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 ثانيةاحملاضرة ال  
 

 مزارع اإلنتاج الحيواني:اإلنتاج في 

من القرارات المهمة فيما يخص اإلنتاج الحيواني مسالة اختيار نشاط اإلنتاج الحيواني الممكن 
اجن ودو  واألبقارتربية األغنام والماعز  البدائل المتاحةمن  .ضمن البدائل المتاحة أمام المزارع

القرار بخصوص حجم النشاط من حيث العدد  يأتيالبيض واللحم( ومع اختيار نوع النشاط 
 واالستثمارات المطلوبة وكذلك نظام التربية واإلدارة للمشروع الذي يتم اختياره.

 ة اإلنتاج الحيواني ما يلي:ومن األسباب التي تدعو المزارع إلى االنشغال بأنشط
  زيادة الدخل واربحيه النشاط المزرعي كسبب مباشر لممارسة المزارع نشاط تربية الحيواني

 المشروع. أوبالمزرعة 
  قات االحتياج األقصى في اإلنتاج الزراعيأو استثمار وقت المزارع االستثمار األمثل خارج 

 )استثمار فائض العمالة(.
 مخلفات الزراعة من المواد المستخدمة كعلف حيواني وغير قابلة للتسويق المباشر  استخدام

 كمخلفات الزراعة ما بعد الحصاد وبقايا البقوليات وغيرها.
 سمدة األ لمزروعة وربما تخفيض تكلفة إضافةالحصول على مصدر رخيص لألسمدة با

 للحقول وتحسين خواص التربة ببعض المناطق.
 التي وألبانوحدات لحوم  إلىزرعي عن طريق تحويل وحدات العلف تنظيم الدخل الم 

 تعطي عائدًا أكبر للمزارع وتزيد من كفاءة استثمار راس المال.
 

اط النش وحجم الحيوان ها في تحديد نوعاستخدامتوجد بعض المبادئ والمعايير التي يمكن 
 :من أهمها اإلنتاجي

 
ستخدمة وتكلفة الموارد الم األخرى بالمنتجات الزراعية  بالمقارنة ةالحيواني منتجاتال أسعار .1

 في اإلنتاج الحيواني والنباتي
ي والتي لإلنتاج الحيوان التحويل منتجات حيوانية بمعنى كفاءة إلىمعدالت تحويل العلف  .2

 .وإمكانياتهتختلف باختالف قدرة المزارع 
 طبيعة نشاط اإلنتاج الحيواني. .3
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رة والتي و اوالمنتج في المزارع المج زراعي.وطبيعة اإلنتاج الالظروف الجوية والطبيعية  .4
 مخلفاتها كعلف حيواني. استخدام أوها استخداممن الممكن 

توفر الموارد ورأس المال لدى المزارع وقدرته على االقتراض وتسديد القروض وحاجته  .5
 المستثمرة. األموالاسترداد  إلىالسريعة 

 المساحة والموارد واالستثمارات. المشروع من حيث أو ةرعحجم المز  .6
 التخطيط. أوالملكية المزرعية واالنتفاع من حيث المدة المتاحة لإلنتاج  .7
، بير من حيث العمر، صحة الم حصولهاتحمل المخاطرة والتي يمكن  على ربيمقدرة الم .8

 .ربيت العائلية والوضع المالي للمالتعليم، االلتزاما
 القرارات. اتخاذومقدرته على اإلدارة و  ربييل الشخصي للمضختيارات والتفاال .9

 توفر العمالة من المصادر المختلفة. وإمكانياتحجم العمالة العائلية المتوفرة  .10
لكافية ا األموالالمتوفرة وخاصة تحت ظروف عدم توفر  ةرعيالمز والمباني  اإلنشاءاتحجم  .11

 الجديدة. اإلنشاءاتلالستثمار في هذه 
ي يتعرف على طبيعة مشروع اإلنتاج الحيوان أنومن استعراض كافة العوامل السابقة يمكن للمزارع 

 ستخداماويمكن للمزارع  األهميةى كل تلك العوامل في و اتتس المالئم والمناسب له ولمزرعته وال
إلنتاج االقرار المزرعي بشأن مشروعات  اتخاذخبراته في تحديد العوامل التي تعطي أكثر وزن في 

 الحيواني.
  

 
 :الحيواني اإلنتاج إدارة مزارع لعلم االقتصادية األسس مجموعة

 

 رؤوس عدد ةزيادو  إمكانية تحقيق إلى الحيواني اإلنتاج مجال في دائما عر المزا ةر إدا علم يعمل
 والحليب اللحم من إنتاجيتهما عرفو  عة،ر المز  حيوانات من يرهماغو  والدواجن نامغواأل الماشية
 :التالية االقتصادية األسس على باالعتماد ذلك ويتم ، خال ...والصوف والبيض

a) االقتصادية. بالطرق  األعالف إنتاج 
b) ما قلأب العليقة محتوى  في ذائيغ مضمون  ىعلأ  يحقق بشكل)  الغذائية العليقة تركيب 

 .)التكاليف من يمكن
c) التربية نظام. 
d) الحيوانية والعروق  السالالت تحسين. 
e) البيطرية الخدمات. 
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المنهج العلمي تتعلق ب ،مفهوم اإلدارة كعملية متكاملة تهدف لحل المشاكل االقتصادية والفنية وغيرها
 لحل المشاكل. وتتضمن الخطوات التالية:

 تحديد المشكلة بشكل واضح. .1
 جمع المعلومات وترتيبها. .2
 تقييم وتحليل البيانات. .3
 لى نتائج التحليل.وضع االستنتاجات واتخاذ القرارات اعتمادًا ع .4
 القيام باإلجراء المناسب. .5

وبما أن اإلدارة الحديثة للمشاريع الزراعية تتضمن مجموعة كبيرة من النشاطات والعوامل المعقدة 
 والمتداخلة، لذا قد يكون من المفيد أن نضيف خطوات إضافية إلى ما سبق. فتصبح الخطوات:

 تحديد أهداف المزرعة والغرض منها. .1
 وتحديد المشاكل والفرص البديلة.تمييز  .2
 جمع وتنظيم المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاطات المزرعة. .3
 Management Flow Chart         تحديد وتحليل الحلول البديلة.             .4
اختيار أفضل البدائل أو  .5

اإلجراءات اعتمادا على المعايير 
 المدروسة.

ني المبالتنفيذ. أو البدء بالعمل  .6
 على القرارات المتخذة.

تحمل مسؤولية القرار بغض  .7
 النظر عن النتائج المترتبة عليه.

تقييم النتائج المترتبة على القرار  .8
 المتخذ.

 
 

Management Flow Chart 
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 أنواع وتصنيفات القرارات التي تواجه مدير المزرعة
 

 :المزرعية التخطيطية القرارات
 

 :هما التخطيطية اتر القرا من أساسيين بنوعين يهتم عةر المز  مدير
 أيضاً  ويشمل والمباني المنشآتو  عةر المز  موقع مثل أشياء يشمل وهو :التنظيمي التخطيط 

 .والنوعية العددية تيهر بصو  المال أسر و  والعمل ضر األ من عةر المز  در موا حساب
 مشروع كل في العمل يتم كيف ومنها األسئلة من العديد مليش وهو  ي:التنفيذ التخطيط  
 . خإل..؟حظائرال تستعمل كيف ؟)األجير أو العائلي العمل)
 

 القرارات اإلدارية في المزرعة:
 

 في البراعة وتعد ذاك، أو الالمج ذاه يف ي ر اإلدا رالقرا باتخاذ ديرم ألي يملالع اطالنش دأيب
 يةر اإلدا اتر القرا وتحتمل. ةير اإلدا اتر القرا لوبأس صخيش ذيال األساس هاتخاذو ر القرا صنع
 المج يف ةير اإلدا اتر القرا ممعظ دوتع يةاجاإلنت يعر المشا يف مالواألع اطاتالنش هأوج جميع
 تحيط التي ةالمعقد واالجتماعية يةادصاالقت صائللخص رانظ عبةالص اتر القرا من حيوانيال اجاإلنت
 .اإلنتاج بهذا
 للمشكالت بالنسبة هواختصاص همعرفت حدود يف ةير اإلدا اتر القرا ذيتخ نأ رالقرا ذمتخ ىعل بويج
 من رقرا أي اتخاذ إنف ذاله ةائدالس ةمواألنظ وانينالق عم قيتواف وبشكل املين،الع هتواج يالت

. ةير اإلدا توياتالمس نم توى مس أي يف ةادالقي بواج وه لب ط،فق احق يسل ةير اإلدا اتر القرا
 .اإلنتاجية وأقسامها يعر االمش يف اتالقياد لقب نم وميي كلبش ةير اإلدا اتر ار الق ذوتتخ

 من يرهغ عن زويتمي ةالممكن اتر القرا عجمي ينب نم األفضل رالقرا بأنه النموذجي، رالقرا ويعرف
 .اإلنجاز في أكبر سرعة ويحقق ياقتصاد بأنه األخرى  النماذج
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 ويمكن تصنيف القرارات اإلدارية وفقًا لعدة معايير:
 

 :القرار يعالجها التي المسألة مقياس حسب أو القرار شمولية مقياس أ( حسب
 :نوعين إلى التصنيف لهذا اوفق اإلدارية القرارات تقسم

 المختلفة  اطاتالنش هجأو  في أثيرات رتظه يالت القرارات كتل يوه: العامة اإلدارية القرارات -1
 اإلدارية قراراتال ىعل ةر كثي ةواألمثل امع كلبش المزرعة مته يالت القرارات كتل موتض المزرعة في

 :مثل العامة
 فيها التخصصات وعن المزرعة في اإلنتاجي االتجاه عن اإلداري  القرار. 
 المزرعة في السكانية التجمعات بناء عن اإلداري  القرار. 
 المزرعة في العمل نظام تغيير عن اإلداري  القرار. 
 ةواحد جهة ولاتتن يالت اإلدارية القرارات تلك وهي: )الفردية) الخاصة اإلدارية القرارات -2

 :مثل المزرعة في النشاطات أوجه من
 للعمل إعدادها أوآلة الحالبة   تجهيز. 
 رالجرا إصالح. 
 األبقار ةحظير  في العمل تنظيم. 

 .ةالخاص اإلدارية القراراتو  ةالعام اإلدارية القرارات بين تام انفصال يوجد ال الواقع وفي
 

 :الزمنية راتشالمؤ  بحسب(  
 :التالية األشكال إلى اإلدارية قراراتال تقسم أن يمكن

 من ةفتر  المستقبلية قراراتال تتطلب :المستقبلية القرارات أو الزمن من طويلة لفترات قرارات  -1
 :مثل سنوات 3-5 إلى تصل الزمن
 المزرعة في ربقالأل ة جديدةحظير  )إنشاء  المزرعة في البناء قرارات(. 
 المزرعة في اإلنتاجي االتجاه تغيير. 
 نوع جديد من الحيوانات إلى المزرعة إدخال . 

 اإلدارية القرارات روتظه ةولياأل والمواد ملوالع مالال سرأ المج في نفقات إلى قراراتال هذه تحتاج
 .المزرعة تطوير خطة في تنعكس برامج بشكل المستقبلية
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 ةر فت يلتغط ةاعير الز  يعر المشا يف القرارات ذهه لمث متصم(: حالية) األمد متوسطة القرارات  -2
 وفي دات،والمع اآلالت ضبع راءش في القرارات ذهه لمث رتظه .والسنتينة نالس ينب حو ار تت ةزمني
 .البناء ومواد علفال شراء

 بضعة( ة قصير  زمنية ةفتر  خالل القرارات هذه مثل تنشط: )اآلنية( األمد قصيرة القرارات  -3
 ائفظللو  التنظيمية األسس مع يتوافق اإلدارية القرارات من الشكل هذه أن (شهر ،أسبوع ،أيام

 األعالف، تجهيز الحقلية، األعمال إنجاز اتر قرا :ذلك مثال اإلنتاجية والنشاطات التكنولوجية
 .التلف سريعة المنتجات تسويق ،إعطاء األدوية

 

 :للقرار المنفذة الجهة بحسج(  
 :جيةر خا قراراتو  خليةدا قرارات إلى وتقسم
 رى أخ اتمؤسس قبل من أو المزرعة في العليا اتالقياد قبل من وتتخذ :الخارجية القرارات1- 
 يعنتص اتمؤسس مع ةعر المز  ةكعالق ةالعالق ذات ةاعير الز  اتالهيئ عم ةالعالق القرارات ذهه ددوتح

 الحاإلص اتعملي القرارات ذهه لمث ىعل ةليالعم ةاألمثل منو  ويقالتس اتومؤسسمنتجات األلبان 
 .لباناأل معامل ىإل اجاإلنت ليموتساألعالف  أمينوت يانةوالص
 هي المزرعة في اليومية اطاتالنش هأوج فمختل مست التي قراراتال وهي :الداخلية القرارات2- 
 عم قوالتواف باالعتماد ةالداخلي قراراتال من رالكثي ذيتخ ةالحديث ياعر الز  اإلنتاج روفظ في انه

 عالفاأل بكميات المتعلقة الداخلية اإلدارية قراراتال المثال بيلس ىلفع ةجير الخا اإلدارية القرارات
 ؤسسة العامة لألعالف.الم مع عالقة ذات جيةر خا يةإدار  قرارات على فتتوق اوأنواعه

 

 :الوظيفية الطبيعة بحسد(  
 :التالية األشكال إلى اإلدارية قراراتال تقسم

 المزرعة في الخطط إعداد مع العالقة اتذ القرارات وهي: والتخطيطية االقتصادية القرارات -1
 .يومية أو سنوية أو مستقبلية الخطط هذه أكانت سواء

 تسويق ووسائل لالعم أجور دالتمع مع ةالعالق ذات القرارات ،القرارات من وعالن ذاه ويضمم
 .المزرعة في الحسابات وتنظيم الدخل وتوزيع المنتجات



Farm management 
Dr. Eihab Damman 

 

11 

 يفيةظالو  الخدمات مع قتتواف التي اطاتالنش يمبتنظ القرارات هذه وتهتم :التكنولوجية القرارات  -2
 االتكنولوجي راختيا يتحدد القرارات من وعالن ذاه فيو  ةوالبيطري يةالهندس اطاتالنش مثل عةر للمز 

 الزراعية يعر للمشا ةالبيئي الظروفو  قيتواف بما االتكنولوجي ذهه تعمالاس ذلكوك ةعر للمز  لاألفض
 القرارات ذهه مثل رتظه الحيواني اإلنتاج مجال وفي والمواد والمعدات اآلالت تعمالاس ةر فت اللخ

 اإلجراءات يموتنظ نةالس راتفت فختلم اللخ القطيع تشكيل أسلوب وفي اليومية العليقة تكوين في
 .المناسبة البيطرية

 وأقسامها عليها والمصادقة عةر المز  كشوف لتحقيق اتر القرا هذه مثل توجه :المالية القرارات  -3
 وأسلوب القروض على الحصول وكذلك وتوزيعها األموال وصرف وحساباتها وميزانيتها اإلنتاجية
 .المالية بالحسابات المتعلقة اإلدارية القرارات أيضا تضم وهي تسديدها

 العاملين جميع بنشاطات يتعلق اإلدارية القرارات من الشكل هذا إن :المكتبية اإلدارية القرارات -4
 يتناسب بشكل وواجباتهم األفراد حقوق  تنظم القرارات هذه وبواسطة عةر للمز  اإلداري  الجهاز في
 ذات اإلدارية القرارات فان لذلك باإلضافة والخدمات اإلنتاج بين العالقة وتحدد المسؤوليات مع

 وتوافق رالكواد راختيا مجال في عةر المز  في العاملين جميع نشاطات ولاتتن المكتبية الطبيعة
 .والعقوبات والمعنوية المادية المكافآت أشكال مختلف وكذلك االختصاصات

 المهمات دىأح انف ذاله هب ولمالمع دالوحي يفنالتص ديع ال اإلدارية اتر للقرا ابقالس يفنالتص نإ
 الجهاز في املينللع ةالمختلف ائفظالو  ينب حةالواض اتالعالق تحديد هي اإلدارية اتللقياد العملية
 تصنيف في مةالها راألمو  منو  اإلدارية القرارات التخاذ وعيةالموض الشروط تحديد. اإلداري 

 .مبدعة قراراتو  يةعاد قرارات لىإ قراراتال هذه تقسيم اإلدارية قراراتال
 تلقيح اآلالت، تصليح :مثل رةالمتكر  الروتينية اليومية القرارات وهي: العادية القرارات  -1

 .الحيوانات
 دفه ىإل ولللوص عىتس التي الاألعم مع ةالعالق ذات القرارات يوه: ةالمبدع راراتالق  -2

 مثل املينالع هتواج التي ةدالمعق ائلالمس ىعل تملتش القرارات ذهه إنف روفمع وه ماوك ،محدد
 .االجتماعير التطو  ذلكوك يوالتقن ميالعل رالتطو  مع ةالعالق ذات القرارات

 
 
 


