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  . اجلنوبيةاألردنية البادية يف احليوانية لمنتجاتل تسويقال اإليرادات ونظم
  ** معتصم عبد الرمحن و* احلنيطي الرحيم عبد دوخي

   كلية الزراعة، جامعة مؤتة، األردن-قسم اإلنتاج احليواين **  قسم اإلنتاج النبايت* 
)هـ11/6/1428هـ؛ وقبل للنشر يف 19/2/1427قدم للنشر يف (  

  
ى    البحث هدف . البحث ملخص ع  دراسة إل اج  واق سوي  إنت ة      وت  في ق المنتجات الحيواني
ة ة البادي شمل. الجنوبي ع وت ات، بي ع ومواسم الحيوان ات  لمنتجات البي قالحيوان  لتحقي
ة  أسرة  318 قوامها عينة على الدراسة أجراء تم السابقة األهداف م  رعوي ا  ت  اختياره
ة شوائية بطريق ن ع بع م رى س ةتا ق ة بع ة للبادي ات تجمعو. الجنوبي ة البيان  بطريق
ة  تمارة  باستخدام  الشخصية  المقابل تبيان  اس ي  االس ذا  أعدت  الت  واستخدم الغرض،  له
لوب ل أس صائي التحلي ي الوصفي اإلح ل ف ات، تحلي فرت البيان ائج وأس ن النت  أن ع
ازة  حجم  متوسط  ة  في  الحي ة  البادي اً  197.9 الجنوبي نم  من  رأس نًارأس  24.3 ،الغ   م
سبة  وبلغت ، الماعز ذين  ن اً ) 100-20 (يملكون  ال ام  من  رأس % 48.5 حوالي  األغن
سبة  بلغت  بينما لألغنام، الحائزين عدد من د  ن ام  من  الموالي ة  في  األغن % 89 المنطق
 حوالى األغنام من المحلي واالستهالك لبيعالمسحوبات ل  نسبة و ،%99 الماعز ومن
سورو   تفظ  يح و ،%49 حوالى لماعزومن ا % 46 ات  نالمزارعون المي  من  بالحيوان

زارع   أما أطول، لفترة منها الذآور وخاصة المواليد ات  فيبيعون  ينصغار الم  الحيوان
اق  دخل على للحصول صغيرة وهي ى  لألنف اقي  عل ع،  ب ع     أن وبينت  القطي موسم البي

 هذروت  إلى األغنام بيع ويصل أيلول، شهر حتى وتستمر الثاني تشرين شهر يمتد من 
د ة عن باط شهر نهاي ى ش ار، شهر أول وحت اع حيث أي دد من% 45.6 حوالى يب  ع

شراء  الفترة هذه خالل المبيعات ى   األعالف  ل ة  إل ع  بقي ة  القطي ات  بعض  وتغطي  النفق
ة، ضل اإلنتاجي ن % 82 ويف زارعين م ي الم ة  ف ة منطق ع البادي ات  بي دون  الحيوان
ان  أو موقع وفي ،الوزن وليس الواحد الرأس سعر أساس وعلى ،وسطاء ع،  مك  القطي
ق  عن غالبًا فيتم السوق أسعار على الحصول ويتم ل  طري ار  تناق الفم  األخب اتف  ب  واله
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ال ر النق ال وغي ين النق زارعين ب سهم، الم ب  أنف اع الحلي ن ويب ق ع طاء طري  الوس
ي وخاصة هر ف انون ش اني، آ هر الث ران، وش ت حزي سبة وبلغ زارعين ن ذين الم  ال
ون وف يبيع ام ص والى همأغن ن% 61 ح دد م زارعين ع ربين الم ام الم ي لألغن  ف
ام  من  ةالواحد  للرأس الكلي اإليراد متوسط وبلغ المنطقة، اراً  63 األغن نوياً  دين  ،)1(س

غ  رأس،) 100-51 (بحوالى  األغنام من األمثل القطيع حجمقدر  و راد  متوسط  وبل  إي
ع الق حجم وقدر سنويًا، ًادينار 52 الماعز من الواحد الرأس ل  طي -21 (بحوالى  األمث

ًا،) 50 ل رأس راد ويمث ن إي ع م ات بي ة الحيوان م (الحي ن% 67.6والى ح ،)اللح  م
ا  اإليرادات، مجموع من% 29.1 الحليب من اإليراد ويمثل ، القطيع إيراد مجموع  أم
  %.3.3 ىتتعد فلم لإليراد األخرى المصادر باقي

اج  الخاصة  لالتموي  ومتطلبات طرق تسهيل بضرورة الدراسة وأوصت  باإلنت
 لمدخالت  األمثل واالستغالل اإلنتاج مستلزمات لتوفير البادية مناطق داخل الحيواني
اج اج اإلنت د واإلنت ار األوزان عن صادية، واألعم ة االقت ات ودراس تغالل إمكاني  اس

ة المنتجات  ات الثانوي ود صوف من للحيوان ة وأحشاء وجل ا داخلي  تحسينو ،وغيره
  . له التسويقية المسالك ودراسة سويقيالت المنتج نوعية

  املقدمة
ة    وتبلغ   2آم89287.2تبلغ مساحة األردن اإلجمالية      مساحة البادية األردني

 األراضي بمعدل أمطار    :وهيمن إجمالي مساحة البالد،     % 81.4 حوالى
ى             و ملم سنويًا فأقل     200 شرقية من شمال إل اطق ال التي تغطي معظم المن

ساحة   ة بم وب المملك م72660.5 جن ًا   2آ ة جغرافي سم البادي ى، وتق  إل
ل         2 آم 25939.8 شمالية، وتمث ة ال ة،      % 35.7 في البادي من مساحة البادي

م9663.8و طى  2 آ ة الوس ن البادي ل م ة،  % 13.3 تمث ساحة البادي ن م م
م37056.9 ة 2 آ ة الجنوبي ن البادي ل م ة% 51 تمث ساحة البادي ن م ] 1[ م

   ).1( الخارطة رقم انظر
 

                                                 
  $1.42 =  الدينار األردني) 1(
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األردن– حدود مناطق الدراسة يف إقليم اجلنوب .)1(طة رقم اخلار  

  
 عام، بشكل البادية منطقة في االقتصاد عماد الحيوانية الثروة تعتبر

 وتعتبر ، في المملكة األردنية الهاشميةخاص بشكل الدراسة ومنطقة
 عالوة على أهميتها السكان، ألولئك اجتماعيةسمه  المواشي حيازة

 أعداد قدرت. عليها لمحافظةل الجهد بذل مما يتطلب طقة،للمن االقتصادية
 958 منها رأس مليون 1.16 بنحو األردنية البادية في الحيوانية الثروة
 رأس ألف 19.7و ، الماعز من رأس ألف 172و الضان، من رأس ألف
 عاممن مجموعها الكلي في المملكة % 70 ، أي ما يعادل حوالىاإلبل من

ن نسبة السكان في البادية األردنية الذين يعتمدون  آما آا].2 [م1986
% 20  لهم حوالىعلى العمل الرعوي آمصدر دخل رئيسبشكل آبير 

من دخلهم السنوي من بيع اللحوم، % 70من مجموع سكان البادية، حيث 
د هذه  تعلمو. ]3[ من بيع األصواف% 10من األلبان ومشتقاتها، % 20و

ل رئيسي على المراعي الطبيعية نتيجة  في غذائها بشكتعتمدالقطعان 
للفالحة الخاطئة خصوصًا في الناطق الرعوية الواقعة بين خطي 

نقل هذه وضرورة لزيادة القطعان، آذلك  ملم، و200-100المطر
،  بحثًا عن الكالءلمسافات بعيدة وشاسعة في البادية األردنيةالقطعان 

ب انحسارًا في أفضل سبمما واستخدام الرعي الجائر من قبل الرعاة، 
أدى بأصحاب المواشي إلى التحرك بقطعانهم إلى واألراضي الرعوية، 
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، آما ) ملم100- 50خطي المطر(تجاه الشرق األراضي األآثر جفافًا با
 بعضهااالعتماد على األعالف المدعومة والمستوردة زيادة أدى بهم إلى 
 دينار عام  مليون18 بلغت قيمة وارداتها الكلية حيث ،من الخارج

 أدى االبتعاد آثيرًا في آما تكاليف اإلنتاج، زيادة أدى إلى مما، م1986
زيادة تكاليف الخدمات البيطرية، وضعف فاعلية هذه  إلىعمق البادية 

الخدمات في األوقات المناسبة بسبب البعد عن مراآز هذه الخدمات، 
 عالوة علىي، وزيادة في تكاليف نقل المياه، واألعالف إلى مربي المواش

مشاآل تسويقية لصعوبة نقل وتسويق الحليب الناتج من األغنام في 
 بسبب بعد فيلاكتمناطق الرعي إلى مصانع ومعامل األلبان، وزيادة ال

بيع المنتجات إلى مما دفع المنتجين إلى هذه المناطق عن المصانع، 
هات  على توجآل ذلك انعكس سلبًاالتجار المتجولين بأسعار متدنية، 
ازداد األمر سوءًا خالل الفترة و .المواطنين في البادية نحو الرعي

، نتيجة لتدهور االقتصاد األردني، بسبب ظروف متعددة 1989/ 1988
 بليون دوالر أمريكي، الذي 6.6 ارتفاع الدين األردني إلى أهمهاآان 

، واالعتماد على ]4 [تسارع في قيمة الدينار إلى النصفأدى إلى هبوط م
برنامج تصحيح اقتصادي رآز على االعتماد على آلية السوق في تحديد 

توقف دعم مدخالت اإلنتاج مع  اإلقراض، سياساتتوحيد و األسعار
الزراعي وخاصة األعالف والمياه المخصصة للري، وإلغاء سياسة 
التسعيرة الجبرية للمنتجات الزراعية، هذا بجانب رفع القيود عن 

وتخفيض رسوم االستيراد أو التعرفة الجمرآية الصادرات والواردات 
على المستوردات من الخضار والفواآه والحيوانات الحية، بهدف رفع 
الكفاءة في تخصيص الموارد ورفع الكفاءة اإلنتاجية للموارد، ونتيجة 
لهذه السياسة اإلصالحية في االقتصاد الوطني أدى إلى زيادة تكاليف 

من % 50 الف لمربي الحيوانات في حدوداإلنتاج وخاصة في مجال األع
األسعار السابقة، هذا بجانب ضعف المقدرة في منافسة المنتجات 

ازداد األمر . ]5[ يةالحيوانالمنتجات المستوردة وخاصة في مجال 
صعوبة عندما اتخذت الحكومة األردنية، قرارًا في شهر آب من عام 

ي األغنام والمواشي م برفع الدعم عن األعالف، وبيعها إلى مرب1996
باألسعار الحرة، نظرًا لكونهم يعتمدون اعتمادًا شبه آامل على شراء 
األعالف المدعومة من مراآز خاصة لبيعها آانت تشرف عليها وزارة 

 ظاهرة تهريب األغنام من الجمهورية العراقية إلى ، هذا بجانبالتموين
األردنية على منافسة األردن بأسعار منخفضة نسبيًا، وعدم مقدرة األغنام 
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األغنام العراقية، واألغنام السورية، في األسواق الخليجية وخاصة سوق 
 أدت لخسائر آبيرة لمربي هذه األسباب آل. المملكة العربية السعودية

 أثرها في المدى البعيد على يتفاقمالبادية األردنية  خاصة فياألغنام 
   . ]6[الثروة الحيوانية في األردن

  
  الدراسةمشكلة 

تغيرات هامة في الوقت  الثقافة الرعوية في البادية األردنية تهدد  
مع عدم وجود  ، تؤدي إلى خسارة اإلنتاج الحيواني في المنطقة،الراهن
فدراسة نظم  ،اتخاذ القرارات التسويقيةوألسباب .  بديلة لهذا اإلنتاجفرص

إليرادات منه،  ازيادة  بهدفلمنتجات في المنطقةا لتلكالتسويق والبيع 
على والحفاظ  واقع الثروة الحيوانية المنتجة محليا في األردن، روتطوي

زيادة الضغط على الحد من العمالة األردنية في المجال الرعوي، و
األعمال الحكومية في القطاع العام، الطلب على المدينة، وإلى  الهجرة

، ونشوء ردنياالقتصاد األ ضغوط مستقبلية على حتى ال تؤديوالدفاع، 
مجتمعات ذات ثقافات مزدوجة بين الريف والمدينة والتي تعتبر من 

  . لتقدم والتنميةلالعوائق المباشرة 
 ألهمية منطقة البادية األردنية فقد نالت مؤخرًا الدراسات نظرًا

ها اهتمامًا آبيرًا من قبل الدولة في محاولة لقياس باالقتصادية الخاصة 
موية بموضوعية وتجرد لمعرفة العالقة بين نتائج المجهودات التن

، إذ أصبحت الدولة أشد حذرًا في تبني ونقل والنتائجالمجهودات المبذولة 
 أهم النتائج التي تم الحصول عليها من وتعرض الدراسة، هاتجارب غير

  .دراسات موضوعية سبقت هذه الدراسة
  

  فرضية الدارسة
منطقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا تفترض الدراسة أن التنمية الريفية في ال

بتنمية الثروة الحيوانية التي تعتبر عماد االقتصاد في البادية، في حال إذا 
آانت مقوماتها موجودة أصًال، إال أن متوسط حجم القطيع أو الحيازة 
الحيوانية هو في انخفاض نتيجة الرتفاع التكاليف اإلنتاجية للحيوانات، 
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بيع و تكاليف النقل ارتفاعزالت تقليدية بسبب وأن طرق البيع في البادية ال
 غير اقتصادي لسد حاجات باقي القطيع من التكاليف وزنالمواليد في 

ه الدراسات فياألخرى وخاصة األعالف، وتفترض الدراسة ما جاءت 
السابقة أن أهم مصادر اإليرادات من تربية الحيوانات هو من بيع المواليد 

  . الحليب يليهالحية ثم
  

  أهداف الدراسة
   :إلىالدراسة  تهدف
 أهمية اإلنتاج الحيواني عند سكان البادية الجنوبية من خالل تقدير

الزيادة في أعداد القطعان الكلي والزيادة في متوسط حجم القطيع 
ومتوسط حجم الحيازة الحيوانية بالنسبة لعينة مأخوذة عشوائيًا من أسر 

 والمعلومات ، الحيواناتظم تسويقنالتعرف على  و.البادية الجنوبيةفي 
يد دتحت، واإليرادات من تربية الحيوانا، والتسويقية عند البيع للحيوانات

  .يةلمنتجات الحيوانل البيع مواسم
 

  منهجية الدراسة
  مجع البيانات اإلحصائية

لغرض جمع البيانات اعتمدت الدراسة في أسلوبها على المنهج 
البيانات من واقع استمارة االستبيان االستقصائي، إذ يتم تحديد معظم 

 يدويًا وآليًا اتالبحثية التي صممت لهذا الغرض، ودققت االستمار
 حتى تم التأآد من سالمة Validation Rulesبواسطة برنامج قواعد تدقيق 

البيانات من األخطاء المحتملة، ثم فرغت في جداول وصممت بشكل 
ق بيانات األسرة الرعوية آما تم تدقي. يتناسب مع أهداف الدراسة

وترميزها وإدخالها على الحاسب، والتأآد من مصداقيتها واتساقها آليًا من 
 قبل جدولتها االستمارةخالل برنامج تضمن قواعد تدقيق وترميز 

  .وتحليلها
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  عينة وجمتمع الدراسة
 أسرة رعوية من مجموع األسر 318 على عينة الدراسة تشمل

: ت سكانية تابعة إلى ثالث وحدات تنموية وهيالتي تقع في سبع تجمعا
 سد ، القطرانة: تضم و التابعة لمحافظة الكرك،وحدة القطرانة) 1(

 : التابعة لمحافظة الطفيلة، وتضموحدة الحسا) 2( ، الدامخي،السلطان
 التابعة لمحافظة معان، ووحدة الحسينية) 3( ، الحسا،الواد األبيض

من مجتمع األسر % 10  حوالىتمثل الحسينية، ،الجرف: وتضم
عداد الثروة الحيوانية المأخوذ من التعداد الزراعي وفقًا ألالمبحوثة، 

الشامل، مستخدما أسلوب العينة العشوائية العنقودية على مرحلتين، إذ تم 
في المرحلة األولى سحب عينة البلوآات من التجمعات التي فيها عدد 

 عملية السحب بطريقة العينة البلوآات يزيد عن خمس بلوآات، وتمت
العشوائية البسيطة، أما المرحلة الثانية فقد تم من خاللها سحب عينة 

.  لطريقة العينة العشوائية المنتظمةاألسر المقررة من البلوك وذلك وفقًا
وعليه فقد بلغ إجمالي عدد % 2وقد حدد حجم العينة بخطأ معاينة متوقع 

جنوبية سبع قرى أو في البادية الالقرى المسحوبة من إطار العينة 
     .تجمعات سكانية

  . التجمعات السكانية وعدد األسر وأسلوب سحب العينة البحثية .) 1(رقم دول اجل

 احملافظة
الوحدة 
 التنموية
  

التجمع 
  السكاين

عدد 
  األسر

عدد 
البلوكات 
  الكلي

عدد 
بلوكات 
  العينة

حجم 
العينة 
املقرر 

  )أسرة(

عدد 
األسر 

املطلوب 
  البلوكمن 

حجم العينة 
املسحوب 

  )أسرة(

حجم 
العينة 
اليت مت 
 مجعها

  45  42  20  40  2  7  506  القطرانة
  القطرانة الكرك  30  20  10  19  2  2  234 سد السلطان
  20  4  4  4  1  1  52  الداخمي

  20  6  3  5  2  2  66  الواد األبيض
  احلسا الطفيلة

  114  114  19  114  6  21 1424  احلسا
  31  12  6  12  2  2  151  اجلرف

  احلسينية  معان
  58  48  16  48  3  9  604  احلسينية

 318 254 78 250 19 45 3140 اموع
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  التعاريف اإلجرائية
الوحدة االقتصادية لإلنتاج الحيواني، التي " وهي ،احليازة احليوانية

تشمل على عدد الحيوانات وتستغل تحت إدارة شخص واحد أو أآثر، 
  "ية أو الكيان القانوني أو الموقع النظر عن الملكبغض

يهم مسؤولية            : "حائز الثروة احليوانية   ع عل األشخاص أو األسر التي تق
رارات               تثمار، ويتخذون الق حيازة الثروة الحيوانية، و يضعون خطة االس
ان     ة إذا آ صادية آامل سؤولية االقت ون الم ازة، ويتحمل شأن الحي ة ب اليومي

رو ك الث ك تل رده أو يمل سمهاة بمف ريق ع غي ع آخرين ه م ة  (  أي م في حال
، ويعتبر حائز للثروة الحيوانية في هذه الدراسة آل من يحوز               )المشارآة

ة            ات التالي أآثر من أي من الحيوان ال، و    : رأسًا ف ار، جم خمس رؤوس   أبق
   ."فأآثر من الضأن، الماعز

ة          : اإلنتاج اإلمجـايل   ارة عن قيم ة    خالل فت    المنتجات هو عب رة زمني
ًا،    أمعينة نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي سواء        سًا أو ثانوي ان رئي  وتتضمن آ

سلع وا ذاتي   ال تخدام ال ة لالس دمات المنتج ي لخ ذا يعن اج ، وه  أن اإلنت
الي  رئيس = اإلجم شاط ال ن الن اج م ة اإلنت شطة + قيم اج األن ة إنت قيم

ر   إيرادات الخدمات المقدمة لل   + الهوامش التجارية   ( الثانوية   شاط  + غي الن
  ).قيمة إنتاج الحيازة من التكوين الرأسمالي الذاتي+ الصناعي 

سلعية                 :االستهالك الوسيط  اج ال ستلزمات اإلنت ة م ارة عن قيم هو عب
  .والخدمية المستخدمة في اإلنتاج

ة          = أي أن االستهالك الوسيط       ة بقيم سلعية معدل شتريات ال ة الم قيم
  .اج األخرىمصروفات اإلنت+ التغير في المخزون 

  
  حتليل البيانات

 وأهمها تم االعتماد على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي
 ،ةالمتوسط الحسابي والتوزيع التكراري النسبي والنسب المئوي

  . لمنطقية في تحليل بيانات الدراسةوالمقارنات ا
  :]7 [ تم االعتماد على المعادلة التالية،لحساب إنتاج الحليبو
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( ) ( )PNMP −−×= 1530  
  :نإحيث 

 MP =    راز دة إف ي م ضروبًا ف ب م ن الحلي ومي م ي الي اج الكل اإلنت
   .الحليب

N:عدد أيام الحلب المختبرة. 
P:تاريخ البدء في القياس أو االختبار   .  

لتفادي الخطأ في القياس الناتج عن اختالف وتستخدم هذه المعادلة 
  .نعاج، وحسب األعمار المختلفةاإلنتاج الحاصل من مختلف ال

  
  النتائج واملناقشة
  .دور تربية احليوانات يف التوظيف يف البادية األردنية

أجرت وزارة التخطيط األردنية دراسة عن البادية الجنوبية عام 
، بينت فيها أن نسبة القوى العاملة في البادية األردنية التي تعتمد 1996

النباتي باعتبارها المصدر الرئيس للدخل على الزراعة بشقيها الحيواني و
  ]8 [من مجموع القوى العاملة المشتغلة في المنطقة% 11.4ال تزيد عن 

 أن عدد الضأن والماعز في ]9[ الزراعيةحصاءات اإلوبينت نشرة 
- 1/4/2005 (أشهر خالل ستة %6.7 بنسبة المملكة انخفض

 نفس الفترةخالل  %8.2بنسبة  وفي منطقة الدراسة ،)1/11/2005
في عينة هذه بلغت نسبة القوى العاملة في البادية الجنوبية و. ]10[

التي تعتمد عل تربية الحيوانات باعتبارها المصدر األساسي الدراسة 
 منهمفقط من مجموع القوى العاملة المشتغلة في المنطقة % 7.3للدخل 

  مما يعني أن لألمر عالقة، سنة55منهم تزيد أعمارهم عن % 31
  . بالثقافة الرعوية عند هؤالء

  
  احليازة احليوانيةمتوسط 

 من المواشي في الحيازة متوسط حجم أن. ) 2(رقم جدول البين 
الشخص الذي تقع عليه مسؤولية حيازة (منطقة البادية للحائز الواحد وهو 

، وفي عام ]11 [1990عام في  رأس 300، حوالي)الثروة الحيوانية
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لبادية األردنية أن متوسط حجم القطيع من  بينت دراسة عن ا1995
 رأسًا، 39 رأسًا، ومتوسط حجم القطيع من الماعز بلغ 297األغنام بلغ 

 وفي منطقة البادية الجنوبية. ]12 [7.7ومتوسط حجم القطيع من اإلبل 
 رأسًا، بينما بلغ متوسط حجم 151.5بلغ متوسط حجم القطيع من األغنام 

 7.5ًا، أما اإلبل فقد بلغ متوسط حجم القطيع  رأس45القطيع من الماعز 
 بلغ متوسط حجم القطيع في البادية وفي هذه الدراسة. ]13 [رؤوس

 رأسًا من الغنم، بينما بلغ متوسط حجم القطيع من الماعز 197.9الجنوبية 
وتبين .  رؤوس7.5 رأسًا، أما اإلبل فقد بلغ متوسط حجم القطيع له 24.3
خالل  عدد الحائزين مع انخفاضيع من الغنم  متوسط حجم القطزيادة

  .العقد الماضي
  
  احليازة من احليوانات يف البادية األردنية خالل الفترة متوسط حجم .)2(رقم  دولاجل

  .)م1990-2005(
نوع القطيع    

 )السنة( املنطقة
 اإلبل املاعز األغنام

 - - 300  )1( )1990( البادية
 7.5 45 151.5  )2( )1995( البادية اجلنوبية

 7.7 39 297  )3( )1995( البادية
 7.5 24.3 197.9  )4( )2005( البادية اجلنوبية

  :درااملص
  1998، ةمدائرة اإلحصاءات العا )1(
   1996 وزارة التخطيط، )2(

 (3) Blench, Roger, 1995 
  2005،  مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية)4(

  
  تقدير معدل الوالدات
 أن نسبة المواليد من األغنام في المنطقة .)3(  رقميبين الجدول

لحظ من ي مولود لكل مائة رأس من األغنام، و89، أي  سنويًا%89بلغت 
أما . الجدول، أن هذه النسبة تنخفض آلما زاد حجم الحيازة من األغنام
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وهي أعلى من % 99 غت فيهابللحظ أن نسبة المواليد يبالنسبة للماعز ف
النسبة عند األغنام، إال أنه يلحظ أن هذه النسبة ترتفع مع زيادة حجم 

  .القطيع
  

  .السنة من احليوانات من األغنام ومن املاعز يف احليازةفئات ل معدل الوالدات وفقاً .)3(رقم دول اجل
 )رأس(املاعز )رأس(األغنام

   املواليد% فئة احليازة
 لكل رأس

   املواليد% حليازةفئة ا
 لكل رأس

-25 1.01 -11 0.98 
26-50 1 11-20 0.98 
51-100 1 21-50 1 
101-200  0.93 +50 - 
201-300 0.91 

301+  0.85 
 

 0.99 املتوسط 0.89 املتوسط
  2005مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية، : املصدر

  
د في   ، أن ن  ]14 [أوضحوفي دراسة عن البادية الشمالية       سبة الموالي

ن  ع م ضأن القطي تال ستوى  %.85 بلغ ى الم سبة عل ذه الن ا بلغت ه  بينم
ويتبن أن  . ]15 [%70.6، وفي مناطق الدراسة     %78.5العام في األردن    

   .هذه التقديرات أقل من تقدير الدراسة
  

  نفوق احليواناتمعدل 
المقصود بالنفوق عدد الوفيات الحادثة في القطيع خالل الموسم 

أن نسبة يبين  )4( رقم الجدول، وزراعي، في منطقة البادية األردنيةال
حظ ، ويال%1.4، ومن الماعز%1.7 النفوق في القطيع من األغنام بلغت

بينما  .أن نسبة النفوق تنخفض آلما آبر حجم القطيع) 4(  رقممن الجدول
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 %2.8على المستوى العام للملكة األغنام والماعز نفوق بلغت نسبة 
 ، بينما بلغت هذه النسبة عند%2 فقد بلغ جاأما معدل استبعاد النع .]16[
% 33بلغت نسبة استبعاد الكباش وفي البادية الشمالية، % 3  حوالى]17[

  .Campbellالبادية الجنوبية وفي دراسة هذه الدراسة عن في 
  

  . أعداد ونسبة النفوق من األغنام ومن املاعز حسب حجم القطيع.)4(رقم دول اجل
 املاعز األغنام

 النفوق من العدد % فئة احليازةالنفوق من العدد % فئة احليازة

-253.4 -11 3.8 
26-503.7 11-20 1.9 
51-1003 21-50 1.6 
101-2002.2 +50  
201-3002.9  

301+ 1.2  
 1.4 املتوسط 1.7 املتوسط

  2005يانات العينة امليدانية، مجعت وحسبت من ب: املصدر

  
  تسويق احليوانات

   احليواناتمعدل مسحوبات
دخل سكان همًا في ميلعب بيع الحيوانات والمواشي في البادية دورًا      

النعاج الكبيرة آل سنة، ففي الماضي آان البدو في الغالب يبيعون المنطقة 
سن تم إحالل ال ى لي ودة، أخرى صغيرة أو أعل ى ج ة وأعل دف  إنتاجي به

إعادة بناء القطيع وتحسينه، وآانت تعتبر تربية القطعان من المواشي من             
نهم              ل م الثروات التي تعطي صاحبها مكانة خاصة بين أبناء البادية، والقلي

ه        ات من قطيع سيولة  من آان يبيع بعض الحيوان وفير ال وم اختلف   و، لت الي
سويق  ام الت رًا نظ ور   آثي دم تط رغم ع اج ب لوب اإلنت ة  ، فمك أس ة تربي ان

ة              اء البادي د أبن شيئا عن يئا ف تقلص ش دأت ت اعز ب ام والم المواشي من األغن
ة  دواها المالي ة ج ة لقل ه   و. نتيج ون في ذي تك دة ال ار الجي م األمط ي موس ف
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طول فترة المراعي والرعي عن       ال تزيد   المراعي جيدة نسبيًا في البادية،      
تم سنة ي اقي ال د، وب ام الواح ي الع ط ف هور فق ة ش ى أربع اد عل  االعتم

ع  ة القطي ي تغذي زة ف شعير خصوصًااألعالف المرآ ة ال ص 18 [والنخال
27[.  

ات             )5(رقم  يبين الجدول    ى فئ ات المباعة عل ع أعداد الحيوان ، توزي
ام،          بالنسبة لعدد القطيع   الحيازات ستهلكة من األغن ، وتوزيع الحيوانات الم

ع،      ن القطي الي م دد اإلجم ى الع اعز إل ثوالم ت ن حي ات  بلغ سبة المبيع
، أما بالنسبة   %46ألغنام إلى عدد القطيع حوالى       من ا  العائليواالستهالك  

 عن البادية   ]19 [وفي دراسة %.  49للماعز فإن النسبة أعلى حيث بلغت       
  .خروف مباع لكل نعجة% 60 الشمالية بلغت هذه النسبة

  
  ن احليوانات من األغنام واملاعز يف املوسم فئات احليازات مل وفقاً احليوانات معدل مسحوبات .)5( رقم دولاجل

  .الواحد 
 )رأس(املاعز )رأس(األغنام

 فئة احليازة  االستهالك واملبيعات من عدد القطيع% فئة احليازة
 االستهالك واملبيعات من عدد %

 القطيع
-25 48 -11 49.5 
26-50 48.2 11-20 47.6 
51-100 48.1 21-50 48.2 

101-
200 

46.3 +50 50 

201-
300 

44.5   

301+  45.9   
 48.8 املتوسط 46.2 املتوسط

  2005مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية، : املصدر

 بينما آانت  ،%29.2أما نسبة الخراف من مواليد متأخرة فقد بلغت   
  %.25.7عن البادية الشمالية حوالى ]Campbell ]20  في دراسة 

سورين        توصل  ]21 ["العون "  وفي دراسة  زارعين المي ى أن الم  إل
ا                 رة أطول، أم ا لفت ذآور منه يحتفظون بالحيوانات من المواليد وخاصة ال
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 من فترة اقصر   بعدالمزارعون الصغار فيبيعون الحيوانات وهي صغيرة  
ذه        ه ه ا أآدت ذا م والدتها للحصول على دخل لألنفاق على بقية القطيع، وه

و   ع وج ة، م ة الجنوبي ن البادي ة ع و أن الدراس ارق ه سحوباتد ف ي الم  ف
ل عن       ا في دراسة     دراستنا تق ة             مثيلته شمالية، في فئ ة ال  العون عن البادي

سبة           )100-1(حجم القطيع    ذه الن ا آانت ه في دراسة    % 55 رأس، فبينم
ع     معدل المسحوبات  أما   .%17 هذه الدراسة  في   بلغتالعون،    لحجم القطي

ون،     % 17 فقد بلغت  رأس،   )101-200( د الع ذه  في   % 8 والىوح عن ه
ون،     % 16، آانت    )400-201(، وللحجم    الدراسة د الع % 9 لىاوحو عن

ي  ذه الدراسةف ر من ه ة أآث ا الفئ ات فبلغت ورأس 400، أم سبة المبيع  ن
  .هذه الدراسةفي % 67 ارتفعت إلى ،عند العون% 12 فيها
  .من البادية الشمالية واجلنوبية يف كل  حسب الفئة احليازية للقطيعمقارنة معدل املسحوبات. )6( رقم اجلدول

  *البادية الشمالية البادية اجلنوبية املنطقة
  املبيعات%  املبيعات% حجم القطيع

1-100 16.5 54.9 
101-200 8.1 16.6 
201-400 8.5 16.1 
+400 66.8 12.4 

 100 100 اموع النسيب
*Salem  al – Oun . op . cit . 

  
سحوب أن ويالحظ دل الم دى مع ام ل ن األغن ان ات م أصحاب القطع

 400أآثر من   (، وأصحاب القطعان الكبيرة     )أقل من مائة رأس   (الصغيرة  
رى  ، )رأس ازات األخ ن الحي ى م ين . أعل ةوتب ع   أن الدراس م بي موس

اني و      يبدأالحيوانات   ول، ويصل         ي  في شهر تشرين الث ستمر حتى شهر أيل
ى أو           ة شهر شباط إل ه من نهاي اع     بيع األغنام ذروت ار، حيث يب ل شهر أي

والى ن % 45.6 ح ةم شهور   جمل ذه ال الل ه ات خ يوله   المبيع وفير س لت
ع    للشراء األعالف    ى   بقية القطي ع أ     عالوة عل ة، ويبي ات اإلنتاجي  غلب  النفق

زارعين  د الم الن عن ط وزن  الحم وغرام 20متوس ر  آيل بعض اآلخ ، وال
د وزن       راف عن ع الخ سن ويبي دما تتح عار عن ر األس وغرام آي30ينتظ  ل
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شمالية                 ة ال ائج دراسة العون عن البادي ائج مع نت ، فأآثر، وتنطبق هذه النت
  .]22 [عن البادية ودراسة

ضل ات     % 82 ويف ع الحيوان ة بي ة البادي ي منطق زارعين ف ن الم م
ع أو            بطريقة مباشرة   على أساس سعر الرأس الواحد وليس الوزن في موق

وفر ع   ة ت ذه الطريق ون ه رًا لك ع نظ ان القطي ن  مك ر م زارع الكثي ى الم ل
ا أن  ل، آم ات النق سويقية، وخاصة نفق ات الت مالنفق ساومات  ه ون الم يتجنب

سعر  ى ال يتعرضوا لخفض ال سوقحت ي ال ات   ف ن أن الحيوان ك ع ، ناهي
اليف    التي ال تباع سيتم      ا المشترون في            تحمل تك سوق، أم ا من ال إرجاعه

ع شرائها معت        مكان القطيع يقَ   ى        يمون الحيوانات في موق ك عل دين في ذل م
ا، وصحتها، مع               خبرتهم في فحص الحيوانات من ناحية جودتها، وحجمه

ستهلكين     ار أذواق الم ين االعتب ذ بع ون األخ ذين يطلب راف ذات ال  الخ
ذا   ]23 [األعمار الصغيرة، وبين العون  أنها ذات األعمار شهرين فأدنى، ل

را  ن الخ ى م عارها أعل ون أس ار تك ذه األعم ي ه إن الخراف ف ر ف ف الكب
رًا د  عم ذا يؤآ ائج، وه ام   ]24 [نت ون ع ة الع ي دراس ين أن 1998 وف ، ب

سداد  من عدد الحيوانات يتم بيعها إلى التجار بناءًا على قرض أو             % 32 ل
ا أن معظم التجار           ل من التجار إلطعام     سلف ع، علم ة القطي إلنفاق على بقي

  . وأغنام يشترونهاييطوفون البادية بحثًا عن مواش
ن قرار بيع الحيوانات يرتبط بشكل مباشر بالحاجة أقول بيمكن الو
القطيع في جزء آبير من  بيع يؤديألنفاق على بقية القطيع، مما ا لتمويل

 وربما يحمل الخسارة ألصحابه، وهذا ما ،سن ووزن غير اقتصادي
في دراسة عن البادية الشمالية في أنه  ]25 [الحنيطيالنجفي وتوصل إليه 

 تكون حينانات في المرحلة األولى من مراحل اإلنتاج يتم بيع الحيو
  . االقتصاديال تؤدي إلى بلوغ المستوىالكفاءة التحويلية لألعالف 

 أسعار السوق فيتم غالبًا عن طريق تناقل األخبار بالفم معرفةأما 
والهاتف النقال وغير النقال بين المزارعين أنفسهم، ونتيجة لخلط القطعان 

  . نخفض السعر بشكل عام لجميع األغناميعان الضعيفة الجيدة مع القط
في دراسة عن البادية األردنية، أنه يتم بيع  ]Blench] 26بين و

من عدد % 53.6، البادية األردنيةجملة من عدد المواليد في % 91.5
 دينارًا للخروف الواحد متوسط وزنه 65المواليد في البادية الجنوبية بسعر
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البادية جملة من المواليد فقط في % 9.4 فيتم بيع  آغم، أما الماعز20
 دينارًا للرأس الواحد 55في البادية الجنوبية، بسعر % 14.3األردنية، 

في دراسة عن   ]27 [استنتج البدورو .) آيلوغرام20 متوسط وزن(
 70 آيلوغرام 20 البادية الشمالية، أن سعر الخروف الواحد متوسط وزن

 أن متوسط سعر الرأس )7 ( رقم يبين الجدولاسةلدراهذه في و .ًادينار
 دينار، وأن متوسط 48.1 آغم بلغ 20الواحد من الضأن متوسط وزن

األسعار للرأس الواحد متقاربة حسب األحجام المختلفة، وإنتاجيته ترتفع 
 300قليًال عند زيادة حجم القطيع، وخاصة عند حجم الحيازة أآثر من

د بلغ متوسط سعر الرأس الواحد في منطقة أما بالنسبة للماعز فق. رأس
 42البادية الجنوبية، الذي يمثل اإليراد من بيع الرأس الواحد من الماعز 
 17دينارًا أردنيًا، ويلحظ من الجدول أن سعر الرأس الواحد متوسط وزن 

آغم، ينخفض في الحيازة لحجم القطيع من الماعز أقل من أحد عشر 
 100-51للرأس الواحد، وبلغ أعاله في الفئة  ًا دينار35رأس، حيث بلغ 
وبالنسبة إلى اإلبل بلغ عدد .  دينار للرأس الواحد47رأس حيث بلغ 

 دينار أي متوسط سعر 3500المواليد خمسة رؤوس، تم بيعها بمبلغ 
  . دينار للرأس الواحد700

  
  . القطيعةازفئة حيل وفقاً كيلوغرام، 20مجيع احلمالن زنة  متوسط سعر .)7(رقم دول اجل

 املاعز األغنام

 فئة احليازة
 متوسط سعر الرأس الواحد

  )دينار(
 

 فئة احليازة
متوسط  سعر الرأس 

 )دينار( الواحد
 

-25 43.3 -11 34.6 
26-50 41.6 11-20 42.1 
51-100 46.8 21-50 47.4 
101-200 44 +50 40 
201-300 44.5  
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301+  50 
 42.3 املتوسط 48.1 املتوسط

  2005مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية، : ملصدرا

  املواليدبيع اإليراد من 
 توزيع صافي اإليراد من المواليد حسب ،)8(  رقميبين الجدول

حجم القطع ولإلجمالي، حيث بلغ متوسط اإليراد من مبيعات مواليد 
 بيع  دينارًا للرأس الواحد، أما الماعز فقد بلغ متوسط إيراد43األغنام 

 أي أن آل رأس من األغنام ، دينارًا للرأس الواحد41مواليد الرأس الواحد
، ومنه ًا  دينار41حوالى) مواليد(يعطي إيرادًا سنويًا من مبيعات لحم 

.  رأس لكل من األغنام)100–50 ( إيراد آان لفئة الحجمأفضلنلحظ أن 
 بلغ متوسط عن البادية الشمالية،) Campbell] 28[ )1995أما في دراسة 
 وعلى المستوى العام في األردن . دينارًا للرأس الواحد45إيراد الخراف 

 55، وًا دينار64فقد بلغ متوسط إيراد بيع الرأس الواحد من الحمالن 
  ).2006 ،ةمدائرة اإلحصاءات العا( من الماعز ًادينار
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  واحد من املواليد حسب حجم القطيع وإضافتها للرأس الرادي توزيع صايف اإل.)8( رقم دولاجل

 املاعز األغنام

طيع
الق

م 
حج

 )
س 
رأ

( 

ن 
د م
اح
الو

س 
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

حم
 ال
ليد
موا

ت 
يعا
مب

 )
نار
دي

ن  )
د م
اح
الو

س 
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

حم
 ال
ليد
موا

ك 
هال
ست
ا

 )
نار
دي

ن  )
د م
اح
الو

س 
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

ليد
موا

فة 
ضا
إ

 )
نار
دي

( 

س
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

دي( 
 )نار

طيع
الق

م 
حج

 

ن 
د م
اح
الو

س 
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

حم
 ال
ليد
موا

ت 
يعا
مب

 )
نار
دي

ن  )
د م
اح
الو

س 
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

حم
 ال
ليد
موا

ك 
هال
ست
ا

 )
نار
دي

ن  )
د م
اح
الو

س 
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

ليد
موا

فة 
ضا
إ

 )
نار
دي

( 

س
لرأ
د ا
يرا
ط إ
وس
مت

 )
نار
دي

( 

-25  32.33 9.48 1.91 43.7 -11 25.71 8.23 - 33.9 
26-36.83 3.15 1.42 41.4 11-36.31 3.30 1.52 41.1 
51-42.97 2.02 1.80 46.8 21-43.16 2.49 1.75 47.4 

101-30.83 8.58 1.65 41.1 +51 16.6 23.40 - 40 
201-35.64 2.18 2.63 40.5 
301+ 39.20 3.30 0.11 42.6 

 

 41.3 0.85 10.62 29.83 املتوسط 42.5 0.7 3.80 37.99 املتوسط
مت حساب العائد من مبيعات حيوانات حية، من خالل حـساب           . الزيادة على صايف حجم القطيع    :  هو املواليد  إضافة  من اإليراد  *

قيمة البيع، واالستهالك احمللي، واهلدايا واإلحالل، مطروحاً منه احليوانات املشتراة من اخلارج وإضافتها إىل العائد بقيمـة متوسـط                   
  .السعر
  2005مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية، : املصدر

  
  احلليبتسويق 

اج        زارع، فإنت ل الم ن دخ ه م ب ومنتجات ن الحلي ات م د المبيع تزي
صفات األساسية للنظام الرعوي        الحليب من األغنام والماعز يعتبر من ال

 إلى  في األردن، والحليب يمكن أن يشرب طازجًا ومغليًا، أو يمكن تحويله          
تم              ذي ي منتجات أخرى يتم بيعها إلى المستهلكين، وخاصة منتجي الجبن ال
هر      اني، وش انون الث هر آ ي ش ة ف طاء وخاص ق الوس ن طري ه ع بيع
ائًال      ه س تم بيع حزيران، أما حليب القطعان الصغيرة من الماعز فغالبًا ما ي

عره ف        ة إال أن س ل العائل ن قب تهالآه م تم اس ا ي ا م ًا، أو غالب ي و طازج
ام   ب األغن عر حلي ن س ل م ب أق ة أن  . الغال ن البادي ات ع رت الدراس أظه
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ع الخراف                د بي دخل بع مبيعات الحليب ومنتجاته تعتبر ثاني أهم مصادر ال
المواليد، وخاصة عند تحويل الحليب السائل إلى منتجات  مصنعة          ) اللحم(

سمن، والجبن، و     )اللبن المجفف  : الجميد(مثل   ة (، وال بن ال  : اللبن ، )خاثر الل
  .]29 [واللبن الرائب، والزبد

ين  ي دول  تب ن الج م م ن    ) 9(رق دة م ة الواح اج النعج دل إنت أن مع
والى نويًا ح وغرام 45.7الحليب س ى متوسط آيل ين أعل ة ب ، آانت موزع

اج    25 آغم، لفئة الحجم أقل من   65إنتاج   وغرام  44 نعجة، وأدنى إنت  آيل
م ة الحج ط اإل )50-26 (لفئ ان متوس ة، وآ ة   نعج ب للنعج ن الحلي راد م ي

ة،                  18الواحدة   اج في المنطق سعر الحليب الطازج من النع ًا ب دينارًا مقاس
زة الواحدة            . ديناراً 0.4: وهو أما بالنسبة للماعز فقد بلغ متوسط إنتاج العن

ا        آيلوغرام 50 من الحليب الطازج   ان أعاله وغرام  71 في الموسم، آ  آيل
ل من إحدى عشرة عن     ازة أق ة الحي الفئ ازة آجم  40 زة، وأدناه ة الحي  لفئ

اعز            51أآثر من  ارًا في     11 عنزة، وبلغ متوسط اإليراد من حليب الم  دين
ضمني  أسعار  الموسم مقاسه ب   ة          ل اليراد ال اعز الطازج في منطق لحليب الم
و  ة، وه د 0.22البادي رام الواح و غ ارًا للكيل ة  .  دين ساب تكلف م ح ذا و ت ه

دل استخدامه           الفرصة البديلة لالستهالك العائ    ب، أو ب لي والهدايا من الحلي
د                 ى العائ ه وإضافته إل ك بحساب قيمت مدخال لصناعات إنتاج الحليب، وذل
على الحليب، أي حساب إنتاج الحليب الفعلي من األغنام وضربه بمتوسط         

ا في دراسة           ى أن متوسط          Blenchالسعر وإضافته للعائد، أم د توصل إل  فق
ن        وغرام  40ويًا  إنتاج النعجة من الحليب س رة الحلب     آيل غ متوسط فت  ويبل

ات      أشهرلها ثالث   سنوي للحيوان اج الحليب ال ، أما الماعز فإن متوسط إنت
د  تة   60الواح دة س اج  لم ستمر اإلنت م، وي هر آغ ات  أش ب الحيوان ، وتحل

   .مرتين باليوم صباحًا و مساًء
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  .) كيلوغرام/ناردي( توزيع إيرادات احلليب حسب حجم القطيع .)9(رقم دول اجل
  املاعز األغنام

ازة
حلي
ة ا
فئ
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لرأ
ج ل
إلنتا
ط ا
وس
مت

اج
لنع
ن ا
م
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حلي
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فئ

 

س
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ط ا
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مت
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كيل

د  )
اح
الو

س 
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يرا
إ

ب
حللي
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) 
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دي

( 

- 25 64.8 25.9 -11 71.4 15.7 
26-50 43.9 17.6 11-20 58.7 12.9 
51-100 481 19.2 21-50 39.5 8.7 
101-200 52.4 20.9 51+ 42.4 9.3 
201-300 53.3 21.3    

301+ 47.6 19    
لسعر الكيلو املتوسط 

غرام الواحد من حليب 
    دينار0.4= النعاج 

 

45.7 18.3 
 لسعر الكيلو املتوسط 

غرام الواحد من حليب 
  دينار0.22=املاعز 

50.2 11.03 

  2005مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية، : املصدر

ة   ي دراس شمالية،     ] Carntt ]30وف ة ال ي البادي ب ف اج الحلي ن إنت ع
رأس الواحد للنعجة العواسي من الحليب                    اج ال توصل إلى أن متوسط إنت

وغرام  77.2 (الطازج   وغرام  59،  آيل ب،    )آيل دة اإلدرار للحلي  حسب م
  %.85والدة الوآانت نسبة .  آيلوغرام35.4 معياري وبانحراف

اج العواسي               ويالحظ   رأس الواحد للنع اج ال  الفارق في متوسط إنت
ارق               من الحليب الطازج بين منطقة الدراسة    ومنطقة البادية الشمالية، بف

 للنعجة الواحدة سنويًا، أي فارق في اإليراد من          آيلوغرام 31.5عجز يقدر 
اج          12.6الحليب بمقدار    رأس الواحد من النع ذا وبلغت    . دينارًا سنويًا لل ه

ع         اش في القطي ا آانت            % 4.5نسبة الكب ة، بينم ة الجنوبي ة البادي في منطق
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شمالية حوالى       ] Campbel ]31 هذه النسبة في دراسة      ، %3.4عن البادية ال
  %.3في القطيع حوالى ) التيوس(آما بلغت نسبة ذآور الماعز 

  
   الصوفتسويق
 متوسط إيراد الجزة الواحدة من الصوف  أن)10( رقم ن الجدوليبي
متوسط ثمن الجزة المباعة في منطقة البادية و آيلوغرام 1.8 الخام

يوجد تفاوت بين المزارعين من حيث اإلقبال و دينارًا، 1.28الجنوبية 
على بيع الصوف، حيث بلغت نسبة المزارعين الذين يبيعون الصوف من 

من عدد المزارعين المربين لألغنام في المنطقة، % 61أغنامهم حوالى
غير المغسول  متوسط سعر جزة الصوف بلغ ]Blench ]32 أما في دراسة

 2- 1.5متوسط وزن ب دينار 1.5 دينار إلى ما بينفي البادية بشكل عام 
 يبدأ من  الصوف في البادية الشماليةأن جز] Tabini ]33 وبين. آيلوغرام

إلى نهاية شهر أيار، وأن معظم  المختصين في جز منتصف شهر نيسان 
الصوف هم من العمالة الوافدة السورية، وأن أآثر المشاآل التي تواجههم 
أثناء جز الصوف هي انتشار األمراض، والغبار، أما المشاآل التسويقية 

انخفاض أسعارها، وعدم وجود سوق مختص لها، آما : للصوف فهي
تباع و سم، 22.8 آغم وطولها 2.5جزة توصل إلى أن متوسط وزن ال

 دينار 1.25 دينار للنوعية الجيدة، ومن دينار حتى 1.5بمتوسط سعر
 1.5من الصوف تم بيعه بسعر % 42بين أن للنوعية األقل جودة، و

من مربي % 24دينار، أما عدد الذين لم يبيعوا الصوف فبلغت نسبتهم 
بلغ ناتج الصوف ، ]Campbell ]34وفي دراسة . األغنام في البادية الشمالية

للجزة الواحدة أي للرأس الواحد بعد طرح عدد الكباش والذآور بعمر 
في دراسته عن ] Blench ]35وبين .  دينار للرأس الواحد1.9أآثر من سنة 

من عدد % 71.6البادية الجنوبية أن نسبة الذين يبيعون الصوف بلغ 
 العام للملكة بلغ معدل سعر وعلى المستوى. المزارعين المربين لألغنام

  .]36 [ دينارًا0.49الجزة الواحدة المباعة 
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   متوسط إيراد الرأس الواحد من الصوف، ونسبة املزارعني الذين يبيعون الصوف إىل .)10( رقم دولاجل
  .عدد املالكني الكلي يف الفئة

  كغم1.8= متوسط وزن اجلزة الواحدة من الصوف

 )جزة/دينار(اد من الصوفاإلير الفئة احليازية
 املزارعني الذين يبيعون الصوف يف %

 الفئة
- 25 1.9 58.3 
26 – 50 1.2 60 
51 – 100 1.1 50 
101 – 200 1.2 66.7 
200 – 300 1.1 100 

301+ 1.1 50 
 60.6 1.28 املتوسط

  2005مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية، : املصدر

 الصوف في البادية الجنوبية     يبيعونبة الذين    أن نس  وتستنتج الدراسة 
ذين  ن ال ل م ا   أق شمالية، آم ة ال ي البادي م ف سعر   ه سبة ال ضت ن ي انخف ف

ام   في   % 72من  إلى السعر في البادية الشمالية      البادية الجنوبية    ، 1995ع
ع الصوف       2005عام في  % 61إلى   ع االقتصادي لبي ذا يعكس الواق ، وه

ة ي المنطق ا . ف م حسأعلم ه ت ةاب ن صوف، قيم ن ال ائلي م تهالك الع  االس
ة من                  ًا أو في صناعات ريفي وذلك بحساب آمية الصوف المستهلكة عائلي
و الواحد أو الجزة                   دايا، وضربه في متوسط سعر الكيل ة أو اله قبل العائل

  .الواحدة من الصوف وإضافتها إلى اإليراد من الصوف
 املنتجات الثانوية

ض اإليرادات الثانوية من اإلنتاج  تمثل اإليرادات األخرى، بع
الحيواني التي يتم إهمالها في آثير من دراسات اإلنتاج الحيواني، مثل 
اإليراد من بيع الجلود، واإليراد من بيع أحشاء الحيوانات المذبوحة، 

  .وغيرها من اإليرادات األخرى غير الواضحة
ارًا   د 0.85 متوسط اإليرادات األخرى      أن )11( رقم   يبين الجدول  ين

ستفيدون                  ذين ي زارعين ال سبة الم غ ن نويًا، وبل ام س للرأس الواحد من األغن
 العينة، أما الماعز فقد بلغ متوسط      جملةفقط من   % 15من هذه اإليرادات    

رى  رادات األخ ااإلي ذين   0.6  منه سبة ال د، وان ن رأس الواح ار لل  دين
رادات    ذه اإلي ن ه ستفيدون م ن  % 0.03ي ط م ةفق ي جمل ة، وب ن  العين

سابقًا إلى سائقي الشاحنات األتراك وبسعر      تباع   أن الجلود آانت     المبحوث
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 دينارًا لجلد الماعز، إال     )1-0.5(،   لجلد الغنم   ديناراً )1.5-1( بينيتراوح  
  . األتراك عن شراء الجلود من المنطقةتوقفأن األمر اآلن أختلف حيث 

  
   األغنام  كل مناحد حسب حجم القطيع من متوسط اإليرادات األخرى للرأس الو).11(  رقماجلدول
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- 25 0.25 8.3 - 11 - - 
26 – 50 - - 11 – 200.23 7.7 
51 – 100 - - 21 – 50- - 

101 – 200 3.3 66.7 51+  - - 
201 – 300 2.7 50 

301+  0.45 50 
 

 0.03 0.06  15.2 0.85 املتوسط
  2005مجعت وحسبت من بيانات العينة امليدانية، : املصدر

   األغنامإيرادات هيكل
ل ت  ةمث ن    جمل رادات م وع اإلي ات مجم ن الحيوان رادات م  اإلي
د، والحليب ، والصوف واإلالمو دولالي ين الج رادات األخرى، حيث يب  ي
ع أن متوسط      للرأس الواحد   اإليرادات  هيكل  ،  )12(رقم   حسب حجم القطي

راد  رأسإي ام  ال ن األغن د م ع  63 الواح م القطي ارًا، وأن حج ق  دين المحق
راد  ًا رأس)100-51(بين  من األغنام ألعلى إنتاجية للرأس   ، أما متوسط إي

ع    ًا دينار 52 الواحد من الماعز في منطقة الدراسة        الرأس ، وان حجم القطي
رأس     ا ين   المحقق ألعلى إنتاجية لل ه         )50-21( الحجم    ب م ان ًا مع العل  رأس

سبة     تم حساب بيع أمهات بعد فترة اإلنتاج بنفس ثمن الخروف، وآذلك بالن
أخرة               والدات المت ة الموسم من ال  من   .للكباش، والخراف المتبقية في نهاي

واني يال) 13 ، 12( ينخالل الجدول اج الحي راد من اإلنت ى إي حظ أن أعل
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ة  ات الحي ع الحيوان ن بي اتج م م(ن رادات )اللح سبة اإلي ت ن ث بلغ ، حي
ه  ة % 67.6المحصلة من ك أهمي د ذل أتي بع م ي رادات، ث من مجموع اإلي

من مجموع اإليرادات، أما باقي     % 29.1اإليراد من الحليب، بنسبة بلغت      
  %.3.3 ىمصادر األخرى لإليراد فلم تتعدال

  )سنة/دينار (طيعحسب متوسط حجم القللرأس الواحد من األغنام  اإليرادات هيكل .)12(  رقماجلدول
مبيعات حيوانات 

 )حلم(حية
 إيرادات الصوف )1(إيرادات احلليب
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- 25 16.8 43. 433.8 25.9 31.8 1.9 4.2 0.25 1201.8 71.8 
26 – 
50 

41 41.4 721.6 17.6 49.2 1.2 - - 2468.2 60.2 

51 – 
100 

92.5 46.8 1776 19.2 101.8 1.1 - - 6206.8 67.1 

101 
– 

200 
200 41.1 4180 20.9 240 1.2 660 3.3 13300 66.5 
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  حسبت على أساس عدد النعاج بالقطيع) 1(
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  )سنة/دينار( جمموع اإليرادات حسب متوسط حجم القطيع، وللرأس الواحد من املاعز.)13( رقم اجلدول

مبيعات حيوانات 
 )حلم(حية

 اموع إيرادات أخرى )1(بإيرادات احللي
 احليازة

متوسط 
حجم 
 القطيع

ملتوسط 
حجم 
 القطيع

للرأس 
الواحد

ملتوسط 
حجم 
 القطيع

للرأس 
 الواحد

ملتوسط 
حجم 
 القطيع

للرأس 
الواحد

ملتوسط 
حجم 
 القطيع

للرأس 
الواحد

-11 9.5 315.4 33.2149.215.7 - - 464.6 48.9
11 -  

20 
16.69686 41.1215.312.9 3.8 0.23905.1 54.2

21 – 
50 

38 1801 47.4330.68.7 - - 2131.856.1

51+ 88.3 3532 40 821.29.3 - - 4353.249.3
11.031.460.061273.152.4 1003.641.3268 24.3ملتوسطا
  متوسط حجم القطيع يفمت حسابه على أساس متوسط عدد العرتات،  )1(

  
  التوصيات

الل استقرار وتنمية مصادر لدعم التنمية الريفية المستدامة من خ
 األعالف،  منلنشاط الرعوي توصي الدراسة بتأمين مخزوناالدخل من 

وزراعة   مشاريع الحصاد المائيإنشاءوتنمية المراعي من خالل 
الشجيرات الرعوية الدائمة في أراضي المزارعين والجمعيات التابعة لهم 

ي تجمع المزارعين سسة تشارآية لتنمية المراعؤوإدارتها من قبل عمل م
والقائمين على التنمية الريفية فيها، ويقترح أن تكون البداية في المناطق 

، وإنشاء محميات ملم250التي تقل معدالت سقوط األمطار فيها عن 
، هذا رعوية بتقسيم المنطقة إلى شرقية في الشتاء وغربية في الصيف

  :بجانب تنفيذ السياسات والدراسات
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اطق       إنمائية لتمويل    تقديم تسهيالت   -1 اإلنتاج الحيواني داخل من
اج      دخالت اإلنت ل لم تغالل األمث اج واالس ستلزمات اإلنت وفير م ة لت البادي

 . عند األوزان واألعمار االقتصاديةالتسويقو
شاء       -2 ة وإن ي المنطق ي المتخصص ف اد الزراع شيط اإلرش تن

اج ال            ة خاصة باإلنت ات تعاوني واني  مؤسسات تنموية متخصصة وجمعي حي
رى      اج، وأخ اطق اإلنت ن من ة م عبية قريب واق ش ة، وأس اطق البادي ي من ف
دريب              د ت لتجميع اإلنتاج وبيعة إلى الخارج مثل الصوف والجلود وذلك بع

 .المنتجين على تحسين جودة اإلنتاج
ى                 -3 سبة إل ة بالن ة الحليب في المنطق دراسة أسباب تدني إنتاجي

 .مناطق البادية األخرى
ة إ  -4 ن  دراس ات م ة للحيوان ات الثانوي تغالل المنتج ات اس مكاني

ة    سين نوعي ن خالل تح ك م ا وذل ة وغيره شاء داخلي ود وأح صوف وجل
  .المنتج التسويقي ودراسة المسالك التسويقية له
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Abstract. This research objectives are to study the performance of the animal 
production and its income resources in the Southern Badia, to identify the selling 
pattern of the animals and to define the seasonality of selling the animals products. 
In order to achieve the previous goals, this study was conducted via a sample of 318 
pastoral families chosen randomly from seven villages followed to the Southern 
Badia. The data collected through the personal interview by using a questionnaire 
prepared for this purpose, the descriptive statistical analysis approach form were 
also used in analyzing the information the results on base pointed out that the mean 
size of the herd in Southern Badia is 197.9 of sheep and 24.3 goats, and that the 
percentage of the goats owners who own between (20-100) sheep is about 48.5% of 
the goats owners.  
The rich farmers keep the newborn animals especially the males for longer time, but 
smaller farmers are sell the young animals to get money for the rest of the herd. 
The study showed that the sale season extends from November until September, also 
the sheep selling reached its highest point at the end of February until the beginning 
of April. The percentage of selling during those months was 45.6% of the selling 
number which is used to buy fodder for the rest of the herd, and to cover the 
expenses of production, and 82% of the farmers in the Badia prefer selling animals 
on their own way on the basis of per head price rather than weight. Getting the 
market prices was usually informed by the oral talk or by phones among the farmers 
themselves. The milk production was being sold by the mediators, especially in 
January and June. The percentage of farmers who sell wool is nearly 61% of the 
farmers who raise sheep in the area. The mean of income per one animal is 63 
Jordanian Diner (J.D) per year, the ideal size of the herd is between (51-100) of 
sheep, while the mean of the one goat income is 52 J.D per a year, and the highest 
income of the animal production which comes mainly from selling the live animals, 
67.6% of the total income, and the milk income represent of 20% of the total 
incomes, and the rest of other resources didn’t go beyond 3.3%. 
The study recommended the availability of loans fund animal production in the 
Badia areas to finance the production needs and to reach the economic weights and 
ages. To study the possibility of making use of animals byproducts such as wool, 
leathers, offal and improving the marketing system are required.     


