
 إدارة مزارع اإلنتاج الحيواني                                                                        الجلسة العملية األولى

 

 إدارة المزارع:

 وظيفت عملية يتولى الذي العنصر ألنها انتاجية؛ وحدة أي في االنتاج عناصر أهم االدارة تعتبر

 لىإ الدارةا وتحتاج االنتاج، عملية ويراقب محددة، وتقنيات لنظم وفقا األخرى العناصر توليفات

 تصريفو التمويل خطط ترسم دارةواإل الميدانية، الخبرة العمليةو العلمية المعارف تطبيق جانب

 دالموار كفاءة على المحافظة استمرار مع ممكن اقتصادي عائد أكبر على للحصول المنتجات

 .المزرعة من ممكن دخل أكبر تدفق الستمرار تنميتها كذلك الحيوانية،

 مكنالم الحيواني اإلنتاج نشاط اختيار ةمسأل الحيواني اإلنتاج يخص فيما المهمة القرارات من

 اطالنش حجم بخصوص القرار يأتي النشاط نوع اختيار ومع المزارع أمام المتاحة البدائل ضمن

 .تيارهاخ يتم الذي للمشروع واإلدارة التربية نظام وكذلك المطلوبة واالستثمارات العدد حيث من

 

 

 :الـــــــحيواني اإلنتاج ومشـــــــروعات الـــــــنباتي اإلنتاج بين الــــــــتنسيق

 

 الحيواني اجاإلنت نوعية تحديد في لها المحاصيل ومالئمة التربة نوعية تؤثر االحيان من الكثير في

 اإلنتاج نشطةا بين تنسيق الى الحيواني اإلنتاج مشاريع وتحتاج. المزرعة في تربيتها يمكن التي

 نشاط ياراخت يتم بحيث العملية عكس االحيان بعض في الممكن من يكون وقد والنباتي الحيواني

 لحيوانيا لإلنتاج كأعالف تصلح التي المحاصيل اختيار ذلك بعد يأتي ثم أوالا  الحيواني اإلنتاج

 .اختياره يتم الذي

 

 :واألســــــعار اإلنتاجية الــــمشروعات بين الـــــعالقة

 

 القرار في همم دور والنباتي الحيواني اإلنتاج من لكل المستقبلية وتوقعاتها الحالية األسعار تلعب

 على رالمباش لتأثيرها وذلك بالمزرعة الحيواني اإلنتاج مشروعات وحجم وكمية بنوعية المتعلق

 .المحقق المزرعي والدخل المشروعات تلك ربحية

 اللبن قاراب أو االغنام أو اللحم بقارأ من الحيواني اإلنتاج نمط تغير القصير الوقت في يمكن وال

 داا ج المهم من ولذلك الحيواني اإلنتاج نشاط من معينة بنوعية القرار اتخاذ يتم عندما والدواجن

 لىا للوصول علمي بأسلوب وتحليلها المزرعية والظروف واإلنتاج األسعار تنبؤات استخدام

 .المناسب القرار

 

 



 :الـــــــحيواني اإلنتاج في الـــــنسبية الـــــميزة

 

 إلنتاجا في مواردهم المزارعون يستخدم نأ تعني الحيواني اإلنتاج في النسبية الميزة استخدام

 يلوالمحاص عالفاأل تقرر بينما األسعار خالل من وذلك نسبي دخل أكبر يعطي الذي الحيواني

 بعض نأ النسبية الميزة وتعني الحيواني اإلنتاج ربحية مباشرة غير بطريقة الجوية والظروف

 بها وجدت االلبان الستهالك سوق فيها ويوجد لألعالف رخيصة مصادر فيها تتوفر التي المناطق

 .ثالا م االغنام لتربية ميزة بها ال توجد التي بالمناطق بالمقارنة لباناأل إلنتاج نسبية ميزة

 نوعية يف التخصص بشأن القرار اتخاذ في مساعدة المزارع في النسبية الميزة قانون يفيد وهكذا

 .نسبية ميزة أعلى به توجد الحيواني اإلنتاج من محددة

 اإلنتاج: عوامل

 لمنفعةا على اإلنسان فيه يحصل الذي المكان اإلنتاجّية العملّية في األرض كلمة تعني :األرض-1

 للزراعة الصالحة األراضي: مثل

 لالعم فإنّ  ولهذا المنتج، إلنتاج به يقومون الذي والمجهود باألشخاص العمل يتمّثل :العمل-2

 منفعة على للحصول اإلنتاج بيئة داخل وذهنياا  عضلياا  العاملون بها يتشارك عملّية

 دتساع التي العناصر فهي المنقولة؛ وغير المنقولة باألموال المال رأس يتمّثل :المال رأس-3

 ووسائل والجسور، والّطرق، والمعدات، واآلالت، النقود،: مثل اإلنتاجّية، العملية في اإلنسان

 ذكرنا، كما الرأسمالية السلع إلنتاج عنصراا  بوصفه المال رأس تقسيم ويمكن والمباني، النقل،

 أسر توظيف وبعد النقل، ووسائل المباني: ومنها االستثمارية، والسلع والمعّدات، اآلالت: مثل

 فائدة أو عائد على الشخص يحصل اإلنتاج في المال

 المدّبر، لالعق هي فاإلدارة السابقة؛ اإلنتاج عناصر بضبط العملية هذه واإلدارة: تتمّثل لتنظيما-4

 سلع نم الّنهائي المنتج على للحصول ومعالجتها اإلنتاج عملية تنظيم في تتحّكم التي واليد

 وتحمل وخطط، سياسات رسم من اإلنتاج بمراحل والّتحكم الرقابة عملية كذلك وهي وخدمات،

 .والتنظيمّية اإلدارّية األمور من وغيرها المخاطر،

 

  الناجح: المزرعة مدير خصائص أو صفات

 مزرعته، أعمال إدارة في ناجحاا  مديراا  يكون لكي المزارع في توفرها يجب صفات هناك 

 : هي الصفات وهذه

 صفات من ليس األعمال إدارة في التردد إن: المشاكل وتحليل القرارات اتخاذ على القدرة. 1

 . صحيح وفني علمي أساس على القرارات هذه نبين أن وينبغي. الناجح المدير

 ذلك زمويستل قديمة المعروفة الحقائق تصبح ما سرعان: الجديدة المعلومات عن الدائم التحري. 2

 نع واالقتصادي والفني العلمي التطور مسايرة في االستمرار على المزرعة مدير يحافظ أن

 مجال يف جديد هو ما كل عن الدائم والتحري ثقافته وتوسيع نفسه تعليم في االستمرار طريق

 . عمله



 التي القرارات والمدير المزارع ينفذ أن يجب: األعمال وإنهاء القرارات تنفيذ على القدرة. 3

 نفيذالت على القدرة دون القرارات هذه اتخاذ ألن أمور في السريع والبت تردد بدون إليها توصل

 من كبير جانب على القرارات هذه أن من بالرغم الفشل إلى يؤدي الالزمة األعمال إنهاء أو

 . الصحة

 أكثر يحتاط الذي المزرعة مدير إن: المخاطر وتحمل المسؤولية تحمل على والقدرة الرغبة. 4

 أن يصلح ال المفاجئة التغيرات من كثيراا  ويتخوف أعماله إدارة في الشديد الحذر ويتبع ينبغي مما

 المخاطر تحفها مهنة الحيواني اإلنتاج وان خاصة الفشل األغلب على مصيره الن مديراا  يكون

 .  المسؤولية تحمل على وقدرة رغبة عنده تكون أن فيجب

  ومراجعتها. المزرعة سجالت وملء الحسابية بالعلميات القيام على والخبرة القدرة. 5

  العمل. في واالستقامة والنزاهة األمانة. 6

  الريفي. العمل في الرغبة. 7

  والتمويل. القروض على للحصول األموال رؤوس أصحاب وإقناع التفاوض على القدرة. 8

 

 

 


