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 انزمُُى االلزصبدٌ وانفٍُ نًشبسَغ رسًٍُ انؼجىل فٍ يُطمخ يششوع انًسُت 

 )دساسخ رطجُمُخ(
 

 أسؼذ ػضَض يذًىد

 انًؼهذ انزمٍُ / يسُت 

 

 : انخالصخ 

سسضاؼتتن ثتت بيط التته اسالانتتم اس ويتتن  2010أجطىتته هتتصد اسسضاؼتتن قتتو روع تتن رفتتطكب اسفؽتتيم اس  يتتط قتتو  تت        

 ال كا  ف ض ررتل ن ثتم  20-1رعاضب ثتطاكح رل ي ثهم رن  97ين اسلالل، ـفله اسسضاؼن كاالقتم زىن سفف ضىع ثؽف

% ق تً 2اذتي ضهم  فلائي ً كثم جفع اسفلللر ت رن ذالل اؼتف ضة اؼت ي ن ا ست سهصا اسغطن كأكوحه اسسضاؼتن ان 

كغم/ىتل   0.37ك نه احتسكز  رن  يوه اس حث رترممين اتؽفين اسلالل. كان نؽ ن استحلىل اسغصائو سلالل اس طىعىن

% رتن  يوتن اس حتث ىفتل تلن اقتل رتن ذفؽتن  اتلل كفت  63كغم/ ىل  كف  أظهتط اس حتث أن  0.338كاسلالل اسفحلين 

اظهط اس حث أنه ا إلر ت ن ضقتع االنت جيتن رتن ذتالل ثومتيم  فليتن ث تسىم اال تال  كاسفيت د  يتث ثتم ضقتع نؽت ن استحلىتل 

كغم/ىتل  كفت  اظهتط اس حتث ث تلل  اتلل  0.47كغم/ىل  كاسلالل اسفحليتن استن  0.86اسغصائو قو  الل اس طىعىن اسن 

 كغم سللالل اسفحلين كسو ػ قتطة استطاين. 190كغم ر  ضنن اـ  275اس طىعىن رن  يث اسلظن اسوه ئو  يث الغ 

حيتن االنت جيتن كاستتو كف  اتسم جليت ً ث تلل  اتلل اس طىتعىن قتو ر تساض استتسق  اسو تسه ك  ئتس استسىو ض اسفؽتت فط كاالضا   

%  لتتتن استطثيتتتم ر  ضنتتتن اتتت سلالل اسفحليتتتن كاستتتتو الغتتته كستتتو ػ اسفلتتت ىيط  60.1ك 106زىوتتت ض ك 6850000الغتتته 

% سصسك نللو اىطكضة ازذ ل الو   جسىسة رن االا  ض بو ئين اسغتطن كثلظىلهت  33.8ك 1034زىو ض ك 3350000

ع اسع قن االنت جين سفف ضىع ثؽتفين اسلاتلل كاق رتن زكضات  لن اس ال ين كا طكن ريؽطة رتلؼعن االجل رن اجل ضق

 ثسضى يه كاضـ زىن سلفطاين رن ق ل رسىطىن اسعضا ن ستوفين اس طكة اسحيلانين.

  

Economical and Technical Evaluation of calves fattening projects in 

the AL- Mussayab Large Project Zone. 
 

Mahmood, A.A 

 

Abstract : 

  This study was conducted in the AL Mussayab Large Project zone for the year 2010 to 

evaluate the technical and economical aspects of calves fattening projects. The study was 

included 97 farms which involved numbers of calves about 1-20 calves at different ages, 

these calves were randomly selected and informations where collected by a data paper 

arranged for that purpose. 

The study showed that 2% of the owners were specialized in rearing of calves and the 

feed conversion rate of calves was about 0.37 kg/day for the Frezian calves, while of the 

native calves, it was about 0.338 kg/day. 

The research was indicated that 63% of the farmers where having about 5 calves. 

   And it was referred to the possibility to increase production by organization of feeding 

and watering of calves Feed conversion rating was increased for the frezian calves to 

0.86kg/day and 0.47 kg/day for the native calves. It was showed that Frezian calves were 
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progresses in body weights which were become 275kg in comparasion with the native 

ones which was 190kg in the same period of rearing . 

Frezian Calves were progressed by cash follows investment return and productive net 

which were 6850000 Dinar, 106 and 60-i/ respectively as compared with native calves 

which were 3350000, 1034 and 33.8% respectively. 

   It is recommended to raise dual purpose calves which must be  dispensed for farmers in 

order to increase production of calves. 

 

 انًمذيخ : 

قسىف ً ا تفس انت ج اسلحم  لن ثؽفين اسحيلان ت استت   نفلهت ، ق ت ن اسفطاتلن ىؽتت يسكن رتن رلاـتو اسلت ن كاس يتطان        

الس ان ثم ح غيط ق زضة  لن االنت ج اك اسلفل الوله  قو  مت ئط رتسة رليوتن رتع ا ع ئهت  اغصىتن رطكتعة كقتو نه ىتن 

اسحيلان غيط االنؽان اسسهوين كاس ليل رن اس طكثين، ارت  اسعطى تن اسحسى تن سلفتؽتفين  هصد اسفسة ناس أنه سم ىت لن قو جؽم

ق نه  ثلتفس  لن استح م قو ثوميم اسوفل النت ج اسلحم كاس تس  قتو ثؽتفين اسلاتلل ر  تطاً النته كلفت  كت ن اسحيتلان لتغيطاً 

ة   تلل استؽتفين هتل رح كستن اسحمتلل  لتن كلف  ك نه نؽ ن اسلحم اسف ولن اك ط كاف  ان ثؽفين اسلالل قو نمت   ازاض

ثاهيع ب اه سول ين رن اسلالل ثل و   جتن اسؽتلل كاول يتن ا لتن رتن اس يفتن اسغصائيتن كافت  ىؽتفح سلفوتاتين افلالتلن 

االنتتت ج  وتتس  تتس  ثتتلاقط اسفطا تتو اسرىتتطا ، كثح يتت  نفتتل ؼتتطىع اتت  ال  رتلاظنتتن رتتن اسح تتل  كاال فتت   اسي اؽتتن، 

قفتن ذتالل االزاضة اسايتسة  ] 1980،اسوا تو [ن رساض اسؽون، كاىا ز قيفن رىت قن سف لنت ت اسللت  كثلسيس ثسق  ن سه  ل

كاسفف ضؼ ت اس يعطىن اسلق ئين كاال ال  اسفتلاظنن، ىف ن أن ث لن ث ل ن اس يلل غطا  اسلا س رن ظى زة اسلظن أقتل رفت  

 (1980،هاسساهط) ليه قو اؼ سيم استغصىن است ليسىن سللالل رن الس قع ره 

كنمطاً سىي  ه رؿ اسطاح قو   لل ثؽفين اسلاتلل ، ق نته ىاتم ان ى ذتص اومتط اال ت ت ض رلطقتن ا تي جت ت اسللت    

ك ؽم  فط اسحيلان سلحملل  لن رلسل نفل ىلرو رحسز كاس ل ن اسيلرين سهصا اسلل ، كاسلظن اسصه ىطغ ن اسفوتج قيته 

            تل زة است تت سي  ستح يتت  أ لتتن   ئتتس  لتتن ضأغ اسفتت ل اسفؽتتت فطكاسؽتتلط است تتسىطه سلؽتتلل  وتتس االنتهتت  ، كن عتتن اؼتت

 (1985،اسوا و )

 

 اهًُخ انجذث :

( ـتتهست ثتتسهلضاً رلحلظتت ً سل تتطكة اسحيلانيتتن افتت ل  تت   كاسفاتتتطات 2011-2003أن اسؽتتولات اس ف نيتتن االذيتتطة )   

  تتن ؼتتلم اس ع  تت ت االنت جيتتن اسر لتتن امتتلضة ذ لتتن كاستتن ثلقتت  جفيتتع اسفحعتت ت اسح لريتتن  تتن االنتتت ج، كستتم ى

اسمغيطة، ق ً، كاستو ثلفل كق  اسميغ اس سائين كزكن اضـ ز اك ثلجيه، سصسك ثتالن اهفيتن اس حتث قتو ثفتريك اسلاقتع 

االنت جو سللالل كاؼ سيم استطاين اسفت لن كالو   اسلالل اسفففلسن ا سسضاؼن، كثلطىت  اس تالح  لتن رف ضؼتن الته 

 قو االزاضة اسفعض ين كثوميم اسلفل كابط اال ال   لن اسعى زة اسلظنين. االؼ سيم اسللفين

 

 هذف انجذث :

 ىهس  اس حث اسن 

 است ييم اس وو كاالقتم زه سفف ضىع ثؽفين اسلالل قو روع ن رفطكب اسفؽيم  -1

ىم  ؽتت   است تت سي  كاسللائتتس كاستتطاح االقتمتت زه سمتتو و اسلاتتلل )اسفحليتتن كاس طىتتعىن( رتتن ذتتالل ثومتتيم ث تتس -2

 كاسفي د. األ ال 

 يشكهخ انجذث :

ث فن اسفف لن اسطئيؽين ستؽفين اسلالل قو غي   استسذل اسح لرو رن ذالل ثلقيط االلتو   اسر لتن ا ستؽتفين   

اك اال ال  اسايسة كول  اسفطاكع االضـ زىن كك طة كثولب اسلحل  اسفؽتلضزة كله  ك نته ؼت   ً قتو ثتسنو اسهت رؿ 

  س  اق  ل اسفعاض ين  لن رف ضىع ثؽفين اسلالل.اسطاحو ستؽفين اسلالل ك
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 َطبق انجذث :

 97ثم اجطا  اس حث قو روع ن رفطكب اسفؽيم كشستك رتن ذتالل ا تساز اؼتتف ضة اؼتت ي ن ذ لتن ا س حتث ـتفله   

روتج ثم االثم ل اهتم  تن يطىت  جلات ت ايتع اسحيلانت ت، ككتصسك اسعىت ضة اسف  ـتطة سهتم قتو رتعاض هم كشستك  ت   

 رن بم اذتي ض ابوين رن اس ال ين اسفترممين رن اجل ثع ي  اسوم   االزاضه قو استغصىن.، ك2010

 انُظشٌ اإلطبس

 اسو  ي استو ىام رطا  ثه  قو ل  ت  يلان ت استؽفين: -1

 وس ث لىن اسلحم قو جؽتم اسحيتلان ال ىرتعن قتو لتلضة اتطكثين لت   كانفت  ىرتعن قتو لتلضة اتطكثين رتع      

 لن استطثيم. ار   وتس ث تلىن استسهن قي تلن رمتحلا ً ا فيت ت قليلتن رتن اسفت   ال ثعىتس  تن % 75.25اسف   اوؽ ن 

كت سلضه، أقتل ا  يتط رتن اس يفتن اسحطاضىتن س يلتل  1480% كاس يفن اسحطاضىن س يلل غتطا  اسلحتم اال فتط  تلاسو 10

سع قتن اسفلجتلزة قتو اسلحتم ك سلضه اه ان اسع قن قو اسسهن  لاسو ؼ لن ار  ل ا 8532اسسهن كاسصه ى سض احلاسو، 

( كسصسك ق ن اسغصا  اسالظ  النت ج اسسهن ىعىس قو قيفته اسحطاضىن  ن اسغتصا  استالظ  النتت ج 2010،ذطىؽ ناال فط )

 1اسلظن ن ؽه رن اسلحم اال فط،  يث كجس رن نت ئج ؼاله قو اسلسىس رن استات ض  ان اسغتصا  استصه ىت زه النتت ج 

غم سحل   فطا ، كاو  اً  لن شسك رن االقىل سلفطاتو ان ىوتتج سحفت ً أ فتط  تن ان ك 3 – 2.5كغم زهن ن ؽه ىوتج 

ىوتتج زهوتت ً، ذمللتت ً كان اسفؽتتتهلك ، ىفيتتل استتن يلتتم اسلحتتم اال فتتط اسر سيتتن رتتن اسفتتحل  اتتسالً رتتن اسلحتتم اسؽتتفين 

 اسف وع ا سفحل .

 

 انىلذ انًُبست نهششاء :

ل اسفحلين ك ليه  ثتلق  اؼل ض اسلالل كهو انه كلف  ثلقط اسفط تن ثلجس ظ هطة ث  ز ث لن ب اتن قو االؼلا       

االذىط كلف  اضث ع بفن ـطا  اسلالل ككلف  قل اسفط ن كلف  انر ه بفن اس يع سصا نومح ان ى لن كقته اسفتطا  

 قو اسفلاؼم استو ىفح قيه  اسلل  األذىط كشسك النر  ن اؼل ضه .

 

 انكفبءح انزذىَهُخ وكفبءح انزسًٍُ :

رتتن اسفهتتم رلطقتتن اه أزكاض اسوفتتل ىت تتلن اسلحتتم قيهتت  ا  تتطة كقتتو اه كقتته ىت تتلن استتسهن ا  تتطة  تتتن ى تتلن        

استؽفين اقتم زى ً قواس ان اسلالل كلف  ث سره قو اسلفط قل ث لىن اسف   اه  كا ست سو ى ل ث لىن اسلحم قيهت  كىتعزاز 

س اسحس اسصه ى تسأ قيته ث تلىن استسهن كىتعزاز  تن  تس رلتين ث لىن اسسهن، كسصسك ىام ان ن   قو  فلين استؽفين  و

الن استؽفين قو هصد اسح سن ى لن ر ل  ً كغيتط اقتمت زه كقتو وتل  ثات ض  ك يتطة اجطىته، ناتس انته  وتس ثؽتفين 

% زهتن ك وتس ثؽتفين  يلانت ت رتلؼتعن اسلفتط ى تلن 17% سحتم ك79اسحيلان ت لغيطة اسؽتن ى تلن اسوفتل قيهت  

% زهتن 91% سحتم ك9زهن ك وس ثؽفين  يلان ت ث رتن اسوفتل أه ك يتطة قتو اسؽتن ى تلن  %35% سحم ك61اسوفل 

 Inma Agribusinessكقتتس اب تتته استاتت ض  أىىتت ً ان ك تت  ة اسغتتصا  ث تتلن رطث لتتن قتتو اسلاتتلل اسمتتغيطة )

program ،2012.) 

قتسضة اسحيتلان اس  يتط اؽت م كىام رلطقن ان قسضة اسحيلان اسمغيط  لن االؼت  زة رن اسفلاز اسرفون اقل رتن       

 س  اكتف ل نفل اس تطؾ ك ليته ق  ت  ة ثحلىتل االغصىتن كان ك نته أقتل رتن اسحيلانت ت اس  يتط اال ان ر تسضثه   لتن 

كغتم ثلعتو 200االؼت  زة رن االغصىن اسرفون ا لن رن اسلالل اسطويلن، قواس ان اسحيلان ت اسمغيطة  تن كظن 

% رتتن 75كغتتم قتلعتتن  300كتتعة ايوفتت  اسحيلانتت ت اسفتلؼتتعن  تتتن كظن %  رتتن ا تي ج ثهتت  رتتن اسفتتلاز اسفط80

% رن ا تي ج ثهت  70كغم قتلعن  300ا تي ج ثه  اسفلاز اسفطكعة. قو  ين ان اسحيلان ت اس  يطة ككظنه  اك ط رن 

 اسفلاز اسفطكعة .

يطة كث تل هتصد اس  ت  ة كلفت  كقس اب ته استا ض  اىى ً ان ك   ة ثحلىل اسغصا  ث لن رطث لن قو اسلاتلل اسمتغ       

( ك فلر ً ناس ان اؼ    ظى زة ث  سي  انت ج اسلحم قتو اسحيلانت ت اسفت سرتن 1988،اسعايسهث س  اسحيلان قو اسلفط )

 قو اسؽن كاسلظن هو:



 محمود .....                                                                   (2012) , 199-191(: 2) 4 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

194 
ISSN 2072-3875 

 كلف  ث س  اسحيلان قو اسلفط قله ك   ة ثحلىل االغصىن سسىه. -1

 سه. كلف  ث س  اسحيلان قو اسلفط اظزازت اسللي ن اسح قمن -2

كلف  ث س  اسحيلان قتو اسلفتط قتل ث تلىن اسفت   اته كا ستت سو قتل ث تلىن اسلحتم كاظزاز ث تلىن استسهن استصه ى لت   -3

 % رن اسلحم اال فط.300غصا د اك ط رن 

كغتم ، ق تو هتصا اسؽتن  150 – 120أـتهط كاتلظن  تلاسو  8سصسك ىومح اس س  قو ثؽفين اسلالل  وس  فتط         

( ثوفتل  اتلل اسلحتم االجو يتن 2009، يتسضين ؼط ن ث تلىن اسلحتم قتو اسحيتلان اسمتغيط )ىف ن االؼت  زة رن ذ ل

كغتم/ ىتل  كك   ثهت  قتو ثحلىتل  1.25افلتسل  Aberdeen Angusكاالىطزىن أناػ  Herefordر ل اسهيطقلضز 

ل تتطكثين كغتتم رتتن اسوفتت  قتتو اسفتلؼتتً رتتن  لي تتن ر تفلتتن ا سوؽتت ن س 4كغتتم رتتن نفتتل استتن  1االغصىتتن رطث لتتن قيحتتت ج 

 0.470( ارتت  اسلاتتلل اسلطاقيتتن، قفلتسل نفلهتت  قتتو اسفتلؼتتً 2010،  تتس اسلعىتعكاالرتالح اسفلسنيتتن كاس يت ريوتت ت )

 (.2010،  س اساليلكغم نف  رن  الئ  رتعنن كشسك  ؽم ) 5كغم نفل  لاسو   1كى ل  

 

سيلريتتن سحيلانتت ت اسلحتتم رف تتن ثلجتتس جتتساكل سفلطقتتن اسف تتطضات اسغصائيتتن ا انًمررشساد انازاةُررخ نذُىاَرربد انهذررى :

 االيالب  ليه  كرلطقته  كس ن، رن ذاللن استا ض  اسلسىسة استو اجطىه ثلوح:

 % رن اسلظن اسحو سلحيلان .1ىلعن است ن اوؽ ن  -1

% رتتن كظنهتت  زضىتتػ قتتو   ستتن  تتس  كجتتلز 0.5% رتتن كظنهتت  رتت زة ذىتتطا  )اطؼتتيم أك جتته ، أك 2ثلعتتن  -2

 ا ال  ذىطا .

% رتن كظنهت  اسحتو  تتن 8الشضة اسرىطا  ق نته ىف تن ثؽتفين اسلاتلل  ليهت  افلتسل قو   ل كجلز ؼيالج ا -3

كغتم  لتت  رطكتتع  2% رتتن كظنهت  ؼتتيالج شضة ذىتتطا   5كغتم ثلعتتن  300كغتم . كاالك تتط رتتن  300كظن 

  تن  ا لن االكظان.

تف ز اساسكل استت سو رن االرلض اسح ؼفن ان ثلاقط اسلفم االذىط اك اساه اك اس طؼيم  لن رساض اسيل  ق الر  ن ا 

 كغم / ىل . 1اسصه ى ؽم اسحيلان ت كظن ً ى  ض  

 

 ثشَبيج يمزشح نهذُىاَبد وهٍ رضداد وصَبً ونذَهب َىػُخ يًزبصح يٍ انجذ يزىافش ثذشَخ. (1جذول )
 

 انذجىة انًزُبونخ / انشاط / انُىو وصٌ انذُىاٌ ثبنكُهى غشاو

 100انً  50

200 

300 

350 

400 

 كاى 2

 كاى 3

 كاى 4

 كاى 4.5

 كاى 4.7

 (.4يُظًخ اًَبء دنُم اداسح دمىل رسًٍُ انؼجىل )

 

 سبػخ فٍ انُىو 24خهطخ طٍ وادذ يٍ انذجىة ػُذيب َكىٌ انجذ يزىافش  (2جذول )
 

 كاى َىع انًبدح

 شؼُش او رسح او دُطخ يكسشح او َبػًخ

 يهخ يطذىٌ

 Eو  Dو Aفُزبيٍُ 

 خهطخ يؼبدٌ

 انًجًىع

995.02 

1.66 

1.66 

1.66 

1000 

 (4يُظًخ اًَبء انًؼذح اَهبء دنُم اداسح دمىل رسًٍُ انؼجىل )
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 كغم ىل  . 1كا الر  ن االؼتغو   رن اس يت ريو ت كاسفل زن ا و قن االث  ن اسايسة كافلسل  

 

رت   اسفتط  هت   جتساً كسافيتع انتلاب اسحيلانت ت كاالهتم رتن شستك اذتيت ض كقته اسفتط . قلتل اذع نت  قتو  يبء انشرشة :

ا ع   اسف   سلحيلان، ى زه شسك اسن ثل ك اك ن  خ سسىه كقو اسح الت اسح زة قتس ىو ت  اسحيتلان ستصسك قت ن اقىتل رلا يتس 

 (.Veepro،2011ـط  ر ـين اسلحم ث لن ك الثو )

االكسن اسؽ  ن اسؽ الن ل    ً كالسه  اوم  ؼ  ن ث س  سه  بلت  اس فين اسف تطضة رتن اسللي تن اسفطكتعة كىؽتتفط  اسفطان  

 قو ث سىم االث  ن.

اسفتطان اس  نيتن قتو اسؽت  ن اس  نيتن  فتتط ظهتطاً كالتسه  ى تس  اسللت  االذىتتط، اسفتطان اس  س تن اسؽت  ن اسر رؽتن رؽتت  اً . 

 اسلل  اسفطكع. كالسه  ى س  اساع  اسفت  و رن

 كاصسك ى لن ث سىم اال ال  كـط  اسفي د  لن رطا ل ييلن اسوه ض.

 

 انًىاد وطشاةك انؼًم :

رتعاضب ستسىهم رفت ضىع ثؽتفين  اتلل قتو روع تن رفتطكب  97ثم ثمفيم اؼتف ضة اؼت ي ن ذ لتن كثتم ثلظىلهت   لتن   

 ال تتين. كشستتك سلتلتتط   لتتن است يتتيم اس وتتو سهتتصد اسفؽتتيم كشستتك رتتن ذتتالل اسعىتت ضات اسفيسانيتتن كاالست تت   اسف  ـتتط رتتع اس

اسففتت ضىع، كالتتس شستتك ثتتم االث تت ل رتتع ابوتتين رتتن اسفتتطاين اسفترممتتين اتؽتتفين اسلاتتلل  لتتن اؼتتترسا  ن تتػ اسف ووتت ت 

كغتم اتسل ابوتين  3اسغصائين اسفؽترسرن رع االذص ا سو  ي است سين كاستو ثم االث  ل  لن ثو يصه  رتع ظىت زة كفيتن اسفتليط استن 

 رع انته   اسفهط اس  سث سلتؽفين.

 ثحسىس اسولب ق ل اسفطا  كثم االث  ل  لن  الل رن قطىعى ن ك الل رحلين. -1

 كغم. 100اـهط كان ال ى ل كظنه   ن  9-6ان ث لن ا ف ض اسلالل اسففتطاة اين  -2

 ان ث لن اسلالل شات لحن جيسة كق اليته  سالكل جيسة. -3

 .ثل يح اسحيلان ت وس االرطان اسؽ ضىن -4

 ان ىتم كظنه  ـهطى ً قسض االر  ن. -5

  2.5او قن روهل ر   ذ ق اؽلن  -6
3
 . 

كغتم رتن اسفتليط  لتن كج تتين اوت قن استن استت ن كاسللت  االذىتط.  2أن ث سأ استغصىن اللي ه اس  زئ كرن بم او قن  -7

  الل رحلين سسم اسفعاضب اس  نو. 10 الل قطىعى ن سسم اسفعاضب االكل ك 10ثىفوه استاطان 

 يتث كت ن رتلؼتً استلظن سلاتلل  13/3/2011كسغ ىتن  15/9/2010ىلر ً ااتسا اً رتن ثت ضىد  180تفطت استاطان اؼ  

 كغم. 115كغم ار  اسلالل اسفحلين ق  نه  120اس طىعى ن  وس اسأ استاطان 

 

 انُزبةج وانًُبلشخ :

كاسعحتين قتو ثغصىتن اسلاتلل كان % رتن اس ال تين ىؽتترسرلن اسور ستن 63.9( ىتىح سوت  ان 3رن ذالل اساسكل )       

% رتتن اس ال تتين ثطايتتته 86.6% ق تتً ى تتسرلن اسفتتليط كتت  ال  رطكتتعة. كفتت  ان اساتتسكل اسطااتتع ىلوتتح سوتت  ان  4.1

% ق ً ىتم  عل اسلالل  ن اس عيع. ارت  اساتسكل اسرت رػ ق تين 3.1ررتلعن اه انه ال ىلعل اسلالل  ن اس عيع، كان 

% ق ً رترممين اتطاين  الل استؽفين كاسوؽ ن اسفت  ين هتو النتت ج 2.06ان  سو  استرمك قو االنت ج  يث ىلوح

% ثتتم استطايتن 64.9اسلحم كاسحليم . ار  اساسكل اسؽ زغ قيلوح سو  قتتطة استطايتن سللاتلل ان اسوؽت ن اال لتن كاس  سغتن  

ىتل سلاتلل اس طىعىت ن اك تط أـتهط ، كان نؽت ن استحل 6% ث يع اسلاتلل الفتط  93ؼونكنؽ ن  1.5الك ط رن     كسغ ىن 

رن اسلالل اسفحلين كسو ػ اس تطات، كف  ان نؽ ن استحلىتل اسغتصائو قتو ثوت قك ك ؽتم ث تس  اسلفتط، كهتصا ارتط ي يلتو 

اؽ م نلب اسللي ن ك س  ثو ؼتم اسللي تن رتع  فتط ككظن اسلاتل  يتث ان اس فيت ت اسف سرتن سللاتلل ال ثتغيتط ك يتطاً كال 

 ثل و جفيع اال تي ج ت.
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 63.9اساسكل اسؽ اع قيمهط سو  ان  ال  اسحي ظات لغيطة كهصا ىل ػ اسلاقع اسفتتطزه سل تطكة اسحيلانيتن  يتث ان ار  

  الل. 10% ق ً ىفتل لن اك ط رن 7.2 الل كان  10 – 6% ىطالن 28.9ىطالن ذفؽن  فالن كاقل كان 

% رن است  سي  اس لين سلاتلل اس طىتعىن 70ن ار  اساسكل اس  رن قيمهط سو  است  سي  اس لين  يث ـ ل ـطا  اسلالل نؽ 

% سللاتلل اسفحليتن كهتصا  23.5% سلاتلل اس طىتعىن ك20.4% سللالل اسفحلين قو  ين الغه نؽت ن اال تال  65.5ك

ى ؽط سو   عك  اسفعاض ين  ن رف ضىع استؽفين  يث ان اسوؽ ن اس  طم هو قو قيفتن اسلاتلل كاستتو ث ت ب قتو اؼتل ض 

 ي ين.اك ط رن قيفته  اسح 

ار  اساسكل است ؼع قيمهط سو  ث لل  الل اس طىعىن  لتن اسلاتلل اسفحليتن ات سلظن اسوهت ئو كستو ػ اس تتطة كهتصا انل تػ 

سلاتتلل اس طىتتعىن كاسلاتتلل  0.472ك 0.861اتتسكضة  لتتن قيفتتن االىتتطازات اس ليتتن  يتتث الغتته نؽتت ن استحلىتتل اسغتتصائو 

لل  الل اس طىتعىن  لتن اسلاتلل اسفحليتن قتو ر تساض استتسق  اسو تسه ىمهط سو  ث  10اسفحلين  لن استلاسو . ار  اساسكل 

 %.204اوؽ ن 

Benefit cost ratio 

كهتل  1.6ار  رلسل   ئس اسسىو ض اسفؽت فط ، كاسصه ىف تل نؽت ن اسفوت قع استن است ت سي  كالغته قتو  اتلل اس طىتعىن       

فين ثفتت ظ اهت رؿ ضاحتو اؽتيً كالغته  قتو اسلاتلل ر لغ قليل جساً قي ؼت ً ا سففت ضىع االذتطم كشستك الن رفت ضىع استؽت

 .1.34اسفحلين 

كاستتصه ىلت تتط ر يتت غ سل  تت  ة االقتمتت زىن كالغتته قيفتتن هتتصا سفليتت ض  Capital returalارتت  االضاحيتتن االنت جيتتن       

% 98ؽت ن % سلالل اس طىعىن كاسفحلين  لن استلاسو . كهصد اسوؽم اىىت ً قليلتن، كاال ان اسفتطاين كاو 33.8% ك60.1

 روهم ىلتفسكن  لن اسلالزات رن زاذل رعاض هم ستطاين اسلالل كال ىفتطكنه  رن اسر ضج كاصسك ث لن است  سي  قليلن.

 

 انؼالةك انًمذيخ نهؼجىل ضًٍ ػُُخ انجذث )كاى( أَىاع (3جذول )

 

 َىع انؼهُمخ

انًؼذل 

انكهٍ 

 نهًشثٍُ

انُسجخ 

 انًئىَخ%
 َىع انؼهف

 سػٍ جذ ششؼُ َخبنخ رجٍ طذٍُ   

      2 %15.5 15 طذٍُ + سػٍ

  4  2 1  %63.9 62 َخبنخ + رجٍ + جذ

 سػٍ دش      %16.5 16 اػالف خضشاء

  4 2    %4.1 4 شؼُش + جذ

 رى دسبثهب يٍ لجم انجبدثٍُ ثبالػزًبد ػهً اسزًبسح االسزجُبٌ

 

 

 

 اَىاع رشثُخ انؼجىل فٍ يُطمخ يششوع انًسُت * (4جذول )

 

 انُسجخ انًئىَخ% ػذد انًشثٍُ ثُخَىع انزش

 رشثُخ يُفشدح

 رشثُخ يخزهطخ

 رشثُخ يخزهطخ ويُفشدح

3 

84 

10 

3.09 

86.6 

10.31 

 * رى دسبثهب يٍ لجم انجبدثٍُ ثبالػزًبد ػهً اسزًبسح االسزجُبٌ
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 انزخصص فٍ رسًٍُ انؼجىل فٍ يُطمخ يششوع انًسُت * (5جذول )
 

 انًئىَخ %انُسجخ  انؼذد انكهٍ َىع انزخصص

 اثمبس دهُت + ػجىل نذى

 ػجىل نذى فمظ

95 

2 

97.94 

2.06 

 * رى دسبثهب يٍ لجم انجبدثٍُ ثبالػزًبد ػهً اسزًبسح االسزجُبٌ

 

 

 

 فزشاد انزشثُخ واألوصاٌ انُهبةُخ نؼجىل انهذى ػُذ انجُغ فٍ يُطمخ يششوع انًسُت *  6جذول 
 

 فزشح انزشثُخ

ػجرررررررررررررررىل 

 انفشَضٍَ

انؼجرررررررررررررىل   

 انًذهُخ

  

يزىسرررررررررررررظ  انؼذد انكهٍ 

 انىصٌ /كاى

َسررررررررررررررررررجخ 

انزذىَررررررررررررم 

 كاى/ َىو

يزىسرررررررررررررظ  انؼذد انكهٍ

 انىصٌ/ كاى

َسررررررررررررررررررجخ 

انزذىَررررررررررررم 

 كاى/ َىو

 اشهش  6ػًش 

 اشهش 12ػًش 

 اشهش 18ػًش 

7 

17 

61 

110 

180 

220 

0.44 

0.41 

0.35 

2 

8 

2 

100 

150 

190 

0.388 

0.333 

0.310 

 االسزجُبٌ.* يٍ ػًم انجبدثٍُ ثبالسزُبد انً اسزًبسح 

 

 

 

 دجى انذُبصاد نؼجىل انهذى فٍ يُطمخ يششوع انًسُت*7جذول 
 

 انُسجخ انًئىَخ ػذد انًشثٍُ اػذاد انؼجىل

1-5 

6-10 

 10اكثش يٍ 

62 

28 

7 

63.9 

28.9 

7.2 

 * يٍ ػًم انجبدثٍُ ثبالسزُبداد اسزًبسح االسزجُبٌ
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 ًخ دَُبس( *َىو )انمُ 180انزكبنُف انكهُخ نهًجًىػزٍُ ونًذح  (8جذول )
 

ػجرررررررررررررررررررررىل  

 انفشَضٍَ

انؼجررررررررررررررررررررىل  

 انًذهُخ

 

 انزكبنُف انكهُخ سؼش انًفشد انزكبنُف انكهُخ سؼش انًفشد 

ػجررررررىل نكررررررم  10شررررررشاء  -1

 يجًىػخ

 90كاى َىيُبً نًرذي  2شؼُش -2

 ػجىل( 10َىيبً نـ )

 90كاى َىيُربً نًرذح  3شؼُش  -3

 ػجىل 10َىيبً نـ 

 االدوَخ وانؼُبثُخ انجُطشَخ -4

 كبنُف انزجٍر -5

 ركبنُف انؼهف االخضش  **-6

 ػًم صبدت انذمم ***-7

 كهفخ اَشبء انًُهم -8

 انزكبنُف انكهُخ

800000 

240 

 

240 

 

6000 

 

 

150000 

 

8000000 

432000 

 

648000 

 

60000 

80000 

1250000 

900000 

30000 

11400000 

650000 

240 

 

240 

 

6000 

 

 

150000 

6500000 

432000 

 

648000 

 

60000 

80000 

1250000 

900000 

30000 

9900000 

 * انجذول يٍ ػًم انجبدثٍُ

 2دَُربس سرُىَبً واٌ انًسربدخ انًخصصرخ نكرم يشثرٍ  650000** اٌ سؼش اَجبس انذوَى انىادذ يٍ انجرذ َجهر  

 دوَى.

 أشهش 6انف دَُبس شهشَبً واٌ ػًش انًششوع  150*** ػًم صبدت انًششوع 
 

 وػٍُ )دَُبس(*االَشادد انكهُخ نهًشش (9جذول )
 

ػجررررررررررررررررررررررىل  

 انفشَضٍَ

انؼجرررررررررررررررررىل  

 انًذهُخ

 

 االَشاداد انكهُخ  االَشاداد انكهُخ سؼش انًفشد 

يؼررررررذل وصٌ انؼجررررررم  -1

 انىادذ ػُذ انجُغ كاى

 يزىسظ سؼش انجُغ -2

 انًخهفبد ** -3

 انًجًىع -4

275 

 

1800000 

 

 

18000000 

250000 

18250000 

195 

 

1300000 

 

 

13000000 

250000 

13250000 

 م انجبدثٍُ* يٍ ػً

انرف دَُربس دُرث  125طرٍ ثُؼرذ ػهرً اسربط سرُبسح انذًرم انىادرذح ثرـ  18** اٌ كًُخ انًخهفبد كبَذ ثذرذود 

 ثهاذ انكًُخ سُبسرب دًم يٍ انُىع انًزىسظ.

 

 انكهُخ ودسبة ثؼض انًؼبَُش االلزصبدَخ * اإلَشاداد(10جذول )
 

 انؼجىل انًذهُخ ػجىل انفشَضٍَ 

 بس(االَشاداد انكهُخ )دَُ

 انزكبنُف انكهُخ )دَُبس(

 انزذفك انُمذٌ )دَُبس(

 ػبةذ انذَُبس انًسزثًش

 االسثذُخ االَزبجُخ

18250000 

11400000 

6850000 

1.6 

60.1 

13250000 

9900000 

3350000 

1.34 

33.8 

 * يٍ ػًم انجبدثٍُ
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 االسزُزبجبد :

غصىن اسمحيحن اؽ م قلتن اسفطا تو ان رلمم رطاو  الل استؽفين قو  يون اس حث ال ىلتفسكن  لن اؼػ است -1

 كاال ال  اسفطكعد.

 % رن رطاو  الل استؽفين غيط رترممين ا ستؽفين98ان نؽ ن  -2

 ان رف ضىع ثؽفين اسلالل رن اسفف ضىع شات ه رؿ ضاحو قليل. -3

ان االلو   اسفلجلزة هو الغطان اسحليم قو  ين ثلجس الو   اذطم النت ج اسلحتم هتصا اتسكضد ازم استن  -4

 ن استحلىل اسغصائو.ثسنو نؽ 

كغتم/  0.861رن ذالل ثوميم ث سىم اال ال  كا تف ز اال تال  اسفطكتعة ثتم ضقتع نؽت ن استحلىتل اسغتصائو استن  -5

 0.41كغتم/ ىتل  سللاتلل اسفحليتن قتو  تين الغته نؽتم استحلىتل سليوتن اس حتث  0.472ىل  الالل اس طىعىن ك

 سلالل اس طىعىن كاسفحلين  لن استلاسو. 0.330ك

 اس طىعىن اظهطت ث لق ً  لن اسلالل اسفحلين قو جفيع اسفل ىيط االقتم زىن اسفؽترسرن قو اس حث. ان  الل -6
 

 انزىصُبد :

ثتتسذل اسسكستتن رتتن ذتتالل اؼتتتيطاز التتو   جسىتتسة الا تت ض اسلحتتم كشات ك تت  ة ثحلىليتتن   سيتتن كثلظىلهتت   لتتن  -1

  الل س ل قالح. 5اس ال ين افلسل 

 فطكعة.ز م اس ال ين رن ذالل األ ال  اس -2

اـطاك اس ال ين اسكضات ثف ي ين  تلل اهفيتن استغصىتن اك اؼت سيم استطايتن اسحسى تن رتن ق تل كظضاة اسعضا تن أك  -3

 كلين اسعضا ن اك رومف ت اسفاتفع اسفسنو.

 ز م اسسكسن سعضا ن اسفح ليل اسلل ين كذملل  اساه كاس طؼيم  -4

 اسفف ضىع االىى  ين سهان ى لن سإلضـ ز اسعضا و قو ثسضىم كث هيل اسفطاين كاق رن  -5
 

 انًصبدس :

 ، االقتم ز اسعضا و، اسساض اسليوين سلوفط كاستلظىع كاال الن، اغساز. 1980اسساهطه،   س اسله   رعط 

  ، اقتم زى ت االنت ج اسعضا و، رسىطىن رع لن ج رلن اسفللل كلين اسعضا ن كاسغ ا ت،  1985اسوا و ؼ سم 

 ج رلن اسفللل.        

 ر سرن قو االؼػ اسومطىن ستو يص رف ضىع االنت ج اسحيلانو، رالن االقتم زه اسلطاو  1980 سم ثلقي  اسوا و، ؼ

 .175-158ق 1980نيؽ ن  1اسؽون اسطاالن اسلسز         

 .21. ق2008انف   زسيل ازاضة   لل ستؽفين اسلالل قو اسلطال 

 س طكثيوو كيلل قتطة استغصىن قو ثؽفين اسحفالن، زضاؼن ث بيط اسفؽتلم ا 1988اسعايسه،   س االسه   س هللا، 

 ضؼ سن ر جؽتيط، كلين اسعضا ن كاسغ ا ت ج رلن اسفللل.         

  ، ث سىط اسحام االر ل سفف ضىع ثطاين اا  ض اسلحم كاس في ت اسف لن رن اسفلاضز اسعضا ين 2009 يسض، ض يم  لىس 

 فط.احث ثحه اسو 2008قو رح قمن ا ال سل            

 ، ث سىط اسحام االر ل سفف ضىع ثؽفين اسلالل قو رح قمن ، نيولم احث ثحه 2010رحفس ك ظم  ،  س اساليل

 اسوفط.         

 ، زضاؼن قوين كاقتم زىن سفف ضىع ثؽفين اسلالل قو رح قمن نيولم، ضؼ سن 1992  س اسلا س، ؼ سم ق ول، 

 اسفللل. ر جؽتيط، كلين اسعضا ن كاسغ ا ت ، ج رلن        

   88.87، ثؽفين اسلالل كانت ج اسلحم رن اسف ـين ، رالن اا  ض كاغو   اسلسز 2010  س اسلعىع، ه نو ل حو 

 .34-30ق         

 .12-10ق 88-87، ث صىن اسفاتطات رالن اا  ض كاغو   اسلسز 2010ذطىؽ ن، ا فس   س هللا 

 .9ق 45، اسلسز Veepro   ،2010رالن 

Inma Agribusiness program – USA, Iraq, 2008. 


