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 وظم طا َ ر م ذة ط ل رَط دك 

 ن اث. ه. ا  

 زام دك

َدا اَ 

  َاط  

 

:ر  

ر ََ امم َ ري  م َذةن ب ت  َرم ط ض 

  ل اط موظ ك و بد طَر ل  ( ن ر ط)٢٠١٤  َامَ ل دو

ل رَطَ ب  طموةر َوم امم  َردةَ .  درم ر َرَر ر رم

 َط مر َذة َر مط  ن و .  وظ ن و َ ض ط ةَ

ر وة (ز ، ن ، َ) ، و  َرم ط  وة (  ، ) ، و دام وان 

 ََي ، ذ ، ي ، ك ، زاد) َزا ذ ََ  طَر َزا ل دو اط

   َ ذ وان َر  ةَر مط مرو د ( ََ ، نَ ، ردةرةش٢٠١٤  .  

 :َ  

  وة ر َد ذة َم ن  وةرموري ، ط َ ذ رة

م د طَا ب مم َوا وة   دةََ دَ ذ ر َوري . و  رة 

  رة ذ دا َور وان وة َ  َر ممَ دن.

     َوةرمط َر ةك  مدام ب وَي  َ َ  زن  ورى

رَي دارا َض  ذ، َي رادم  َر م ، نر َ  َرم   وان َر  ن 

  .( ... م ، ، ،ى ،، ط)ن ددةت وة َ ش َ رن و ران وان  

وةر دما .ض طمط َرت ل  دةظ ك بد طَر ةه لر َةَ دندام  َ

 َردة وم رَىط و ذ ,  ن  ا وةوذام وةر ل ن  ( َ , ن , ز)

 ن بوة دام ن وذة َ وم و َمدام َةه و دَي . م ذ ظ َم

 . را دَظ ََي د ظم َظ  اط مدا 

  

:َظ َ  

َ ظ طَا ب وم ةك رَ طموةران ت  َرم ط ب         

َ ب طم رَةي  واز ذ    َر َظ و َظ د ر َرَط دا ،  

 دام طا و ظ ظ  ذ درم وام دام طا  وان .
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:َظ مط  

١-            طَر ل  َ  ( ، ر )ط مر َوةرمط َر ةك وم 

  دك. 

٢-        طَر  َ ر نمواز دا  ةَر موةران ب طمرة ط نظ ومظ

 دك. 

: ظ ر  

  ظ ظن ر َارَى در دت : 

 ر َرَر ر مَ طموةرَي ل رَط دك . -١

   َرم ط ل رَط دك . طم رَ طموةر -٢

٣- . َطَر َزا وةران ل دومط  ةَر مط ل دو اط مدا 

:َزا ظَر  

د ظَا   ن ر رَزا ا َ وظمَ   و دا و 

مام ري وار ب  زامةم َم ةك َ ن ووظ ن ذر ةر وَةك ذ

  اط َو مرد ذ َموظ زاَر مر ن وامَ م ن و ، ََ

  دام مَ طموةران ل دو زا َرَط دك .

َر :َظ  

) ة مَ نزا  ب دطظ كد طَر ،  َر١  دة َ و .(

 ، و ظََ َ ذ دوو  َرة ََ   ، ر َرَر ر م َذةن ل  ٢٠١٤

ةَ وظ و و َ كد طَر  اط مب دا اَدووَي ط  َ . ط َ

  م َذة و طم رَة ل دوَ  رَري ل رَط دك .
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َر ل ذة َم ر رر َر : َ  كد ط  

َةَ ط ةك ر م ر رَرن ر دامم طموةر و رَ وان 

دن ،   ب ري د  ل ر راوةَ ة َرت    َظَ ظَ در َ ، ذ 

: َار َظ رة َر  

   ر َو  -أ 

َ ذ طم ر َرَر ل ر ذم طموةران ن دامم وان ، م وذي 

طَا ب ذ و وا وظ مَ ض  ذَي ر و ب م  ةظ ، ظ  

َار َظ  وذي رة  َم  ةك ذ ََ  رة.  

١. رزي  و م 

وذي ةي ردَي  ل ر دةظرةَ ل دو درد َو ر ذ (ز َ و م و 

 مَر َ وةرانمط مدام ر  مط رو رزي و م َيَل ظ.  (و م دة

 َر و َمرام و ر وان.  ر وةري لمط  

ظ رَم درد َ ر ز َي و ما  ر ردَي َ ر ر 

دامم طموةران  َراممَا ، ب َة ط ا ا ردَي رَط د َرزي و 

 ، ا ي انم ،  ن ار : اا) ات اا ت م ا) كد   ا  ا ر ااGIS   ، ( (

 ا ، وا مما  كد  ١٥دول  ٢، ان ام ،٢٦٢. ص  ٢٠١٢ . 

 

) ك١مد طَر َ اط َ (
()
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 روي َردل د دطظ ش و م رةدو ما رَيط و ةم ظ ، َرد

طي ذَ طوم روة  َوَ  ظ و رامم طموةران . روة ةك طموةر 

د َة مدام َد ر م ردَى رزا َ ، ان (ن) وة و ب ظ اَط 

وة (ز و َ ) و وذي  وان د َدامن ل دةظرَ دة ل رَطَ . و ظ مة 

.  َطَر ورانمط  اط مدا   َة رش د  دَي  

٢.    

َ رَىط  ا  دَ د َ اَر ومَ  ومَ رَىط ن دا ، دد رووة َظ

طم روةَ  ، وم رَا َ د ا ظذى ب ردو َش و وا دَطَان ،و 

 َرط  وم  اَوا ش و د َ اَر ومَ َ رة رة  رَىط ط َةَ )١(  

ش و وا و رةطزَ وَى ذ طم رَ د طرَى َ ب  ( دار و  و 

 َ ذ َى و مروذَى ذي و دو  ََدة م ذ   َدظ َ ، ى لل ط (َرط َ

 د َ   .مط َر رى ذ ل ردد مط َ وَى َن رود. َ رَىط

  ر ر و  رووةن وَى د َ رة  َ رامم طموةران ن رم رة وان . 

 رة رة  و وام َ زور َ َ ض م  كد طَر ل ط َةَ

َ .) ر ذ م َطَر َر ران ل ام اَي٥٠٠ َ ل دةه م ا (

دوا و رَط دك دظ دةظرا رام َطر ل  َر َردمَ و َا رال ، 

م َ َش ل رَطَ. و دن رَطه   ظ مة دَي  طرَي اوم دةظر َرام

) ط َموةرزي زظ َ  وَي َر  ودام َرو مم ب ن ل  ) )٢( ٣٩٢٩٨٠زةم

 ٢٠١٤ دا . وة   وا ب دةورَي رام ام   َ رة رة َزذ رةط َ رد

. وةرانمط َ  وة ظَ َو َمم َر ي وو ط ر ط رةَر  

٣. م  

ل ر م َذة  .ةك م  نَك ذ ر َو َ رة طم و رر

اد َو وةران، ذ وان ممط روم ر رن لَر م ةك رَىط ذ 

) ن َ د ذ ظَ ض ذ دةرظ ن دمظ َ طموةرى ام ازةوةرَ دَ  ل ر(

 ،ن  َارمَ و وام وَي  َداممَ طَا َ ، ومَ وم رةطزةَ ذ 

 َر ذ َ ن َرم َززك رةط  ةك م ت .واد م َرم َ ن 

 و ذ دة َ ر مذ اد (ا)م  )٣(.  

   َ َوةران ، ذ وان ممزن ذ ط رةذ امرَي ذ دةط د ظ م

ى و ط َر زن ل مَ  رَي ذط را د ةك ، َى رىةَز اد

  مظم رَى طموةران.

ذَةر َ دردن  رَا طموةران  وَ دَ ظن ذ طرَى وم وان ب  

 وم : دَى ةك ذ وان  .)٤( % ذ رَ طموةرام  م دَ  دون١١-٩م د مظرا  

رَ م در ، و َرَم َر مرو طموةرا و وةرا دن ، ظ  َرظ  
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َا  رة (.  )٥( لذ َ ةَ٢و  ١ طَر ل و َ ذة َم َم  ، دا (

مك و طت. دردن دمرَي دةر لل ط َمررة ََر 

)  َك١د طَر وان ل مررة ن وذة َم  (  

  ذ رىَ م َرةرن رىَ دةرمن

ا  نظ FMDك كو (دةظ وم)  ١  

 و   نظ  (POX )    ر ٢  

  ٣    ظن  ا ،  مول

م  ظ+ام  (ا)  م  ٤  

 ، ل  ك + ظن  امط م  ٥  

 زان ، د    (ر)  َ  ٦  

   نظ  (PPR )) نندةردة٧  ) ط  

ظ   نظ  ( ون اوىذة ) رزك  ٨  

م  ظ +  نا و ظم ومَ  ٩  

 م  ر  دذة  وةم َر  ١٠  

و   + ردذة  دةرة َر  ١١  

  ظ + ام  ظ وم  ١٢  

  ١٣   َراور  ن+ ام  ران

ظ   نر+ رىط م

ن+ام/  

َزامم م  ١٤  

، ل دك ذرئ  ظرى :  ر:  ر َردم َاَ ، وةزارة ممَ ، رَر  ظرمرى 

 ى .٢٠١٣ م َاَ ، 

 

) َك ٢د طَر وان ل مررة وةران و م ( 

 ذ رىَ م رةردن رىَ دةرن

 ،  ا  نظ ١ م 

 ٢ طرو ظن  ، مول

ا ، زان ،   ام CRD ٣ 

ظ نظ I B ٤ 

 ، م ام  م٥ ز 

و ،  م نا ظ ر ٦ 

، َمم وةزارة ، َا َمرد َر  :ر   : رىرئ  ظريَ ذ َةريَذ  
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   امم وظ و ري  َم م ذةل -ب

 مر د ودة امم) نذة ر ر لَر رة َ وظ َر مذ ط

(...ر ، (مر) اندام ، َمدام ل زام ََر مر ، مردوو دةر َ ،

رَ دو  من س   دامن طَا ب رام ل َ َ و طر 

 َظ ر ذي و . رظَروة َ َرَي دارا ب اَت و ط َر َ ند زظ وذة

َار  

١. ر د ودة امم  َمررة  مدةر م  

ظ رة ذي َ ظامَ د َان  وذي (رَ ة  دام رادة ذ 

دةرم ر ن ظو  د را  وةرط ذ طموةرةَ مش ، ظ ر ن 

ر رى ةم طموةرَى ن َ دةظ ن ب ر ظو دَ زَةن ب ر ََراو

 َو و . (رط نَ نوةرى دذى ظمط  رط دا  وةرَىمط  دانَد

مظ َطَر ل رى ظرمظ َ َن ذَد َ َام٦( ظ(:  

 )َ دوو ر .  FMD(م دةظ وزن ) (ك و ك  -١

٢- )  ر َPOX .  ( 

٣- )   Brucellosis . ( 

 ) . PPR) ( طندةردة ن  ( - ٤

٢.    َمدام ل زام ََر مر  

 وا ش و مدة ا بوةراممط مدام ل زام ََر مر ذ  ش

 َم وذان ذ مَن و رمدةر مدة و َام ب وم َ َر و روم و

 ةَوان د ز َر و دا  وةر دمظ ط ن ةَا وان زَرظ دا ، رظ رةزا و

ذ وما ب ردة ذي دم ظ و ، َوذ و َ زي و مدام َوذ ك زور ذرة

 دامم  و  ل رَطَ . و ل  ل ذرا ظن وذان زَةد ل رَط دك .

  دوو : دام طا  م َذةَ ط َ رة ل رَط دك  

١- َط َوةرمر ط 

  ز    -  أ

 وَى  َ  درو . ذ و َى وى م ذةَ زور ب َ ،  ذ ذة َدةر ، ذ

 ور وةك َظََ مظ َ درون . رَ وي ذى د زَا د َرن . ةك 

م ََزي رةَ زور ةد . زَى ردم َران ب  د َو ذر َى دا

)  ذ دا َدا  ١٠ -  ٤ب َة زور ذ وان رام َ  رةَ زاو زَى دن . رَ وان ذى ذ (

َ ىَ زي  َى . ندا وان ََن ذ دار ندَى ظ َ  .  َ ن دا بم َ ى

.دو َد َرة روذَى  . د  

)  ََى ددةت ،  م ر ذ روذا زام  َ د  وذى ١.٣ – ٠.٣ز د روذَا (

) َرا (٦ -٤دةظد م ي دط َر ، ى دةن  (٥٠ -٤٠ ما . و طَ ان د (
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. ذ طا دَ دان ر ) ٧( رَط دك (ا ، ردى ، ام) رَي زي ل

  ) دا َ٣رَطَ وة در د  ذرة (

) ٣) َ ك لد طَر ري لَر َ زي ل دو  ةيَر م٢٠١٣* و ٢٠٠٧) ط(**  

  %  ٢٠١٣ذرا زي   %  ٢٠٠٧ذرا زي   َ رَري  ذ

  ٤.٣  ٤٢٣٦١  ٤.٣  ٢٦٤٧٦  دك  ١

٢  ََ  ٢٥.٤ ٢٥٠٢٣٠  ٢٥.٤  ١٥٦٣٩٤  

٣  ١٢ ١١٨٢٢٦  ١٢  ٧٣٨٩١  زا  

  ٣١.٨٥  ٣١٣٧٨٧  ٣١.٨٥  ١٩٦١١٧  َى  ٤

  ٣.٢٥  ٣٢٠٥٩  ٣.٢٥  ٢٠٠٣٧  َى  ٥

  ١٤.٠٧  ١٣٨٦١٤  ١٤.٠٧  ٨٦٦٣٤  َن  ٦

  ٩.١٢  ٨٩٨٠٣  ٩.١٢  ٥٦١٢٧  ردةرةش  ٧

  ١٠٠  ٩٨٥٠٨٠  ١٠٠  ٦١٥٦٧٦  رَطه

  ذرئ  ظرى :  ر: 

 طَر ل َمم  رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر * كد ،

 ى .٢٠٠٧ م َاَ ، 

 طَر ل َمم رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر  **  كد ،

 ٢٠١٤   ات ى .وة م َاَ ،٢٠١٣ .  

  

:ردا در  ارَي ذ َ ظ  

 َرَط دك ل ردوو  َزا َي ب ََ  دَ ب را زي ر  -١

)،  ٢%) ذ ر َزي ل رَطَ َة م ذرة (٣١.٨٥دةما  ب رَا (

 .٢٠١٣) ر ل  ٣١٣٧٨٧و و  ط ( ٢٠٠٧) ر ل  ١٩٦١١٧ذرا وان ذ (

%)  ر  َرَطَ ب َ٢٥.٤ة ظ  ب رَا (ََ ب  دووَي دَ ذ َ طم ر -٢

  را وان لذ ، زي مدام٢٠١٣ )زاَي ط َرَي ٢٥٠٢٣٠ل ظط زي. و َر (

وم ذرا وان ل ظَ دةظرَي دزظ   ردَي وَي َ دة. م ظ طموةرة 

َرل دةظ م روم  دةم ظ و وي ب ز مدام و ت َم و  ي 

 %)   وا  ردَي وَي ي  . َ ٣.٢٥ر وطم رَة ل زا َي (

ل %) ذ رَ ط ذ دامم زي ١٤.٠٧ن زا َن ب ََ  دَ ب رَا (  -٣

) ة مَ . َطَر٢. ( 
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  )ك  ٢مد طَر ري لَر َ زي ل دو  ةيَر م٢٠١٣) ط  

  
  )٣ذ رَي َري   ل ر م رَري  َرَط دك و َامَ َ ذرة(

 ن  –ب 

 م زور َم َم َن. ددام َ  َرر ل دةظط  و َمو  َ

 َد  َوك ل مد طَر ا وان ل ا َى رذ . َ رت ب َوطر ط

ددةت . روة َ ( ى ٥٥)  مَ (٧ -٥رامن . ن ى  ر ذ روذا زامَ و د مظرا ( 

)  َ ددةت . روة طَ وَى وظ  ذَى د ل طل رَ وَى  ١ن د دةَ َا (

د ةك َزما د َرن وةَ  ظ و َ وَى ذ دروم  ور و طك 

  ل م َر مط . د َظَم ( رة ، را ، ردى ) كد طَ٨( ر( . مدا

)  ر لد وة طَر ل اط ٤وان ذ. دا ( 
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) ٤) َ ك لد طَر ري لَر َ ل دو م  ةيَر م٢٠١٣و * ٢٠٠٧) ط**(  

َ   ذ

  رَري

  %  ٢٠١٣ذرا م   %  ٢٠٠٧م ذرا 

  ٥.٩٣  ٢١٣٦١  ٥.٩٤  ١٣٣٥١  دك  ١

٢  ََ  ١٠.٢٧ ٣٦٩٦٨  ١٠.٢٧  ٢٣١٠٥  

٣  ١٧.٤٩ ٦٢٩١٨  ١٧.٤٩  ٣٩٣٢٤  زا  

  ٤٦.٦٩  ١٦٧٩٩٤  ٤٦.٦٩  ١٠٤٩٩٦  َى  ٤

  ٧.٩٦  ٢٨٦٥١  ٧.٩٦  ١٧٩٠٧  َى  ٥

  ٧.٣١  ٢٦٣١٦  ٧.٣١  ١٦٤٤٨  َن  ٦

  ٤.٣٢  ١٥٥٤٢  ٤.٣٢  ٩٧١٤  ردةرةش  ٧

  ١٠٠  ٣٥٩٧٥٠  ١٠٠  ٢٢٤٨٤٥  رَطه

  ذرئ  ظرى :  ل ر: 
*  طَر ل َمم  رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر  كد ،

 ى . ، ٢٠٠٧ م 
**  طَر ل َمم رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر   كد ،

 ٢٠١٤   ات ى .وة م َاَ ،٢٠١٣ .  

  

: ردا در  ارَي ذ ََ ظ  

طم رَة  را م رامري   دن وة زي زا َي ب ََ  دَ ب -١

رَط دك ل ردوو َ دةما  مَ م ر َرَطَ ب رَا 

) ر ل  ١٠٤٩٩٦)،  ذرا وان ذ (٣%) ذ ر َم َرَطَ َة م ذرة (٤٦.٦٩(

٢٠٠٧ ط  و و) ١٦٧٩٩٤  ر ل (٢٠١٤  ة ذ َ َرا دوذ َ .

رَر ممَ ل رَطَ و ض ر  ذةن َة ط و من َة ت 

 م ان. 

٢-    َر مب ط َد ََو زا َزا ََدووَي و  ب َ ر نم را

)   طَران ١٠.٢٧% ، ١٧.٤٩  او َمر َ ا لَ ل دو (%

 ذ رَر ر َذة  رَط دك . 

٣ -   م  ةَر مب ط َم دو  يَ زا  َ ذ ردد َ

)  َطَر٧.٩٦  َوةرة دمظ ط م ،  رزا ردَي وَي   لدط (%

 َل ظ رةدو  . زا ردةرةش ب   دو د ، َم وَ وَي 

 . ر دامم زي دن 
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)ل ٣م م  ةيَر مك ) طد طَر ري لَر َ ٢٠١٣دو 

  
 َ َامَ ك ود طَر َ ريَر ر م ل   ريَ رَي ذ

  )٤ذرة(

  َ  –ج 

  وَى وة َر رذ  ذ م . ددةن َ مدام ت ب َ ر

 و ط ض    ن  و َ . ذ َ دَ  د رن  َرورَ د مظ 

 رذ م َ . د َ وت اَر َدة ا وةمَ َر َ  ََ

  َمَ م َرن .

 م ومظش و َ وموم ا رذ م َ ى ددةت  زور ةَر َ

رَ  ) روذا. روة ذرا٢٢٠ – ٨٠َى َ ََو .  ذرا  روذ َ َى ددةت د مظرا (

)  ك لد طَر  ل َ٢٠١٤) ٦٥٧٦٥) دا ط َل ظل ط (را ردي و) َر ر ذ (

مَا ةَ دي ذي د َدامن ذ رم ي وةََ  (ظن  َمى) . 

 ر ازةَ اط وان ذ مدا َ  ر لد وة َطَر ري لَر َ َ

 ) دا .٥ذرة (
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) ٥) َ ك لد طَر ري لَر َ ل دو َ  ةيَر م٢٠١٤و *٢٠٠٧) ط**(  

َ   ذ

  رَري

 َ را٢٠٠٧ذ  %   َ را٢٠١٤ذ  %  

  ١.٢٦  ٨٣٠  ٠.٧٣  ٣٦٦  دك  ١

٢  ََ  ٣.٥٨ ٢٣٥٦  ٢.٧٤  ١٣٥٩  

٣  ٢.٥ ١٦٥٠  ٢.٥  ١٢٤٤  زا  

  ٤٧.٦٦  ٣١٣٤٣  ٥٤.٨٩  ٢٧٢٣٧  َى  ٤

  ١٢.٢٣  ٨٠٤٤  ١٢.٢  ٦٠٥٤  َى  ٥

  ٩.٩٤  ٦٥٤٢  ٦.٢٩  ٣١٢١  َن  ٦

  ٢٢.٨  ١٥٠٠٠  ٢٠.٦٢  ١٠٢٣٤  ردةرةش  ٧

  ١٠٠  ٦٥٧٦٥  ١٠٠  ٤٩٦١٥  رَطه

  ذرئ  ظرى :  ر: 
* طَر ل َمم  رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر  كد  ،٢٠٠٧ م َاَ ،

  ى

 **  طَر ل َمم رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر   كد  ،٢٠١٤م َاَ ، 

  ى.

  

)  ٥ذ: ردارَي د ََ ظ دا(  

دن وة زي و م زا َي ب ََ  دَ ب طم رَة  را  َرامري  -١

 ، َطَر َر ذ م ةَز  امدة َ ردوو ك لد طَر

)،  ذرا ٤ة م ذرة (%) ذ ر َرَ َ ل رَط٤٧.٦٦َ . َروة ب رَا (

دا . و ض ر دروَ َ  م ان  ظ رة  ٢٠١٤) ر ون  ل   ٣١٣٤٣وان  (

 وةرط ذ رَر مم رَط دك ل دو دام ظ ر دامَ َ ل 

  .ررا وان د دو 

 دووَي زا ردةرةش دَ ب طم رَة  را  َر  َرَط  َ ب  -٢

)٢٢.٨) روة ،  (%١٥٠٠٠ ان ذ  ار و ون  ل دورد َ ر (

 . ك ظد طَر  ذة َر رَر 

٣-  َ ذ ردد َ َر َ ةَر مب ط َد دو  ك بزا د  ري

%) ل   ١.٢٦،  َظ رَة و  ط ( ٢٠٠٧%) ل  ٠.٧٣ر  َرَطَ ب (

 . ) ر ل  دو ٨٣٠) را و (٣٦٦، ذر زَةوم ذرا رَ َ ذ ( ٢٠١٤
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) ٤م) َ ك لد طَر ري لَر َ ل دو َ  ةيَر م٢٠١٣و  ٢٠٠٧) ط(  

  
  )٥ذ رَي َري   ل ر م رَري  َرَط دك و َامَ َ ذرة(

  

  ر م زة ذ ط ر –د 

واز زن  دمظرا ر ط ر  ل ر َ َ رَري ل          

رَط دك و ر د م ر رة ذة رس ذ  َرمَ (وة در د 

م دةو   ) دا)، دن ذ  َا   راري داَ رَاوا١ ذرة (

 َ َ ر ك لد طَر ر ل ط َر مرد ذ . َمم و َاردم

  ) دا .٦رَري ظ مة درد د  ذرة(
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      ) ك ٦د طَر ري لَر َ ل دو  ا و () ر ط م (  

  ٢٠١٤  ٢٠٠٧  ك  ذ

  %  *اندام  /س    %  اندام  /س  

  ١.٠٦  ٣٧٣٦٩٤  ٣.٧٥  ٣٩٧٧٥٩  ١.٠٧  ٢٧٣١٠٥  ٤.١٤  ٢٩١٩٤١  دك  ١

٢  ََ  ٨.٧٣ ٢٠٦٤٠٠ ١٧ ١٨٠٢٩٦٧  ٩.٥٣  ١١٧٧١٥  ١٥.٩٣  ١١٢١٧٩٣  

٣  ٣.٩٨ ٢٧٥٧٧٧ ١٠.٣٦ ١٠٩٧٣٨٣  ٣.٥  ١٩٨٨٠٣  ٩.٩  ٦٩٦٩١٩  زا  

  ٢٣.٥٥  ١٧٣٤٨٨  ٣٨.٥٧  ٤٠٨٥٩٩٩  ١٣.٩٩  ٢٠٦١٣٩  ٤٠.٩٨  ٢٨٨٥١٩٢  ىَ  ٤

  ٦.٤  ١٠٦٦٩٢  ٦.٤٥  ٦٨٣٢٩١  ٥.٥٥  ٨٤٩٠٨  ٦.٦٩  ٤٧١٤٩٤  َى  ٥

  ٦.٣٦  ١٩٧٢١٦  ١١.٨٤  ١٢٥٤١٨٣  ٨.٠٩  ٩١٦٨٤  ١٠.٥٣  ٧٤١٩٤٦  َن  ٦

  ٩.٠٦  ١٤٠٢٥٧  ١٢  ١٢٧١٦٢٥    -  ١١.٨١  ٨٣١٨٣٧  ردةرةش  ٧

  ٧.١٩  ١٤٧٣٤١٤  ١٠٠  ١٠٥٩٣٢٠٧  ٧.٢٤  ٩٧٢٣٥٤  ١٠٠  ٧٠٤١١٢٢  رَطه

  ) ١ذرئ  ظرى :  ل ر  ذرة (

 

*َاَ دامان ل ر َ َ رَري ل رَط دك  دةرَن   ل ر: ر 

 ، )كء د  نا زو ك ، ٢٠١٠ – ١٩٤٧د  ،رة   ر (

 .١٨ – ١٧ص 

  

)  ارَي ذ ََ ظ٦: رددا د(  

١-  َ دوو ل ردَي د زا ل  ا ر و َط مر اَر 

) َمراوورد٢٠١٤، ٢٠٠٧) ََ  ل  ،(٤٠.٩٨)   ا َ(%ل ، ١٣.٩٩/س  (

رَة و ر  ذر  ظ زا زا مم ب  مب، َن ل  دووَي

) َ٣٨.٥٧)ط   ا ردةرةش و ٢٣.٥٥%) و مر ظس ذ/ (

 ).١وم وَي وةك زا ت.َة َةي (

َ رَا رم ط َر و ا  ل زاَ دك و زا درد ل دوو  -٢

راوورد َ) َمس و (١.٠٦،  ١.٠٧)، ب (٢٠١٤، ٢٠٠٧/(ا . ٣.٩٨، ٣.٥َ و س/ (

 ذر  دامام َظن ردوو زان طم  ددم َ زرطم ذ دامم ذةن .

٣-  اواَر ر وة ط َ وظ َظَ ذ   ا َاَ ومم  م

)  تردراك د١٥) ط َا َ ر س) ض ل/ر ٧.١٩ ن ل (س/

) ط  َي زا ن ذزا َس) .٢٣.٥٥/ 
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) ا  ذ ط ر() ل دوَ  رَري ل رَط دك ومةرديَ م دةو َ١يَ (

  
 

)  َر دا ل   ريريَ ظ ٦ذ.( 

 

  ر م زة ذ  -ه

 طَر ري لَر َ راظدم  زن واز  مر َ ر ن لد

وة) َمر َ س ذر ذة رة ر م ر د ك ورة ( دذ  ر د٢د (

دا)، ن  ذ  َا   راري داَ رَاوا م دةو  اردمَ و 

ممَ . ذ درم ر َ ل رَط دك ل ر َ َ رَري ظ مة 

 ) دا.٧درد د  ذرة(

) ٧)  م (ك ١٠٠٠د طَر ري لَر َ ل دو  ا و (  

  ٢٠١٤  ٢٠٠٧  ك  ذ

١٠٠٠  %  *اندام  /س  ١٠٠٠  %  اندام  /س  

  ٨.٠٧  ٣٧٣٦٩٤  ٣.٦٣  ٣٠١٦.٣  ٦.٦٦  ٢٧٣١٠٥  ٣.٠٣  ١٨١٩.٧  دك  ١

٢  ََ  ٥٨.٦ ٢٠٦٤٠٠ ١٤.٥٨ ١٢٠٩٥.٧  ٦٣.٦٨  ١١٧٧١٥  ١٢.٥٤  ٧٤٩٧  

٣  ٣٠.١١ ٢٧٥٧٧٧ ٩.٦٥ ٨٣٠١.٧  ٢٦.٦٨  ١٩٨٨٠٣  ٨.٨٧  ٥٣٠٥.٢  زا  

  ١٧٥.٠٤  ١٧٣٤٨٨  ٣٦.٦  ٣٠٣٦٨.١  ١٣٢.٥١  ٢٠٦١٣٩  ٤٥.٦٩  ٢٧٣١٦.٢  َى  ٤

  ٦٥.٨٤  ١٠٦٦٩٢  ٨.٤٧  ٧٠٢٤.٨  ٤٧.٨٥  ٨٤٩٠٨  ٧.٧٨  ٤٠٦٣.١  َى  ٥

  ٥٠.١١  ١٩٧٢١٦  ١١.٩١  ٩٨٨٣  ٦١.٥٤  ٩١٦٨٤  ٩.٤٣  ٥٦٤٢.٧  َن  ٦

  ٨٧.٤٣  ١٤٠٢٥٧  ١٤.٧٨  ١٢٢٦٣.٢  -  -  ١٣.٦١  ٨١٣٧.٦  ردةرةش  ٧

  ٥٦.٣  ١٤٧٣٤١٤  ١٠٠  ٨٢٩٥٢.٨  ٦١.٤٨  ٩٧٢٣٥٤  ١٠٠  ٥٩٧٨١.٥  رَطه

  ) ٢ذرئ  ظرى :  ل ر  ذرة (

 ،  ر :ر ل   نَدةر  كد طَر ري لَر َ َ ر ان لدام َاَ* 

  .١٨ – ١٧) ر   رة،  دك ، ص ٢٠١٠ – ١٩٤٧وز ان  ء دك(
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)  ارَي ذ ََ ظ٧: رددا د(  

، َ ٢٠٠٧ا َا   ذ ي ل زا َي  ل دوو  َراووردمَا ( -١

٢٠١٤)  ،(ر ١٧٥.٠٤، ١٣٢.٥١ة ذذ   ا دووَي  ن لَ ،اَ و (

َ ل ر َوم ذرا ظم ردةرةش و وم وَي وةك زا ت  رَر 

دامان ل َي، ظ زا زا مم ب  مب، دن ا   ة 

) وا دط دةو م َ ذ زا َةي (١١٢ل ظَ ةَ.(٢.( 

زا درد ل دوو َ َ َا َا   ذ ي ل زاَ دك و  -٢

) َمراووردا و (٨.٠٧،  ٦.٦٦)، ب (٢٠١٤، ٢٠٠٧َ س ل/(ا ٢٦.٦٨،٣٠.١١َ س ل/ (

وَ ا . ذر  دامام َظن ردوو زان طم  ددم َ زرطم ذ 

 دامم ذةن .

  ذ َظ َوظ َ  وة رَاوا م  راك  مومَ ا َا -٣

)  ترد١١٢د) ط َا َ ر س) ض ل/٥٦.٣ َ ر ن ل (س/

) ط  َي زا ن ذزا١٧٥.٠٤  س) ل/٢٠١٤. 

 

َ رَري ل رَط دك ومةرديَ م (  ا  ذ () ل دوَ٢ي (

دةو 

  
)  َر دا ل   ريريَ ظ ٧ذ.(  
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٢-    َط َوةرمط 

  وةر ()  - أ

وم ظ رة وةري  و دامم وي  رةه ل  طم َرَطَ ذ طرَى 

 ظم َرادة وةران وان مدام َ ت َ وم روة ، َ   دام

. وط َ وان َر من ،طدان د َ َ وري  ر  رةَرو  

 ةَ ب َطَر ا  لوذام وان د مدام و  َ َوةر  ذ ور

 ومةَر زا ذَدو َ ند ظ م .  َوذ ر نَ دَي  و ، ن دى

  َطَر ل  مدام َوذ م .ر َط َ و ََ َو ط َ رم

  دامن .

 َم وذة ةك  ر وةرزة  م َ َوةرز ل دو ط َ مر

 ومرن ب دا وذة د ةك ند .   وة  م و مدةر َم

و وةرز   َن  َ  دَم َوذَ .() َ دام طا  وان وذان

رمَ و  َداممَ و وذ   َ َر َ َ رَري ل 

  ) دا . ٨،٩رَطَ درد د َ ذرة (

) ك ٨د طَر ري لَر َ ل دو () وةرا  ةيَر م٢٠١٤) ط  

  %  ذرا   %  وزا رم  َريَ رَ  ذ

  ١٦.٩٧  ٤٧  ١٩.٩٧  ٥٤٧٠٥٠  دك  ١

٢  ََ  ١٩.٨٦  ٥٥  ١٦.٦٩  ٤٥٧٢٥٠  

٣  ٣.٦١  ١٠  ٣.٤٨  ٩٥١٥٠  زا  

  ٥.٤٢  ١٥  ٥.٢٢  ١٤٣٠٠٠  ىَ  ٤

  ٥.٠٥  ١٤  ٤.٩٩  ١٣٦٧٥٠  َى  ٥

  ٢٠.٥٨  ٥٧  ٢٠.٨٩  ٥٧٢٣٦٠  َن  ٦

  ٢٨.٥٢  ٧٩  ٢٨.٧٩  ٧٨٨٧١٠  ردةرةش  ٧

  ١٠٠  ٢٧٧  ١٠٠  ٢٧٤٠٢٧٠  رَطه

  ذرئ  ظرى :   ر:  ر َردم َاَ ، وةزارة ممَ ، ذَةريَ ريَ

: ردارَي د ََ ظ  ار  ذ  

١-   َمدام َ ن و را  ةَر مب ط َد ََ  ردةرةش ب زا

) َةَب ر  كد طَر ريراموزا ٢٨.٥٢% ، ٢٨.٧٩ َر ا ذَ ل دو (%

) ٧٨٨٧١٠را وان ذ ()،  ذ٥رمَ و  َداممَ ل رَطَ مَ .ة م ذرة (

 .    ٢٠١٤)ما ل  ٧٩  د َدامن ل (

٢-   َ ر َمدام َ ن و را  ةَر مب ط َدووَي د  ن بَ زا

) َةَب ر  َطَر٢٠.٥٨% ،  ٢٠.٨٩ َمر وزا َر ا ذَ ل دو (% َ و

 )ما  ل  اممَ. ٥٧)   د َدامن ل (٥٧٢٣٦٠دامم ،  َ ذرا وان ذ (
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درد ذ  َرا  زا دك ب ََ  دَ ب طم رَةَ  ذرا  ر  -٣

َ ،   ذ َ داممَ ب ٥٤٧٠٥٠ ( %)  ب (  َ١٩.٩٧رَط َ ب رَا (

)  ََ زا  َرَي دري (٤٧را ردك د ل (٥٥. َََ زا ل ل ( 

  

) ك ٥مري ل دَر َ ل دو  َمدام َ و  مر وزا  ةيَر م٢٠١٤) ط  

  
  )َ٨ري   ل ر م رَري  َرَط دك و َام ََ ذرة(ذ ريَ 

 

) ك ٩د طَر ري لَر َ ل دو   َ مر وزا  ةيَر مط (

٢٠١٤  

  %  ذرا   %  وزا رمَ  َ رَري  ذ

  ١١.١٢  ١  ٠.٥٨  ١٩٢٠٠٠  دك  ١

٢  ََ  ٤٤.٤٥  ٤  ٧٢.٦  ٢٤٣٦٥٠٠٠  

٣  ٠  ٠  ٠  ٠  زا  

  ٤٤.٤٥  ٤  ٢٦.٨٢  ٩٠٠٠٠٠٠  ىَ  ٤

  ٠  ٠  ٠  ٠  َى  ٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  َن  ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ردةرةش  ٧

  ١٠٠  ٩  ١٠٠  ٣٣٥٥٧٠٠٠  رَطه

  ذرئ  ظرى :  ر:  ر َردم َاَ ، وةزارة ممَ ، ذَةرَي رَي 
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)  ٨ذ: ردارَي د ََ ظ  دا(  

١ -  َر  ،م (َي ، ََ ، كد) وذي ردد  َوذ َ زا َ ل

 مر) ٣٣٥٥٧٠٠٠وان دط. ر موذة د ظ د َزا ك . و ل ( 

٢ -  َ َم   َ مر  ةَر مب ط َد ََ  ب ََ زا

) ك  ر وة ٢٤٣٦٥٠٠٠%)  ب ( َ٧٢.٦رَط َرت ب رَا (

 اَب ر  م ََ  َي ب زا لن  ل ط م َ اَر َ . َمر

%)  ر َ ذ وان ذ ر َن ر  َرَط دك ل  اممَ . َة ٤٤.٤٥(

 ).٦م ذرة (

) ٦ممر وزا  ةيَر مك  ) طري ل دَر َ ل دو  َمدام َ و 

٢٠١٤  

  
  )٩ذ ريَ َري   ل ر م رَري  َرَط دك و َام ََ ذرة(

  

 ر َرَطَ ذ ط َ ()ا  - ب

        ر راظدم  زن واز ري لَر َ َ ر ل   َط 

  دةو اوا مَر َري دارا   ا َ ن ذك، دد طَر

 َ َ ر ك لد طَر ل  ط َر مرد ذ . َمم و َاردم

  )دا.١٠د د  ذرة(رَري ظ مة در
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) ك ١٠د طَر ري لَر َ ل دو () ()  ذ ط  ا (٢٠١٤  

  س/  دامان*  %  َ  * رَري  ذ

  ٢.٠٥  ٣٧٣٦٩٤  ١٩.٩٦  ٧٦٥٨٧٠  دك  ١

٢  ََ  ٣.١ ٢٠٦٤٠٠  ١٦.٦٨  ٦٤٠١٥٠  

٣  ٠.٤٧ ٢٧٥٧٧٧  ٣.٤٧  ١٣٢٢١٠  زا  

  ١.١٥  ١٧٣٤٨٨  ٥.٢٢  ٢٠٠٢٠٠  َى  ٤

  ١.٧٩  ١٠٦٦٩٢  ٤.٩٩  ١٩١٤٥٠  َى  ٥

  ٤.٠٦  ١٩٧٢١٦  ٢٠.٨٨  ٨٠١٣٠٤  َن  ٦

  ٧.٨٧  ١٤٠٢٥٧  ٢٨.٧٨  ١١٠٤١٩٤  ردةرةش  ٧

  ٢.٦  ١٤٧٣٤١٤  ١٠٠  ٣٨٣٥٣٧٨  رَطه

)  َر دا   : رىرئ  ظ٨ذ(  

 اَ *) َ ر َل دة  َري١.٤ .ر  (  

  

: ردا دَ ارَي ذ ََ ظ  

١- )  ردةرةش ل زا ل  َذ ط   ا َاَ ٢٠١٤)  ،(٧.٨٧  (

) ١٠ دةو)  س/ل ،  َا   ل ظ َزا مطَ  م

 ).٣س/ل .َة َةي (

٢- ) َ  ردد زا زا ل  َذ ط   ا َاَ َ٠.٤٧ (

 َر ر رةَر مزرط َم و ر لل ط ر زا ظ م . ل/س

  َط َ ة .وَي ذرزام  َد وَي ذدةرظ 

٣ -   م اواَر وة  َذ ط وظ َظَ ذ   ا َاَ ومم

)  تردراك د١٠) ط َا َ ر ل ض ل/س(ن ل ٢.٦ ،ل/س(

  ل  نزا َ ر٢٠١٤. 
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 ٢٠١٤) ا  ذ ط  () () ل دوَ  رَري ل رَط دك َ٣يَ (

 
)  َر دا ل   ريريَ ظ ١٠ذ.( 

   - ج

    - ح

َ  ذ طموةرَ زور طم و د َرن وة َ ارم َ َو . ذ 

 ََ ل ، و َ ظَ َ مط َام ةك ما  ط َر َم

 رط ن م ر  َوظ ط َا دظ   ، ردةوا َةَ ب

  مَ زةرةرمي ل ارم ط َا م راري ط َر ن ط َا . 

 م (زة ) رارو َ َر وذي  ذ َمام رال دةظ ردن د َر 

 ن َ د ل ردم َن ذ َاَ د، . م و دَ دةرن ذ ماظ ََي 

طم ر َ رورا وَ َظ ر ي ذ رَي (ت ، رر ، ر ،  رب 

. (...  

  ن د َو ، م دةر َ وذي ذ َ ردد   دي َر ةك

ار َر َردمَ ب َةَ ط و ل رَط دك ب َة َت وذي   ز

 و مَ وان   َ م و رزامة ذ َ مظ و َ دَ ََ رورا . 

  .وَ َ وان طامة و َظ ل ر زة 

دوو ر َوذ َدامم م َ ل رَط دك م ََ َ ، دامن 

 َوزا  ب رور َرة ر ، و َ دووَى دامن  َ  َظ َ ل دةظرة ن ل 

ددا  َ دامم  َزا درد  وذي زا  َََ دمظ رورَي 

 ردري دَر َ َ وزا  ل َ  وذ  اط من دان . ددرو

   ) دا .َ١١ د َوازن ب روري  و ذرا وان. وة در د  ذرة (
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) ١١ َوز و  ةيَر مك ) طد طَر ري لَر َ ل دو  مدام

٢٠١٤  

َ   ذ

  رَري

ذرا 

  وزا

رور   %

دو/  

ذرا   %

  

%   / ر٢رو  %  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤.٩٢  ٣.٥  ١.٧٩  ٣  دك  ١

٢  ََ  ١٠٠  ٢٠٤٠  ١٠٠  ٩١  ٢٠.٦٥  ١٤.٧  ٥.٣٦  ٩  

٣  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٥.٨٨  ١٨.٤٢٦  ٣٩.٨٨  ٦٧  زا  

  ٠  ٠  ٠  ٠  ١.٥٢  ١.٠٨  ٠.٦  ١  َى  ٤

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥.٠٦  ٣.٦  ٣٣.٣٤  ٥٦  َى  ٥

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧.٥٩  ٥.٤  ٤.١٧  ٧  َن  ٦

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٤.٤١  ٢٤.٥  ١٤.٨٨  ٢٥  ردةرةش  ٧

  ١٠٠  ٢٠٤٠  ١٠٠  ٩١  ١٠٠  ٧١.٢١  ١٠٠  ١٦٨  رَطه

َا َمرد َر  :ر  : رىرئ  ظرَي ذ ةرَيَذ ، َمم وةزارة ،  

 

: ردا در  ارَي ذ ََ ظ  

زا زا ب ََ  دَ ب طم رَة  را وز َدامم  رامري   -١

َ . َ ب %) ذ ر َوز َ ل رَط٣٩.٨٨) وزا ب رَا (٦٧رَط دك ب (

 دووَي دَ ذ رورَي ردَي وةري دامم   زا ردةرةش  ب رَا 

%) َ ٢٥.٨٨%) ذ ر َردَي وةري ب وز َ ل رَط َراري (٣٤.٤١(

 ) . َ٧زا زاَ . ة م ذرة (

٢-   ي بَ) ب  َوز راب ذ َا (٥٦دووَي دَوزا ب ر (٣٣.٣٤ َ ر  (%

  ردَي را رَيرو م ، يرردَي وة ذ َد ََ  ب َ ، َطَر

.  وي زاَي ردَي وَي َ و َ 

٣- دو  َي ب زا  ردي  درردَي وة ن  َوز راذ َض ذ َد

. َطَر َ ر َيم وَي  

٤- . دام  دا ريَ دوذي ل رو ، ردد ََ زا ل َ  مدام َ 
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) ٧م َوز و  ةيَر مك ) طد طَر ري لَر َ ل دو  مدام٢٠١٤  

  
  )١١ذ رَي َري   ل ر م رَري  َرَط دك و َامَ َ ذرة(

 
 
 

:  

١-  طَر وةران لمط مدام ر رنَر د م و َر ةك ك وةد

(رزي و م ،  ، م) ،  َ د ط ذ دامم وان ،   ل 

 دو َ دةه َرم َاَ و ََر رة لط َرام رال دةظ م م َطَر

 م ض  َدةن ذ (  َا . و م رَ دةرمَ٥٠٠ مو ذ (

 ر ََن ل زاري .

٢-  امم) وة َطَر وةران لمط مدام ر رنَر د م وظ َر ةك

 ، (مر) اندام ، َمدام ل زام ََر مر ، مدةر مر د ودة. (ر 

زا َي ب ََ  دَ ب طم رَة  را ذة َرم ط ر (ز ، ن ،  -٣

%) ذ ر َزي ل رَطَ ، و ب رَا  (٣١.٨٥رامري  رَط دك ،   ب رَا (

%) ذ ر َرَ َ ل ٤٧.٦٦ة ب رَا (%) ذ ر َم َرَط ، َرو٤٦.٦٩(

  ل َطَر٢٠١٤ . 
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مومَ ا َا   ذ َظ َوظَ  ط ر وة رَاوا م  راك  -٤

)  ترد١٥د) ط َا َ ر س) ض ل/٧.١٩ َ ر ن ل (س/ نزا

) ط  َي زا س) .٢٣.٥٥ذ/ 

مومَ ا َا   ذ َظ َوظ َ  وة رَاوا م  راك دردت  -٥

) ١١٢) ط َا َ ر س) ض ل/زا ٥٦.٣ ن ذزا َ ر ن ل (س/

 َي ) ١٧٥.٠٤ط  س) ل/٢٠١٤. 

زا ردةرةش ب ََ  دَ ب طم رَة  را ن و  َدامم َرامري  -٦

) َةَب ر  كد طَر٢٨.٥٢% ، ٢٨.٧٩ َ و َمر وزا َر ا ذَ ل دو (%

طَر ل َمدامم َ 

مومَ ا َا   ذ َظ َوظ ذ ط َ وة رَاوا م  راك  -٧

)  ترد١٠د) ط َا َ ر ل ض ل/س(٢.٦ َ ر ن ل ،ل/س(

  ل  نزا٢٠١٤. 

٨-  مب ط َد ََ  ب زا زا  ريرام  مدام َوز را  ةَر

%) ذ ر َوز َ ل رَط َ .َزا ٣٩.٨٨) وزا ب رَا (٦٧رَط دك ب (

%) ذ ٣٤.٤١ردةرةش  ب ََ  دَ ب طم رَة ردَي وةري  َوز َ ب رَا (

ر. َطَر  َ 

  َداممَ   ل زا ََ درد د مظ رورَي ددا . - ٩
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 ذَةر :

                                              
١-  ا) كد   ا  ا ر اا ، ا ي انم ،  ن اا

) ات اا ت مGISوا مما  كد   ، ( (  د  ١٥، ا٢، ا  ،

  . ٢٦٢. ص  ٢٠١٢من اول 

٢- ا  ي ا راا ، ا وا  دار ا ، راو  ، ا 

  .٩٣،ص١٩٨١

٣-   ن اا  ،  م ك ود   ا ٢٠١٤ا ،   ا  ر

  كد .  

٤-   ، ا  وا  ف ، دار اوا ج اال ، ام  ٣٦٠،ص  ١٩٧٠.  

٥-    ، ا  وا  دار ا ، ا ،  ج طا ص١٩٨٩ا، ٣٣٩.  

٦-  ج اال ، ام   ص ،  رف ، ا٣٦٠وا.  

، َاَ م ٢٠١٣،  ل دك  ر َردم َاَ ، وةزارة ممَ ، رَر  ظرمرى  -٧

 ى

٨-  طَر ل َمم  رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر  كد  ،٢٠٠٧ ،

  َاَ م ى

٩-   طَر ل َمم رَر ، َمم وةزارة ، َا َمرد َر   كد  ،٢٠١٤ ،

  َاَ م ى.

١٠-  ، رارة  ، روةردة ي وةزارةم ، نرد ياط ، رو٣٤٨، ص ٢٠٠٥.  

١١-  ، رارة  ، روةردة ي وةزارةم ، نرد ياط ، رو٣٥٠، ص ٢٠٠٥. 

١٢-   ر  ،)كء د  نا زو ك ،ص ٢٠١٠ – ١٩٤٧د  ،رة   ١٧) ر 

– ١٨. 

١٣- WWW.FAO.org   

١٤-  َم  رَيَو ر ذة َم رة ب ، اا  لدة مم رَيازم لل ط ظَظ

 ذة ل رَر ممَ ل رَط دك .

١٥-  ا رط ، راا ا طء ، ا يز اا ، اق ، وزارة اا ر 

 .٢٥، ص  ٢٠١١ارا (اد ا) ، اد ، 
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Abstract 
The research aims at study the gender structure of livestock, particularly 

for the production of meat animals of both types (red and white) in the Dohuk 
governorate to ٢٠١٤ and analyzed geographically according to available data. 
By clarifying the factors affecting the livestock study model in the governorate, 
whether physical or human factors in general. Then the statement of the most 
important kinds of animals, production of red meat such as (sheep’s, goats, 
cows), and animals produce of white meat (chicken, fish), and then study the 
geographical distribution according to the districts of the governorate, which 
consists of the districts (Dohuk and Zakho, Amide, Akri, Bardrash, Sheikhan, 
Semel) a statement of the relative importance of each of them for the year ٢٠١٤. 


