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دارة السجالت  : الحقول وا 

 الحاجة عند إلييا الرجوع تسيل التي والبيانات المعمومات كافة افيي تسجلالسجالت :
 والتسميد الكثيفة التربية ومزارع الكبيرة المزارع وفي الحكومية الحقول في وخاصة . ليا

 من متطور كنوع االلكترونية الحاسبات تستعمل زراعيا المتقدمة الدول فيو . والتربية
 . اإلنسان متطمبات خدمة في والسرعة السيولة الستغالل متقدمة وظاىرة السجالت

 : كاألتي تخصصها حسب تقسم السجالت أنواع

 . الحقل حيوانات سجالت /أوال

 Proeedution recads :  اإلنتاجية سجالتال-1

نتاج الحمالن مثل المزرعة بمنتجات المتعمقة المعمومات لذكر تخصص التي  وا 
 . الحيواني السماد وكذلك الحميب أو الصوف

 Breeding records التربية سجالت -2

 بالنسب عالقةالو  الوالدة وتواريخ أرقاميا مثل بالحيوانات المتعمقة المعمومات فييا يذكر
 . لمحيوانات واإلنتاجية المظيرية والصفات والنسل

 Feeding records العمف سجالت -3

 مجاميعيا حسب لمحيوانات تقدم التي والخشنة المركزة األعالف أنواع فييا يذكر التي
 راعي لكل الغذائية والمقررات.  العمفية المخاليط وأنواع نموىا مراحل حسب أو

 . الحيوانات من أومجموعة

 Health records الصحية الحالة سجالت -4

 . اإلمراض وعالج الوقاية وسبل األمراض ضد المقاحات مواعيد
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 : اإلدارية السجالت/ثانيا

 المالية واألمور المزرعة والى من والمكاتبات والمصروفات اإليرادات سجالت مثل
 والفنيين العمال سجل أيضا وتشمل. الحيوانات وشراء وبيع والمباني لممنشات

 . بالمزرعة بالعاممين المتعمقة المعمومات فييا يذكر حيث والموظفين

 أو المزرعة حيوانات كل تشمل عامة أو) واحد حيوان تخص( فردية إما السجالت*
 .اإلنتاجية الحيوان حياة طيمة تتناول دائمية أو موسمية أو يومية سجالت تكون

 السجالت استعمال أهمية

 خالل من المزرعة في الحاصل الربح معرفة السجالت خالل من يمكن -1
 . واإليرادات المصروفات

 .واألبقار األغنام إنتاجية معرفة خالل من بدقة الغذائية االحتياجات تقدير-2

 معرفة طريق عن المزرعة في الموجودة الكباش أنواع أجود عمى الحصول-3
 . األساس ىذا عمى وانتخابيا الحميب او المحم او الصوف من إنتاجيتيا

 .اإلنتاج ناحية من جيدة الغير واألنواع األفراد من التخمص -4

 التي األمراض ومعالجة البيطرية العناية مامدى معرفة السجالت خالل من يمكن-5
 . الحيوانات تصيب

 
 ( نموذج لسجالت التربية )الوالدات
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 : الحقول إدارة

 ىو أساسا الراعي عمى المعتمد القطيع إدارة األساس يكون األىمية والمزارع الحقول في
 من متكاممة سمسمة فيناك والتعاونية والحكومية البحثية الحقول في أما، الراعي
 . والعمال والرعاة اإلداري

 : االغنام تربية حقول في العاممين في توفيرها يجب التي األساسية االعتبارات*

 . ورعايتيا الحيوانات تربية مجال في لمعمل رغبة ىناك يكون أن -1

 . الحيوان في المتغيرة لمظواىر الشديد واالنتباه المالحظة قوة -2

 باإلضافة المالئمة القرارات اتخاذ في تفيد وىذه العمل مجال في وممارسة خبرة -3
 . المشاكل مواجية عند البدائل اختيار إلى

 

 . ماياتي عمية يجب مهمته في الحقل مسؤول أو الحيوانات مربي ينتج ولكي

 . وخبرتو رغبة حسب كل حيث العاممين إلى المزرعة في األعمال تقسيم -أ

 وعزل الحيوانات نشاط لمعرفة المركز العمف توزيع عند وخاصة االغنام مراقبة -ب

 . منيا المريضة

 التي المشاكل عمى بالسيطرة كفيل باستمرار المزرعة في األمور مجريات متابعة -ج

 . األخرى المزرعة أمور أو الحيوانات تصيب
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 في وخاصة المزرعة خسارة تسبب التي الميمة اإلعمال تأجيل أو التغافل عدم -د

جراء منيا معالجة في التعجيل مجال  . مواعدييا في المقاحات وا 

 األوقات إلى قميمة أثمانيا ويكون فييا المتوفرة األوقات في العمفية المواد تخزين -ه

 . الشتاء مثل الثمن وغالية فييا التتواجد التي األخرى والفصول

 إلضافتيا االغنام لشراء المالئم الوقت اختيار ىو األغنام حقول إدارة نجاح -و

 .الزائدة الحيوانات أو الحمالن بيع عند أو لمقطيع

 الرديء واستبعاد البقاءة الجيدة الختيار االنتخاب عمميات إجراء في الخبرة لديو -ي

 . منيا


