاملة لعمليات التمويل، والت�سميم، واخلدمات الفنية.
ت .اإيجاد نظام للدعم املايل لوحدات ت�سنيع املخلفات الزراعية وخا�سة توفري قرو�س مي�سرة للقرويني الراغبني يف 

اإن�ساء هذه الوحدات، مع حث اجلهات املعنية على دعم اأ�سعار املواد امل�ستخدمة.
ث .االإ�سراف واملتابعة لوحدات اإنتاج وت�سنيع املخلفات الزراعية التي مت ن�سرها بغر�س التاأكد من ا�ستمرارية عملها 

وكفاءة اأدائها، واإعداد برامج تدريبية لتاأهيل وتدريب فرق فنية حملية الأغرا�س ال�سيانة.
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ملحق الهوام�س
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 ملحق الهوام�س
الف�شل االأول:

1 املنظمة العربية للتنمية الزراعية- تقرير اأو�ساع االأمن العربي 2011، اخلرطوم 2012.
2 ت�سمل امل�ساحات من االأرا�سي الزراعية التي ال يتم ا�ستغاللها يف اأحد اأو بع�س املوا�سم لعدم كفاية مياه الري، اأو 

ال�ستعادة قدرتها االإنتاجية، اأو الأ�سباب اأخرى.
3 �سندوق النقد العربي- التقرير االقت�سادي العربي املوحد لعام 2011.

الف�شل الثالث:
4املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية ، املجلد 31، اخلرطوم 2011.

5 املركز العربي "اأك�ساد"- اأطل�س احليوانات الزراعية يف الدول العربية، دم�سق 2011.
الف�شل الرابع:

6 ملزيد من املعلومات عن هذا املو�سوع يرجى الرجوع اإىل �سل�سلة درا�سات املوازنات العلفية للدول العربية ال�سادرة 
عن املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة "اأك�ساد".    

7 مت ح�ساب االحتياجات الغذائية لعام 2010 من قبل فريق الدرا�سة على اأ�سا�س اأعداد احليوانات للعام املذكور كما 
وردت يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011. 

8 االحتياجات لعام 2007 م�سدرها املركز العربي "اأك�ساد" - املوازنة العلفية يف اململكة االأردنية الها�سمية، دم�سق 
.2010

اأعداد احليوانات للعام املذكور كما وردت يف  اأ�سا�س  2010 ح�سبت من قبل فريق الدرا�سة على  9االحتياجات لعام 
الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.

10 ما يعادل نحو 883.6 مليون بي�سة يف حني وردت كمية االإنتاج لعام 2007 يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية 

العربية،املجلد رقم 29 ، لعام 2009، نحو 133.8 األف طن حلم دجاج و38.76 األف طن بي�س، ما يعادل 775.2 
مليون بي�سة.

التون�سية،  اجلمهورية  يف  العلفية  املــوازنــة  "اأك�ساد"-  العربي  املــركــز  م�سدرها   2005 لعام  االحتياجات   11

دم�سق2008.
12االحتياجات لعام 2010 ح�سبت من قبل فريق الدرا�سة على اأ�سا�س اأعداد احليوانات للعام املذكور كما وردت يف 

الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
13 ما يعادل نحو 1400 مليون بي�سة يف حني وردت كمية االإنتاج لعام 2007 يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية 

العربية، املجلد رقم 29، لعام 2009، نحو 89.30 األف طن حلم دجاج و 76.88 األف طن بي�س، ما يعادل 1538 
مليون بي�سة.

14االحتياجات لعام 2005 م�سدرها املركز العربي "اأك�ساد" - املوازنة العلفية يف جمهورية اجلزائر الدميقراطية 

ال�سعبية، دم�سق  2008 .
15 االحتياجات لعام 2010 ح�سبت من قبل فريق الدرا�سة على اأ�سا�س اأعداد احليوانات للعام املذكور كما وردت يف 

الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
16 ما يعادل نحو 3528 مليون بي�سة يف حني وردت كمية االإنتاج لعام 2007 يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية 

العربية، املجلد رقم 29، لعام 2009، نحو 168.573 األف طن حلم دجاج و 172.25 األف طن بي�س، ما يعادل 
3445 مليون بي�سة.

17 االحتياجات لعام 2005 م�سدرها املركز العربي "اأك�ساد" - املوازنة العلفية يف اململكة العربية ال�سعودية، دم�سق 

. 2008
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18 االحتياجات لعام 2010 ح�سبت من قبل فريق الدرا�سة على اأ�سا�س اأعداد احليوانات للعام املذكور كما وردت يف 

الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
19 ما يعادل نحو 3082 مليون بي�سة.

20 مت ح�ساب االحتياجات الغذائية لعام 2003 من قبل فريق الدرا�سة على اأ�سا�س اأعداد احليوانات للعام املذكور كما 

وردت يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 26، اخلرطوم 2011. 
21 مت ح�ساب االحتياجات الغذائية لعام 2010 من قبل فريق الدرا�سة على اأ�سا�س اأعداد احليوانات للعام املذكور كما 

وردت يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
اإنتاج مزارع االأ�سماك يف  2003 ب�سبب عدم  وجود بيانات متاحة من�سورة عن  26 بدال من عام  22 مت اعتماد عام 

العراق لعام 2003.
دم�سق   املغربية،  اململكة  يف  العلفية  املوازنة   - "اأك�ساد"  العربي  املركز  م�سدرها:    ،  2004 لعام  االحتياجات   23

.2008
24 االحتياجات لعام 2010، ح�سبت من قبل فريق الدرا�سة على اأ�سا�س اأعداد احليوانات للعام املذكور كما وردت يف 

الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.
25 ما يعادل نحو 3300 مليون بي�سة يف حني وردت كمية االإنتاج لعام 2004 يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية 

العربية، املجلد رقم 26 ، لعام 2006، نحو  340 األف طن حلم دجاج و 165 األف طن بي�س.
26  قدرت احتياجاتها الغذائية �سمن احتياجات الدجاج ب�سكل عام.

الف�سل اخلام�س:
27 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

   - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 32-26.
  - املنظمة العربية للتنمية الزراعية- درا�سة تدوير املخلفات الزراعية لال�ستعماالت ال�سناعية واملنزلية يف الوطن 

العربي ، 2006.
28 مديرية االإر�ساد الزراعي- اخلدمات الزراعية ال�سهرية ملح�سول القطن، رقم الن�سرة 487 ، دم�سق 2010.

29 تقدر خملفات الهكتار الواحد املزروع قطنا بـ 4 طن ح�سبما جاء يف امل�سدر التايل: د.عبد احل�سني نوري احلكيم- 

ح�ساب كمية االأعالف، بغداد 2002.  
30 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

   - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية ،املجلدات 32-26.
  - املنظمة العربية للتنمية الزراعية- درا�سة تدوير املخلفات الزراعية لال�ستعماالت ال�سناعية واملنزلية يف الوطن 

العربي ، 2006.
31 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

   - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 32-26.
  - د.عبد احل�سني نوري احلكيم- ح�ساب كميات االأعالف، بغداد 2002.

32 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

  - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية ،املجلدات 32-26.   
  - املنظمة العربية للتنمية الزراعية – درا�سة تطوير اأنتاج وت�سنيع وت�سويق التمور واال�ستفادة من خملفات النخيل 

يف الوطن العربي، 2004.
ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية  الكتاب  بياناتها يف  ** بدون تون�س وال�سعودية وال�سودان لعدم ورود  *بدون تون�س.    

العربية.
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33 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

  - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 32-26.   
  - املنظمة العربية للتنمية الزراعية – درا�سة تطوير اإنتاج وت�سنيع وت�سويق الزيتون وزيت الزيتون يف الوطن العربي، 

اخلرطوم 2003.
34 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف:

  - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، اخلرطوم ، املجلدات 32-26.
  * �سبق التطرق اإىل النخيل يف الفقرة ال�سابقة بالنظر اإىل اأهمية النخلة ك�سجرة مثمرة يف الوطن العربي.

35 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

   - املنظمة العربية للتنمية الزراعية-  درا�سة تدوير املخلفات الزراعية لال�ستعماالت ال�سناعية واملنزلية يف الوطن 
العربي، اخلرطوم 2006.

   -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 32-26.
36 املركز العربي"اأك�ساد"- "م�سروع اإقليمي"حول ن�سر تقانة حت�سني املخلفات الزراعية والت�سنيع الزراعي والنباتات 

 ،2013 متوز/يوليو  دم�سق  العربية،  الدول  يف  التقليدية  غري  االأعالف  ت�سنيع  يف  وا�ستخدامها   امللحية  العلفية 
�س4.

37 د.عبد الغني االإ�سطواين واأخرون- مواد العلف وطرائق ت�سنيعها، من�سورات جامعة دم�سق، 1997-1998. �س 

.64
38 املنظمة العربية للتنمية الزراعية-  درا�سة تدوير املخلفات الزراعية لال�ستعماالت ال�سناعية واملنزلية يف الوطن 

العربي، اخلرطوم 2006.
39 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

  - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، اخلرطوم،املجلدات 32-26.   
  - املنظمة العربية للتنمية الزراعية-  درا�سة تدوير املخلفات الزراعية لال�ستعماالت ال�سناعية واملنزلية يف الوطن 

العربي، اخلرطوم 2006.
40 د.عبد الغني االإ�سطواين- م�سدر �سبق ذكره، �س 157-154.

41 ال يت�سمن املجموع م�ساهمات امل�سادر الثالث  االأخرى من املخلفات و البالغة 1.7 مليون طن لكون م�ساهماتها 

جمتمعة ال ت�سكل  �سوى %0.05 من املجموع الكلي للمخلفات.
41 معدل و�سطي.

42 قدرت ن�سبة امل�ستخدم من جمموع املكونات الغذائية املح�سوبة بــ 75%.

43 ا�ستنادا اإىل البيانات الواردة يف امل�سدر التايل:             

  -اململكة االأردنية الها�سمية، دائرة االإح�ساءات العامة- ن�سرة االإح�ساءات الزراعية لعام 2010، عمان2011.
  -املركز العربي"اأك�ساد"-  املوازنة العلفية يف اململكة االأردنية الها�سمية، 2010.

44 باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

  -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 31-26. 
  -اململكة االأردنية الها�سمية، دائرة االإح�ساءات العامة- ن�سرة االإح�ساءات الزراعية ، عمان2011.

45 باال�ستناد اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

  - املركز العربي" اأك�ساد"- املوازنة العلفية يف اجلمهورية التون�سية-  2008.
  - املعهد الوطني لالإح�ساء -الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية ، تون�س 2011.  

  *معدل و�سطي.  
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46 باال�ستناد اإىل:

            - املركز العربي" اأك�ساد"- املوازنة العلفية يف اجلمهورية التون�سية -  2008.
            - املعهد الوطني لالإح�ساء -الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية لالأعوام 2006 - 2010، تون�س.

     * قدر متو�سط كمية املكونات الغذائية يف كل 1 كغ من املادة اخلام  بنحو 200 غرام مادة جافة، ويت�سمن كل    1 
كغ من املادة اجلافة 8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و 100 غرام بروتني مه�سوم .

47 باال�ستناد اإىل:

             - املعهد الوطني لالإح�ساء -الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية لالأعوام 2006 - 2010، تون�س.
            - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلدات 32-29

78 باال�ستناد اإىل:

         - املركز العربي" اأك�ساد"- املوازنة العلفية يف اجلمهورية التون�سية-  2008.
         - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.

- املعهد الوطني لالإح�ساء -الن�سرة االإح�سائية ال�سنوية لعام 2010، تون�س 2011
49 باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

        -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 26-31. فيما يخ�س امل�ساحات.
        -املوقع االلكرتوين للديوان الوطني لالإح�ساءات يف اجلزائر. فيما يخ�س كميات االإنتاج.

      * االإنتاج يف عام 2010 مت تقديره من قبل فريق الدرا�سة.
50 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف اجلدول ال�سابق واإىل املوؤ�سرات الواردة يف املوازنة العلفية جلمهورية  اجلزائر 

الدميقراطية ال�سعبية-  ال�سادرة عن املركز العربي"اأك�ساد"، 2008. 
   *معدل و�سطي.  ** قدر متو�سط كمية املكونات الغذائية يف  كل 1 كغ من املادة اخلام لنباتات املراعي الطبيعية 
بنحو 300 غرام مادة جافة، ويت�سمن كل 1 كغ من املادة اجلافة 8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و0.04 كغ بروتني 

مه�سوم.
51 باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

       -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 31-26. 
       -املوقع االلكرتوين للديوان الوطني لالإح�ساءات يف اجلزائر.  

52 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف اجلدول ال�سابق واإىل املوؤ�سرات الواردة يف املوازنة العلفية جلمهورية  اجلزائر 

الدميقراطية ال�سعبية-  ال�سادرة عن املركز العربي"اأك�ساد" يف دم�سق 2008.  
     *معدل و�سطي.    

    ** قدرت ن�سبة امل�ستخدم من جمموع املكونات الغذائية بــ 100 %.
53 باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

      - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلدات 31-26. 
      -املوقع االلكرتوين للديوان الوطني لالإح�ساءات يف اجلزائر.  

54 باال�ستناد للبيانات واملوؤ�سرات املتاحة يف :

      - املركز العربي" اأك�ساد"- املوازنة العلفية يف جمهورية اجلزائر الدميقراطية ال�سعبية- 2008.
      - الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية، املجلد 31، اخلرطوم 2011.

55 باال�ستناد اإىل املعلومات املدرجة يف ا�ستمارة الدرا�سة والواردة من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر،2012. 

*قدرت هذه الدرا�سة خملفات البقوليات بنحو 174 األف طن .
56 ا�ستنادا اإىل البيانات واملوؤ�سرات الواردة يف:

     - املركز العربي"اأك�ساد" – املوازنة العلفية يف اململكة  العربية ال�سعودية، 2008.
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    - اململكة  العربية ال�سعودية، وزارة الزراعة- الكتاب االإح�سائي الرابع والع�سرون، الريا�س 2011.
    *قدرت ن�سبة امل�ستخدم من جمموع املكونات الغذائية املح�سوبة بــ 50 %. وعلى اعتبار اأن كل 1 كغ من اإنتاج املراعي 

اخلام يت�سمن 30 % مادة جافة، و8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و4 % بروتني مه�سوم.
57 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف كل من امل�سادر التالية:

      - اململكة  العربية ال�سعودية، وزارة الزراعة- الكتاب االإح�سائي الرابع والع�سرون، الريا�س 2011.
      - املركز العربي"اأك�ساد" – املوازنة العلفية يف اململكة  العربية ال�سعودية، 2008.

58 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف امل�سدر التايل:

جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لالإح�ساء وتكنولوجيا املعلومات -    املجموعة 
االإح�سائية ال�سنوية ، بغداد 2012.

59 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف امل�سدر التايل: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لالإح�ساء 

وتكنولوجيا املعلومات - املجموعة االإح�سائية ال�سنوية 2010-2011، بغداد 2012 . 
   * مت تقدير اأتبان هذه املحا�سيل باالعتماد على املوؤ�سرات الواردة يف تقرير اإنتاج احلنطة وال�سعري وال�سلب  ل�سنة 

2007، ال�سادر عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء، بغداد 2008. 
** مت تقدير خملفات هذه املحا�سيل باالعتماد على املوؤ�سرات الواردة يف د.عبد احل�سني نوري احلكيم- ح�ساب     

كميات االأعالف،بغداد، اأيلول 2002.  
60 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف امل�سادر التالية: 

    - جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، اجلهاز املركزي لالإح�ساء وتكنولوجيا املعلومات - املجموعة 
العراق،  جمهورية  يف  االأعــالف  م�سادر  درا�سة  العربي-اأك�ساد-   واملركز   .2012 بغداد   ، ال�سنوية  االإح�سائية 

 .1997
   * ح�سب ما ورد يف الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية جملد 31 ، 2011.

   ** التمور التي تخ�س�س للت�سنيع هي من متور الزهدي والتي بلغت ن�سبتها 62.4 % من االإنتاج الكلي لعام 2010 
ي�سمل  ال  وهذا  �سنويًا،  الزهدي   األف طن من متور   45 نحو  ت�سنيع  يتم  األف طن.  حيث   566.83 نحو  والبالغ 

الكميات التي يتم ت�سنيعها منزليا و قرويًا.
اأخرى بكميات �سغرية تتمثل يف تفل الطماطم )البندورة( وتفل البرية وجيلوتني الذرة وتفل  *** توجد خملفات    

ال�سوندر )البنجر( قبل توقف املعمل اخلا�س بذلك.
61 عالء داود �سليمان واآخرون- اأثر البلوكات العلفية امل�سنعة من املخلفات الزراعية - ال�سناعية يف رفع الكفاءة 

االإنتاجية لالأغنام، النتائج البحثية، والتطبيقات احلقلية، وعملية التبني والن�سر الوا�سع، جملة البحوث الزراعية 
العربية ال�سادرة عن املنظمة العربية للتنمية الزراعية، املجلد الثالث، العدد االأول يونيو/حزيران 1999.

62 باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

      -الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 26-31. فيما يخ�س امل�ساحات.

      -املركز العربي"اأك�ساد"- املوازنة العلفية يف اململكة املغربية، 2008. فيما يخ�س االإنتاجية.
63 باال�ستناد اإىل البيانات الواردة يف اجلدول ال�سابق واإىل املوؤ�سرات الواردة يف املوازنة العلفية يف  اململكة املغربية-  

ال�سادرة عن املركز العربي"اأك�ساد" ، 2008. 
   *معدل و�سطي.  

    ** قدر متو�سط كمية املكونات الغذائية يف  كل 1 كغ من املادة اخلام لنباتات املراعي الطبيعية بنحو 300 غرام مادة 
جافة، ويت�سمن كل 1 كغ من املادة اجلافة 8 ميغاجول طاقة ا�ستقالبية، و0.04 كغ بروتني مه�سوم 

   ***قدرت ن�سبة امل�ستخدم من جمموع املكونات الغذائية املح�سوبة بــ75 %.
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64باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

      -املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية العربية، املجلدات 31-26. 
لل�سنوات  الرباط،  اأرقام،  املغرب يف  العامة-  االإح�ساء  للتخطيط، مديرية  ال�سامية  املندوبية  املغربية،      -اململكة 

 .2010 - 2006
65 باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

  املنظمة العربية للتنمية الزراعية- الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية املجلدات 32-26. 
  اململكة املغربية، املندوبية ال�سامية للتخطيط، مديرية االإح�ساء العامة- املغرب يف اأرقام، الرباط، لل�سنوات 2006 

  .2010 -
66 باال�ستناد اإىل البيانات املتاحة يف:

  الكتاب ال�سنوي لالإح�ساءات الزراعية املجلدات 32-26. 
  املندوبية ال�سامية للتخطيط، مديرية االإح�ساء العامة- املغرب يف اأرقام، الرباط، لل�سنوات 2006 - 2010.  

الف�سل ال�ساد�س:
لال�ستعماالت  الزراعية  املخلفات  تدوير  درا�سة   - الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  يف:  ورد  ما  اإىل  باال�ستناد   67

ال�سناعية واملنزلية يف الوطن العربي، اخلرطوم 2006.
68 املركز العربي "اأك�ساد" – التقرير ال�سنوي لعام 2012، دم�سق 2013.

، اخلرطوم  العربي  الغذائي  االأمن  اأو�ساع  الزراعية-  للتنمية  العربية  املنظمة  الواردة يف:  البيانات  اإىل  ا�ستنادا   96

.2013
املختارة  العربية  للدول  واال�ستريادات  العلفية  باملوازنات  اخلا�سة  اجلــداول  يف  الــواردة  البيانات  اإىل  باال�ستناد   70

والواردة يف الف�سل اخلام�س من هذه الدرا�سة.
71 املركز العربي"اأك�ساد"- م�سروع اإقليمي، حول ن�سر تقانة حت�سني املخلفات الزراعية والت�سنيع الزراعي والنباتات 

العلفية امللحية وا�ستخدامها  يف ت�سنيع االأعالف غري التقليدية يف الدول العربية، دم�سق 2013.
القطاع  ملنتدى  املقدم  امل�ستدامة،  التنمية  للقطاع اخلا�س يف جمال  ا�ستثمارية  فر�س  العربي"اأك�ساد" -  املركز   72

م�سروع   ،2013 الريا�س  الثالثة،  دورتها  يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التنموية  العربية  القمة  العربي،  اخلا�س 
اال�ستثمار العلفي االأمثل للمخلفات الزراعية.

73 م�سروع اإقليمي، حول ن�سر تقانة حت�سني املخلفات الزراعية والت�سنيع الزراعي والنباتات العلفية امللحية وا�ستخدامها  

يف ت�سنيع االأعالف غري التقليدية يف الدول العربية، دم�سق 2013.
   * عمر االآلة االإنتاجي 10 �سنوات.  

    ** معدل اال�ستغال يف ال�سهر 21 يوم. 
   *** ح�سبت على اأ�سا�س توطني ت�سنيعها يف جميع البالد العربية.

القطاع  ملنتدى  املقدم  امل�ستدامة،  التنمية  للقطاع اخلا�س يف جمال  ا�ستثمارية  فر�س  العربي"اأك�ساد" -  املركز   74

م�سروع   ،2013 الريا�س  الثالثة،  دورتها  يف  واالجتماعية  االقت�سادية  التنموية  العربية  القمة  العربي،  اخلا�س 
اال�ستفادة من املخلفات احليوانية واملنزلية لزيادة االإنتاجية الزراعية عن طريق اإن �ساء وحدات الغاز احليوي.

الغاز  اإن �ساء وحدات  الزراعية عن طريق  االإنتاجية  75 م�سروع اال�ستفادة من املخلفات احليوانية واملنزلية لزيادة 

احليوي، دم�سق 2013. 
   *متثل 70 % من الكميات الداخلة.   

   **كل ا�سطوانة غاز تعادل 30 مرت مكعب من الغاز احليوي.
76 امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية- درا�سة تدوير املخلفات الزراعية لال�ستعماالت ال�سناعية، اخلرطوم 
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املراجع
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