
 خطوات إنشاء مزرعة دواجن إلنشاء مزرعة دواجن 

ٌُراد العمل به ُتعّد : فال بد من اّتباع اختٌار القطاع أو المجال الذي 

تربٌة الدواجن صناعًة واسعًة وفٌها العدٌد من القطاعات التً ٌمكن 

العمل بها، بداًٌة ٌجب على الفرد أن ٌختار إذا ما كان ٌرٌد العمل فً 

جمٌع القطاعات الخاصة بها، أو االقتصار فقط على قطاع واحد أو 

اثنٌن منها، ومن هذه القطاعات تربٌة الماشٌة وإنتاج اللحوم، وتربٌة 

الدجاج التً ُتعَرف بالتفرٌخ، وإنتاج البٌض فقط، وإنتاج أعالف 

الدواجن، ومعالجة البٌض واللحوم، أّما إذا لدى كان الفرد القدرة 

ٌّة للعمل فً جمٌع المجاالت فٌمكنه ذلك أٌضاً  تحدٌد نوع . الماد

، أو : الطٌور المراد تربٌتها ًّ مثل الدجاج البري، أو الدٌك الروم

 .الحمام، أو البّط، أو البجع، وما إلى ذلك من الحٌوانات الداجنة

 



بناًء على هذا المبلغ ٌتّم تحدٌد حجم مزرعة : تحدٌد المبلغ االستثماري أو رأس المال•
ٌّاً مع قٌمة المبلغ الُمراد استثماره تحدٌد . الدواجن وموقعها؛ حٌث ٌتناسب حجمها طرد

ٌّاً؛ حٌث ٌلعب ذلك دوراً كبٌراً فً : موقع مزرعة الدواجن ٌجب أن ٌكون الموقع حٌو
ل أن تكون المزرعة قرٌبًة من المناطق ذات الكثافة السكانٌة  ٌُفضَّ تحقٌق األرباح، فمثالً 

المرتفعة ولٌس داخلها؛ وذلك بسبب الروائح المزعجة التً قد ُتسّبب األذى للسكان، 
وتجدر اإلشارة إلى أّن األراضً فً المناطق ذات الكثافة السكانٌة المنخفضة رخٌصة 

الثمن، إاّل أّن المزرعة سوف تكون بعٌدًة إلى حدٍّ ما عن السوق والُمشترٌن؛ ولذلك ٌجب 
توفٌر نظام . تحدٌد الموقع بحكمة وموازنة جمٌع الجوانب لكً ٌكون االستثمار ناجحاً 

من معدل نجاح تربٌة الدواجن، ومن % 40ٌشكل نظام السكن نحو : سكن مالئم للدواجن
أنظمة إسكان الدواجن الشائعة النظام الحر أو الممتد، والنظام شبه المكّثف، والنظام 

الغاٌة من ذلك هً اإلدارة : توفٌر المعّدات واألدوات الالزمة لمزرعة الّدواجن. المكّثف
الناجحة لها؛ إذ ٌجب أن ٌكون هناك منزل للطٌور، كما ٌجب توفٌر معدات الغذاء 

والشراب ومصدر للمٌاه، باإلضافة إلى وجود نظام تهوٌة جٌد، ومساحة تخزٌن كافٌة 
لألعالف، وصنادٌق لوضع البٌض، وٌجب توفٌر حاضنات، ونظام خاّص للتخلص من 

النفاٌات، والستثماٍر ناجح ٌجب على المرء أن ٌستفسر عن أسعار جمٌع األدوات فً 
 .أكثر من مكان، واختٌار السعر المناسب

 



من النفقات ستكون مرتبطًة بتغذٌة الدواجن، % 70ٌمكن القول إّن : تحدٌد طرٌقة تغذٌة الدواجن•
لذلك من الضروري معرفة طرٌقة التغذٌة المناسبة، سواًء كانت بشراء األعالف الُمصنَّعة من 
ٌُعّد تحضٌر األعالف وإنتاجها أوفر بكثٌر من شرائها من  السوق، أو إنتاجها بشكل مستقّل، و

ٌُنِتج المرء األعالف بنفسه إن هو علِم صٌغة التصنٌع والمكّونات  السوق، فمن الممكن أن 
توظٌف العّمال للعمل . الصحٌحة، وبهذا ٌمكن تحقٌق فائدة عن طرٌق بٌعها للُمزارعٌن اآلخرٌن

ٌعتمد عدد القوى العاملة على حجم المزرعة، ومن الضرورّي أن ٌكون هناك : فً المزرعة
ل أن ٌكون هناك عّمال دائمون مقٌمون  ٌُفضَّ ٌِّره، و ٌُس مسؤول إدارّي عنها؛ لٌشرف على العمل و

متابعة األمور المالٌة . فً المزرعة؛ لالطمئنان على أوضاع الدواجن فٌها، وحراستها من السرقة
إّن تربٌة الدواجن شأنها كشأن أيٍّ من األعمال التجارٌة األخرى، حٌث ٌجب تتّبع : فً المزرعة

األداء، واالحتفاظ بالسجالت الخاصة باألمور المالٌة، والجدٌر بالذكر أّنه ال ٌلزم أن ٌكون هناك 
محاسب خاص بالمزرعة، وإّنما ٌمكن للمسؤول اإلداري أن ٌشتري البرنامج الخاّص بحسابات 

ٌُتابع األمور المالٌة من خالله ٌُثبِّته على حاسوبه الخاّص، و ٌّة . المزارع، و متابعة األمور الصح
ٌُفّضل أن ٌكون هناك : للدواجن ًّ منتظم للبقاء فً حالة جٌدة، و تحتاج الدواجن إلى فحص صح

ٌُوّفر بٌئة صحٌة مناسبة  مستشار أو طبٌب بٌطري ٌكون مسؤوالً عن اللقاحات الالزمة للدواجن، و
هنا ٌجب على المرء أن ٌجد وسائل وتقنٌات حدٌثة : إٌجاد وسٌلة مناسبة لتسوٌق اإلنتاج. لهم

ٌُفّضل أن ٌتبع المستثمر استراتٌجٌة معٌنة القتحام السوق  لتسوٌق المنتجات بالطرٌقة الصحٌحة، و
 .والوصول إلى العمالء وكسبهم لٌصبحوا زبائن دائمٌن

 



 


