
 مقدمة بحث عن الثروة الحيوانية 

والمميزات للفرد والمجتمع، حيث تعد أحد األسباب التي تساهم في توفير الغذاء  دتعتبر الثروة الحيوانية بأن لها العديد من الفوائ

لإلنسان بشكل أساسي، بحيث أّن جسم االنسان يحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية التي يمكن توفيرها من المنتجات  

زيادة الدخل القومي في العديد من الدول من خالل توفير أصناف متعددة من الثروة الحيوانية،  الحيوانية، كما أنها تسهم في

وأيًضا التنوع في الثروة الحيوانية يساهم في التنوع والتطور في التربة الزراعية، ومكافحة األمراض البيطريّة، وزيادة 

 .الخدمات الطبية البيطرية المقدّمة

 بحث عن الثروة الحيوانية 

تعرف الثروة الحيوانية بأنها من عناصر األمن الغذائي لمساهمتها في العديد من األغذية كاللحوم واأللبان والبيض والّصوف، 

حيث  كما أنها مقّوًما هاًما وداعًما في الثّروة الّزراعيّة، فهي تضّم جميع الحيوانات البالغة األليفة، وتقوم بتربيتها واالهتمام بها، 

من األسباب التي تؤدي لقلة الثروة الحيوانية ومنها قلّة الغطاء النّباتي، واالستهالك الّضخم والكبير للّحوم نتيجة   هناك العديد

 .زيادة عدد السكان، وعدم االهتمام بالبحوث في مجال الثـروة الحيوانيـة، وفيما يلي سيتم تقديم بحثًا شامال عن الثروة الحيوانية

 مفهوم الثروة الحيوانية 

تعتبر بأنها أحد األساسيات لتوفير الغذاء، فهي تساهم في زيادة اإلنتاج الزراعي وزيادة الدخل القومّي، فهي عبارة عن كل ما  

تمتلكه الدولة من موارد توفر اللحوم والبروتين الحيواني، كما أنها تقسم إلى عدة أقسام وهي حيوانات المزرعة التي تشتمل على 

اعز، والدواجن التي تشمل الرومي والبط واألوز والحمام، باإلضافة إلى الثروة السمكية، حيث أّن الثروة  األبقار واألغنام والم

الحيوانية تجعل الدولة مزدهرة وفعاله وقوية، حيث أنها تعمل على تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية والحبوب الستخدامها  

  .أثناء الحروب والكوارث الطبيعية

 أهميّة الثروة الحيوانيّة 

تعتبر الثروة الحيوانية بانها أحد الموارد الطبيعية المهمة والمتجددة، حيث أنها وسيلة للتخلص من الفقر، بحيث يعتمد عليها  

العديد من الناس حول العالم، كما تعتبر الثروة الحيوانية بأنها أكثر القطاعات أهمية من الناحية االقتصادية في الزراعة، كما  

  :حو اآلتيتكمن أهميتها على الن

 .المحافظة على اشكال التكثيف الزراعي •

 .زيادة الناتج المحلي الزراعي •

 .زيادة االستقرار االقتصادي والزراعة المستدامة •

 .طريقًا مستمًرا للخروج من الفقر للعديد من الناس حول العالم •

 .ت تحول الزراعة إلى مشاريع تزيد دخل الفرد والمجتمعتقديم محفزا •

 .االرتقاء بالحياة االجتماعية والثقافية للعديد من المزارعين الفقراء •

 .تنشيط السياحة من خالل جذب السياح من جميع أنحاء العالم للتعّرف على الحيوانات المنقرضة •

 

 

 

 



 معوقات استغالل الثروة الحيوانية 

صًرا مهًما من عناصر الزراعة الحديثة،  تعبر الثروة الحيوانية عن الحيوانات التي يتم تربيتها داخل بيئة زراعية، حيث تعد عن

ه الدول مما يحد من استغالل الثروة الحيوانية والتي تتمثل على النحو  جحيث هناك العديد من المعوقات والمشكالت التي توا

  :اآلتي

 .قطع األشجار والرعي المبكر والجائر •

  .ة وموارد شرب الحيوانندرة موارد المياه واألراضي الزراعي •

 .عدم وجود خطة كاملة وشاملة لتنمية الثروة الحيوانية في بعض الدول •

 .عدم كفاية الموارد المالية، مّما يسهم في تأخير تنمية الثروة الحيوانية •

 .انخفاض معدالت هطول األمطار، وحدوث الجفاف الذي يحد من التنمية الزراعية •

 .إلنتاجية من المواد العلفية بسبب سوء إدارتها او استخدامهاانخفاض في امكانيات المراعي ا •

 كيفيّة الُمحافظة على الثروة الحيوانيّة 

هناك العديد ممن الطرق التي تساهم في المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها، بحيث يمكن تمويل وافتتاح مشاريع تتعلّق  

ها واستثمارها بأفضل وجه لتحقيق االستفادة القصوى منها، ومن أبرز  بالثّروة الحيوانية وتشجيعها، للحصول على موارد

 :الطرق للمحافظة عليها ما يلي

 .المحافظة على الحيوانات من االنقراض •

 تشجيع االستثمار في مجال اإلنتاج الحيواني، والتّشجيع على إنتاج األعالف بشكل محلي، •

 .االلتزام بالمطاعيم واللقاحات التي تحمي الحيوانات من األمراض الُمعدية •

 .التحسين من صفات الحيوانات من خالل استخدام طريقة التهجين، للتزاوج فيما بينها •

 .للمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية لزيادة اإلنتاج المحلّي تقديم الدّعم واإلرشاد الكامل •

 .إلكثار من عمليات التّشجير وزراعة الغابات وتكثير الغطاء النّباتي، والحد والتّقليل من قطع األشجار وإزالة الغابات •

 خاتمة بحث عن الثروة الحيوانية 

ادية المهمة، حيث أن هناك أهمية كبيرة للثروة الحيوانية، بحيث ينبغي  يعتبر بحث عن الثروة الحيوانية بأنه أحد البحوث االقتص

عليها ومعرفة كيفية تطويرها، فهي أحد المصادر المتجددة التي يستفيد منها الفرد والمجتمع، ولذلك فقد   والمحافظةاالهتمام بها 

وأيًضا معرفة أهمية الثروة الحيوانية، حيث يتوجب حل  تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة من الحديث حول الثروة الحيوانية ومفهومها، 

ظة على الثروة الحيوانية وتنميتها والحدّ من فجميع المعوقات التي تحدّ من استغاللها وتنميتها، ونختم أخيًرا في كيفية المحا

 .ضياعها

 


