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  عمانالتقرير القطري عن حالة الموارد الوراثية الحيوانية في سلطنة
 

 حالة الموارد الوراثية الحيوانية في قطاع حيوانات المزرعة: الجزء األول 
 

  المقدمة 1-1

 

 تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتمتد بين خطي عرض

 شرقًا وتمتد سواحلها من °59   40 و  ° 51  50 ، شماال وبين خطي طول   °26  20 و16°  40

لجمهورية اليمنية وتطل بذلك على ثالثة بحار هي  ل هرمز في الشمال وحتى الحدود المتاخمةمضيق

وتحدها من ناحية الغرب دولة اإلمارات العربية المتحدة . الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب

ق بحر والمملكة العربية السعودية ومن الجنوب الجمهورية اليمنية ومن الشمال مضيق هرمز ومن الشر

 .العرب

 

 آيلو متر مربع وتعد بذلك ثاني اآبر البلدان مساحة في شبه 309500تبلغ مساحة سلطنة عمان حوالي  

الجزيرة العربية، وتتباين التضاريس األرضية ما بين السهل والنجد والجبل حيث يشكل السهل الساحلي 

 آيلو متر مربع 9500بلغ مساحته  الذي يطل على آل من خليج عمان وبحر العرب أهم سهول السلطنة وت

أي (  آيلو متر مربع 47000أما الجبال فإنها تشغل مساحة قدرها  ). من المساحة الكلية % 3أي حوالي ( 

سلسلة جبال الحجر والتي تمتد  على شكل : وتتكون من سلسلتين هما ) من المساحة الكلية % 15حوالي 

د وسلسلة جبال القرا التي تقع في أقصى الجنوب الغربي قوس من رأس مسندم في الشمال وحتى رأس الح

  آيلو  متر 253000من السلطنة ، أما المناطق الرملية والصحراوية فإنها تشغل المساحة األآبر والبالغة  

 . وتنتمي معظمها لمنطقة الربع الخالي) من المساحة الكلية % 82أي حوالي (مربع 

 

في الصيف في المناطق الساحلية وحارًا جافًا في الداخل باستثناء بعض يتميز المناخ بكونه حارًا رطبًا 

. ما في المنطقة الجنوبية فان المناخ أآثر اعتداًالأ. األماآن المرتفعة حيث يكون معتدالًً على مدار العام 

. ى الداخل مليمتر سنويًا  قرب الساحل ويقل تدريجيًا آلما ابتعدنا إل100ويبلغ معدل سقوط األمطار بحدود 

 .  مليمترًا سنويًا350أما على سفوح الجبال فان المعدل يصل إلى 
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ويتم استغالل المياه . وتعتمد السلطنة على المياه الجوفية التي تغذيها مياه األمطار والتي تسقط على الجبال

سيا لمياه الشرب الجوفية من خالل اآلبار المفتوحة واالرتوازية إضافة إلى االفالج التي تمثل مصدرًا أسا

، والتي هي عبارة عن قنوات محفورة في باطن األرض أو على سطحها لتجميع المياه وري المزروعات

قلها بواسطة قوة الجاذبية األرضية إلى منطقة التجمع الزراعي نالجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية و

 . في القرية أو المدينة

 

وزعة بين ثمان مناطق إدارية هي محافظة مسقط ومحافظة مسندم ومحافظة  والية م59تقسم السلطنة إلى 

 . ظفار ومنطقة الباطنة والمنطقة الداخلية والمنطقة الشرقية ومنطقة الظاهرة ومنطقة الوسطى

 

م، وقدر معدل النمو 1993 مليون نسمة حسب التعداد السكاني األول لعام 2بلغ عدد سكان السلطنة 

.  مليون نسمة2.3م  بـ 1999وطبقًا لذلك يقدر عدد السكان في عام  %  2.4والي السكاني السنوي بح

من إجمالي عدد السكان هم حضريون وأن  %  66.2وطبقا للتعاريف التي تستخدمها السلطنة فإن 

 آمهنة رئيسية ًان يمارسون الزراعة سواءي من العماني آبيرًاريفيون، وتجدر اإلشارة إلى أن عددًا% 33.8

 .  ثانويةأو

 

تشير نتائج مسوحات التربة التفصيلية التي قامت بها وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وجود حوالي 

في السلطنة وتتطلب االستفادة من ) المساحة الزراعية( مليون هكتار من األراضي الصالحة للزراعة 2.3

 .ع التي يمكن التوسع فيها مستقبًال المواقبهذه األراضي ربطها بخرائط المياه الجوفية لتحديد أنس

 

م إلى أن العدد اإلجمالي 1993وقد أشارت النتائج النهائية للتعداد الزراعي الشامل الذي نفذته الوزارة عام 

 حيازة محاصيل فقط  و 26741 حيازة منها 95145 قد بلغم 1993للحيازات الزراعية خالل عام 

وقد تصدرت منطقة . اجن فقط والباقي حيازات مختلطة  حيازة دو14 حيازة حيوانات فقط  و32622

للمنطقة الشرقية و  % 19.7مقارنة  بــ % 33.6الباطنة بقية المناطق في العدد اإلجمالي للحيازات بنسبة 

لمحافظة %  3.8لمنطقــة الظاهــرة و % 9.3للمنطقــة الداخليــة و %  12لمحافظة ظفــار و %  16.6

 وقد بلغت المساحة اإلجمالية لجميع 0للمنطقة الوسطى% 2.1ة مسندم و لمحافظ%  2.5مسقط و 

  أما المساحة المستغلة للزراعة فقد بلغت 0) كتاره101350( فدان 241300الحيازات الزراعية حوالي 

 0) هكتار61530( فدان  146500
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 فدان 176000م إلى أن إجمالي المساحة المحصولية بلغت حوالي 2001وتشير نتائج مسوحات عام 

% 9للمحاصيل العلفية المعمرة و % 25ألشجار النخيل والفاآهة و% 58موزعة بواقع )  هكتار74000(

 0للمحاصيل الحقلية% 8لمحاصيل الخضر و 

 

وقدرت آمية )  هكتار11500(فدان ) 27300(وقد بلغت المساحة المزروعة بمحصول البرسيم  حوالي 

فدان ) 16000(حشيشة الرودس فقد بلغت بالمساحة المزروعة  أما ،طن) 487100(اإلنتاج بحوالي 

 .طن ) 278400(وقدرت آمية اإلنتاج بحوالي )  هكتار6720(

 

 17وتتسم مناطق السلطنة بوجه عام بضعف غطائها النباتي إذ يبلغ إجمالي المساحة الرعوية حوالي  

وتتميز محافظة .  المواد العلفية في السنة آيلو جرام  من200مليون هكتار وتقدر إنتاجية الهكتار بحوالي  

ظفار بكثافة غطائها النباتي نسبيًا ويساعد على ذلك هطول األمطار الموسمية في فصل الخريف خاصة 

 .وتقدر المساحة الرعوية في هذه المحافظة بحوالي نصف مليون هكتار. على السالسل الجبلية

 

والماعز واإلبل التي تتوزع بأعداد متفاوتة على مناطق تتكون الموارد الحيوانية من األبقار والضأن 

 رأس منها حوالي 313500م قدر العدد اإلجمالي لألبقار بحوالي 2001وحسب إحصاءات عام . السلطنة

في آل من منطقة الظاهرة و الداخلية والشرقية % 4في منطقة الباطنة و% 12في محافظة ظفار و% 74

 .ما نظام التربية السائد في األبقار فهو نظام متوسط المدخالتأ. وما تبقى في المناطق األخرى

 

في % 9في محافظة ظفار وحوالي  % 71 رأس منها  116000حوالي بوقدر إجمالي عدد الجمال 

في منطقة الباطنة و % 4في منطقة الظاهرة وحوالي % 6في منطقة الوسطي و % 7المنطقة الشرقية و 

 .ى الجمال وفق نظام قليل المدخالت في أغلب الحاالتوترب. في المنطقة الداخلية% 3

 

في % 22في منطقة الباطنة و % 31 رأس منها حوالي 254000حوالي بوقدر العدد اإلجمالي للضأن 

 4في محافظة مسقط و % 5في المنطقة الداخلية  و % 13في منطقة الظاهرة  و% 20المنطقة الشرقية و 

في محافظة ظفار ويربى الضأن في أغلب % 2ظة مسندم و في محاف% 3في منطقة الوسطى  و % 

 .  متوسط المدخالتًاالحاالت وفق نظام الرعي البدوي أو شبه البدوي،  والذي يعتبر نظام

 

في % 19في منطقة الباطنة و % 23  رأس منها حوالي 998000حوالي بوقدر العدد اإلجمالي للماعز 

في المنطقة الداخلية  و % 9 الظاهرة  و منطقةفي % 15وفي محافظة ظفار % 17المنطقة الشرقية و 

يربى الماعز في أغلب . في محافظة مسقط % 2في محافظة مسندم  و % 7في منطقة الوسطى %  8
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وتجدر اإلشارة .   والذي يعتبر نظاما متوسط المدخالت،الحاالت وفق نظام الرعي البدوي أو شبه البدوي

الدواجن تقتصر على المزارع التجارية التي تعتمد على السالالت الوافدة إلى أن اإلحصاءات المتوفرة عن 

 .في حين أن اإلحصاءات الخاصة بالدواجن المحلية غير دقيقة

 

وتوجد في السلطنة أعداد متواضعة من الخيول والحمير والبغال وال تتوفر لها إحصاءات حديثة وسوف 

وتشير . م2004/2005مزمع تنفيذه خالل السنة الزراعية  يتوفر ذلك من خالل التعداد الزراعي الثاني ال

 ألف 141م  إلى أن العدد الكلي للعمال الزراعيين الدائمين بلغ 1993نتائج التعداد الزراعي األول في عام 

 إلى أن الحيازات المختلطة سائدة في شخص ويصعب تحديد حجم العمالة الخاصة بالثروة الحيوانية نظرًا

  . الزراعيةنظام الحيازات

 

 في عام 7461م مقارنة بـ 1999 طن في عام 8841قدر اإلنتاج المحلي من اللحوم الحمراء بحوالي  

 3400م مقارنة بـ 1999 طن في عام 7500 م  أما بالنسبة للحوم الدواجن فقد قدر اإلنتاج بحوالي 1990

م 1999 طن عام 39200بحوالي آما يقدر اإلنتاج المحلي من حليب األبقار الطازج .  م1990في عام 

 طن في 6500وقدر اإلنتاج المحلي من بيض المائدة بحوالي .  م1990 طن في عام 33350مقارنة بـ 

 إلى أن نسب االآتفاء الذاتي من توتشير التقديرا.  م1990 طن في عام 4800م مقارنة بـ 1999عام 

%  16وبالنسبة للحوم الدواجن%  46و من لحوم األبقار % 23لحوم الضأن والماعز قد بلغت 

 %. 53و لأللبان الطازجة  %  45وللبيض

 

ينظم قطاع الثروة الحيوانية من قبل القطاع الخاص مدعومًا من الدولة من خالل توفير الخدمات اإلرشادية 

والتسهيالت االستثمارية وتتصف وحدات اإلنتاج الحيواني بصغر حجمها وغياب التنظيم اإلداري لها 

 .مزارع أبقار و دواجن متخصصة وواعدة إال أن أعدادها ال تزال محدودةوتوجد 

 

وتشير آخر اتجاهات اإلنتاج الحيواني إلى نمو متسارع في إنتاج لحوم الدواجن والبيض وذلك بسبب العائد 

 أما بالنسبة.  االستثمارية والتخطيط واإلشراف الفني من قبل الحكومةتالمادي المجزي وتوفير التسهيال

 .للمنتجات األخرى فإن االتجاه السائد هو استقرار معدالت النمو بشكل عام

  

وقد اتخذت السلطنة خطوات ال يستهان بها لتحقيق األمن الغذائي وذلك من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي 

مثل   ارتفاع نسب االآتفاء الذاتي في بعض المنتجات تعزيز مساهمتها في تحقيقالمحلي وقد أدى ذلك إلى

ومع ذلك فإن هذه النسب ال تزال منخفضة في بعض المنتجات وخاصة  اللحوم .  األلبان وبيض المائدة

 .الحمراء ولحوم الدواجن
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 االقتصادية على استيراد اتعرض لنقص في األغذية بسبب قدراتهت ال سلطنةورغم وجود هذا العجز فإن ال

ة السوق الحرة باإلضافة إلى توفر مصادر محلية أخرى  من هذه السلع خاصة وأنها تتبنى سياسااحتياجاته

 .لبعض هذه السلع الغذائية آالتمور واألسماك والتي عادة ما تفيض عن الحاجة المحلية

ونظرًا للزيادة الملموسة في عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وازدياد الوعي الصحي لدى المواطنين 

عية زيادة ملحوظة في السنوات األخيرة وينطبق ذلك على سكان فقد ازداد الطلب على المنتجات الزرا

الريف والحضر بدرجة متقاربة  خاصة وأن سلطنة عمان تتميز بالثبات النسبي في توزيع السكان في 

وقد لوحظ بأن الفقر الريفي آخذ في . المناطق الريفية والحضرية وتوزيع الدخل ومحدودية الهجرة الداخلية

وات األخيرة بفضل الخطوات واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة التراجع في السن

 .لدى السكان في جميع المناطق والعمل على توزيع المشاريع التنموية بشكل متوازن

 

بالنسبة   خاصة ويالحظ بأن الطلب على المنتجات الحيوانية قد ازداد بصورة آبيرة في السنوات األخيرة

 اإلحصاءات الخاصة  من خالل ذلكيتضح ما حمراء ولحوم الدواجن والبيض واأللبان آللحوم ال

وفي خالل السنوات األخيرة حدثت تغيرات جوهرية في نظم اإلنتاج . بالواردات من هذه المنتجات

ة الدواجن وأبقار الحليب نتيجة لزيادفي الزراعي حيث حدثت زيادة آبيرة في نظم اإلنتاج عالية المدخالت 

الطلب عليها وارتفاع العائد االقتصادي لها إضافة إلى التسهيالت االستثمارية التي توفرها الدولة، ويتضح 

ذلك من خالل الزيادة الواضحة في عدد المشاريع التجارية آبيرة الحجم آالمزارع المتخصصة، وقد 

عائقًا آبيرًا ارد المائية قد شكل قلة المو إال أن واآب ذلك محاوالت لزيادة آمية األعالف المنتجة محليًا

 .أمام هذه المحاوالت

 

وبسبب الظروف البيئية الخاصة بالسلطنة والمتمثلة في شح مياه الري وارتفاع درجات الحرارة 

والرطوبة، فمن غير المتوقع أن يتم تلبية الطلب على المنتجات الحيوانية في المستقبل من خالل زيادة 

رفع  أما المجال الواعد لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية فيكمن في .أعداد الثروة الحيوانية

الكفاءة اإلنتاجية عن طريق التحسين الوراثي للسالالت المحلية، والتوسع في  المشاريع اإلنتاجية 

 . المتخصصة التي تستخدم بعض السالالت الوافدة ذات اإلنتاجية العالية
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  نظم اإلنتاج1-2

 

ي وشبه البدوي ونظام ودب الآالنظامع المربون بالسلطنة نظمًا تقليديًة في تربية الحيوانات يتب 

نظام التربية بالمنازل والمزارع التربية المستقر في المناطق  والحيازات الزراعية المختلفة بما في ذلك 

ود فيها نظام التربية  المتخصصة آبيرة الحجم والتي يساإلنتاجيةضافة إلى بعض المزارع الصغيرة باإل

 .)تالعالي المدخ(المكثف 

 

للكأل  حائز الثروة الحيوانية بالتنقل مع حيواناته من مكان إلى آخر طلبًا  فيهيقوموالذي  والنظام البدوي

، يتصف بكونه نظاما قليل المدخالت أو متوسط المدخالت وهو نظام سائد في المناطق الصحراوية ءماوال

 . الحجمةمتوسطية الجمال والماعز واألغنام وفق هذا النظام  بقطعان وتتم ترب. والجبلية

 

 إال أنه يتميز بوجود سكن ثابت لحائز الثروة ،أما النظام شبه البدوي فإنه يشبه إلى حد آبير النظام البدوي

يه أآبر  آما أن حجم القطيع ف، يتنقل مع حيواناته في بعض أوقات السنة طلبا للكأل والماءالذيالحيوانية 

 ة على استخدام السالالت المحلييويعتمد آل من النظام البدوي وشبه البدو  مقارنة بالنظام البدوي،نسبيا

وعلى الرعي الموسمي إضافة إلى نظام تغذية تكميلي  باستخدام األعالف الخضراء والجافة والتمور 

البدوي وشبه البدوي يعتبران مرحلة وتجدر اإلشارة إلى أن نظامي اإلنتاج . ومخلفاتها ومخلفات األسماك

انتقالية لالستقرار بسبب ما فرضته التنمية المستمرة في المجتمعات الريفية آإنشاء المراآز اإلدارية 

تمثل و. والمدارس وتوفير المياه لإلنسان والحيوانات وشق الطرق وتوفير األعالف الحيوانية إلى غير ذلك

 .نتاج البدوي وشبه البدوي مع  نسب أقل من الماعز والضأناإلبل النسبة األعلى في نظامي اإل

 

أما نظام التربية بالمنازل والذي يتكون من قطعان صغيرة من الضأن أو الماعز أو األبقار أو الدواجن 

 بالحيوانات في مأوى قرب  المربييحتفظ . معًاالمحلية وغالبًا ما يشمل أآثر من نوع من هذه األنواع

 االمساء ليقدم لهي في الصباح لترعى في المناطق المجاورة وتعود ف الحيوانات تخرجما وعادة المنزل، 

 .  والماء اإلضافيالعلف

 

المحلية ( وتشمل الحيازات الصغيرة قطعاناًً متوسطة الحجم من الماعز والضأن واألبقار والدواجن 

 تحسين األخيرة تم اآلونةوفي . عة في تلك المزارعوالتي تعتمد على األعالف المزر، و)والمستوردة

وتوفير الحكومة لبعض المستلزمات والخدمات الحديثة  التقنية إدخالوسائل تربية الحيوان عن طريق 

 .اإلرشادية
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 وتربى معظم.  متوسطة المدخالتإنتاج يمانظعتبر آل من نظام التربية بالمنازل والمزارع الصغيرة يو

وتربى األبقار في محافظة ظفار  وفق . ين النظامين وفق هذطنة شمال السلي والضأن والماعز فاألبقار

نظام تربية مستقر حيث ترعى في مراعي طبيعية خالل فترة معينة من السنة ويقدم لها العلف خالل الفترة 

 استمرارية ذاتية بسبب اعتماده على تحقيقويسمح هذا النظام ب .التي ال يتوفر فيها العلف في المرعى

مخلفات الزراعية ال محلية مثل التمور ومخلفاتها وعلفيةارد ومتأقلمة واستخدام مالمحلية السالالت ال

 .مخلفات األسماكو

 

 على نظام التربية البدوي وشبه البدوي والنظام آبيرًايمثل الجفاف والتصحر والرعي الجائر خطرًا  و

 ظهوروقد أدى  . ي ارتفاع آلفة اإلنتاجبالتالوفية علوارد المالفي آبير من نقص سببه المستقر نظرًا لما ي

 إلى زيادة االستقرار في العديد من المناطق نتيجة لتوفر المزيد من فرص العمل الحياةالنفط وتغير أنماط 

 . من حيث اإلدارة واإلنتاجًا سواء إيجابيًاالتقليدية اإلنتاجوالخدمات وقد أدى ذلك إلى تأثر نظم 

 

 الحيواني اإلنتاج لشرآات تجارية متخصصة في ةآلو فإنها تتميز بكونها ممأما بالنسبة للمزارع الكبيرة

التحكم بالبيئة آما تم  ويدارة جيدةإتتوفر لها ثابتة  أماآنيتم فيها االحتفاظ بالحيوانات في جم وهي آبيرة الح

قتصر على المشاريع وهذه المزارع قليلة العدد وت. تستخدم التقنية الحديثة في التربية وتوفير الغذاء والماء

األعالف المرآزة والتي تعتمد وتعتبر .  ودواجن اللحوم والبيضاأللبان إنتاجالتجارية المتخصصة في 

 على ًاتعتمد آلي والتي  بالنسبة لمشاريع الدواجنمصدر الغذاء الرئيسي المستوردة على المكونات

ار فتعتمد على المصادر المحلية من األعالف أما بالنسبة لألبق. فدة ذات اإلنتاجية العاليةالسالالت الوا

  . المزروعة وعلى األعالف المرآزة

 

فرص الحصول على رأس المال وعدم توفرالعمالة الفنية أهم قلة ويمثل ارتفاع أسعار السالالت الوافدة و

 تردد وباإلضافة إلى ذلك فإن). عالي المدخالت(على نظام التربية المتخصصة سلبا العوامل التي تؤثر 

القطاع الخاص في االستثمار في المشاريع المتخصصة في الثروة الحيوانية يشكل عائقًا أمام التوسع في 

مالئمة وضعف ال وتعود أسباب هذا التردد إلى ارتفاع آلفة اإلنتاج بسبب الظروف البيئية غير .هذا المجال

إلى القطاع في نظم اإلنتاج سالفة الذآر ع  ملكية المزاردوعوت. النظام التسويقي ووجود المنافسة الخارجية

 .الخاص
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 هم المنتجات أ1-3

 

تعتبر اللحوم واأللبان أهم المنتجات الحيوانية لألبقار في حين أن اللحوم هي المنتج األهم بالنسبة للضأن 

أآثر من ويشكل إنتاج الماعز من الجلود . والماعز بينما تعتبر اللحوم والبيض المنتج الرئيسي للدواجن

نصف هذا المنتج وتتصدر األبقار إنتاج السماد ويليها الماعز ثم الضان فالدواجن، وليس هناك فروق 

 .جوهرية في األهمية النسبية للمنتجات من منطقة ألخرى 

 

بينما تعتبر األبقار المصدر األساسي .  االستجمام أنشطة فيتعتبر اإلبل والخيول أآثر األنواع استخدامًا

وتساهم السالالت المحلية بالجزء . لجر آما تساهم بالجزء األآبر في إدارة البيئة وتليها الدواجنلقوة ا

هذه المنتجات ال تفي إال أن ويتم استهالك معظم المنتجات الحيوانية محليا، . األآبر في اإلنتاج المحلي

زايد نسبتها من سنة ألخرى  المحلية حيث يتم االعتماد بشكل رئيسي على الواردات التي تتباالحتياجات

وال . نتيجة للزيادة المطردة في الطلب على المنتجات الحيوانية وعدم مواآبة اإلنتاج المحلي لهذه الزيادة

 لمحدودية الموارد الطبيعية وخاصة ًايتوقع لمستويات اإلنتاج المحلي أن تتغير في المستقبل القريب نظر

 . تاج األعالف باإلضافة إلى الظروف المناخيةالموارد المائية واألراضي الصالحة إلن

 

نظام (شراء البيع وال األسواق المحلية والتي تنتهج األساليب التقليدية في  في الحيوانات الحيةتسويقيتم 

 .وبالتالي ال يتوقع أن تؤثر مواقع األسواق المحلية على استخدام الموارد الوراثية الحيوانية) المزادات

 

إلى عدم حصول تغيرات تذآر خالل السنوات العشر الماضية في المساهمة النسبية للنظام وتجدر اإلشارة 

قليل المدخالت في األمن الغذائي في حين أن نظم التربية متوسطة المدخالت تظهر تزايدًا ملحوظًا بالنسبة 

يدًا شديدًا في الدواجن أما بالنسبة للنظام عالي المدخالت فأنه يظهر تزا. لألبقار والضأن والماعز والدواجن

ويعود هذا التغير إلى عدة عوامل أهمها تحسين الرعاية الصحية . ألبقار والجمالفي اوتزايدًا ملموسًا 

للثروة الحيوانية واإلقبال المتزايد على منتجاتها ووجود التسهيالت االستثمارية والدعم الفني واإلرشادي 

 المربين والمستهلكين والتحسن الذي طرأ على القوة وتقديم الخدمات إضافة إلى تحسن الوعي لدى

 .الشرائية لدى المواطنين نتيجة ارتفاع مستوى الدخل

 

وبشكل عام لم تحدث تغيرات ملموسة في أنماط المنتجات التي أنتجت خالل السنوات العشر الماضية وال 

لحيواني الناتج عن السياسات وتجدر اإلشارة إلى أن التحسن في البنى األساسية لإلنتاج ا. في تنوعها

الحكومية الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذا المجال وتقديم الدعم الفني قد ساهم في 

 .التطورات اإليجابية التي حصلت في هذه المساهمة النسبية لنظم اإلنتاج 
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إلضافة إلى النقص الشديد في الموارد وتعتبر الظروف الطبيعية واتباع األساليب التقليدية في اإلنتاج با

ومن أهم .  العلفية في مقدمة المعوقات التي تؤثر على اإلنتاجية والكفاءة في نظم اإلنتاج الحيواني الرئيسية

الوسائل التي يمكن من خاللها التغلب على هذه المعوقات هي تطوير النظم التقليدية وتحسين نظم اإلنتاج 

القيام بالبحوث التي من شأنها تحسين الكفاءة اإلنتاجية ورفع آفاءة العاملين بقطاع واإلدارة، باإلضافة إلى 

الثروة الحيوانية عن طريق تبني برامج تدريبية وتأهيلية في مجال اإلنتاج الحيواني وآذلك العمل على 

 .والسمكيةإيجاد موارد علفية قليلة التكلفة عن طريق استخدام الخامات المحلية والمخلفات الزراعية 
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 التنـوع 1-4

 

 معلومات التنوع  1-4-1

 

 الثروة دم بغرض حصر أعدا1982 دراسة ميدانية في عام قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بإجراء

 إلى أن وتجدر اإلشارة. م1993 في عام  الشاملراعي التعداد الزالحيوانية في السلطنة آما تم إجراء 

ع الحيوانات وأعدادها باإلضافة إلى  الجنس انوأ على إحصاءات حول م قد اشتمل1993تعداد عام 

والتوزيع العمري ونظم التربية وترآيبة القطيع وآذلك التوزيع الجغرافي وذلك بالنسبة لكل من األبقار 

ومن المالحظ أن هذه اإلحصاءات لم تشمل عدد السالالت . والضأن والماعز والدواجن واإلبل

 .ع وبالتالي فإنه ال يوجد نظام معلومات للتنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة بالسلطنةومواصفاتها لكل نو

 

 ببيانات عن األمراض  الزراعة والثروة السمكيةالتابع لوزارة بحوث الصحة البيطرية رآزحتفظ مي

الخدمات ية والمستوطنة التي تصيب الثروة الحيوانية وطرق معالجتها والوقاية منها وبرامج متكاملة للوقا

يتم إجراء بحوث على األبقار والضأن اإلنتاج الحيواني ف أما في محطات بحوث، التشخيصية والتحصين

ونسبة العيش ومعدل مستوى أداء المواليد حسب الفئات العمرية المختلفة والتكاثر والماعز لدراسة 

آما توجد بيانات عن األداء الفردي .  والكفاءة التحويلية لألعالف واستخدام المخلفات الزراعيةالخصوبة 

 و توجد نتائج لدراسات عن أقلمة السالالت الوافدة ومقارنات الهجين  .المحليةالت للذآور الناضجة للسال

آما توجد دراسات . بين السالالت المحلية والوافدة مع السالالت النقية وذلك بهدف تحديد قوة الهجين

 لحصر أعداد وقد تم إجراء دراسات المسح األساسي .ت المحليةمستمرة عن االنتخاب الوراثي للسالال

لم تتم دراسة البعد الوراثي   ويتم حصر أعداد آل ساللة على حدةألبقار والضأن والماعز إال أنه لم ا

 .والقيمة السوقية والتقييم الجزيئي

 

أن والماعز وذلك عن طريق  الض المحلية منالتإنتاجية السالتقوم الوزارة بتنفيذ برنامج بحثي لتحسين 

سالالت الماعز والضأن بعض  وقد تم إجراء التقييم الوراثي وتسجيل األداء ل.استخدام االنتخاب الوراثي

 . والهجين

 

والجدير بالذآر أن هناك عشائر من الماعز في المناطق الريفية والجبلية النائية لم يتم توصيفها وتصنيفها 

العشائر تلك تتميز و. اج على نطاق واسع لدى المربين في تلك المناطقبالرغم من أنها تستخدم لإلنت

بصفات ظاهرية وإنتاجية محددة مما يدل على أنها سالالت لها طابعها وسماتها الخاصة وبذلك نجد أن 

 .  في تحديد وتعريف هذه السالالتًادور التوصيف سوف يكون مهم



 
 
 

11

 دراسات اعليها دراسات المسح األساسي بينما لم تجر عليه يتقد أجرفلسالالت المحلية للجمال لوبالنسبة 

وتحتفظ الوزارة ببيانات عن أعداد الجمال وتوزيعها حسب مناطق .   والتحسين الوراثيأخرى للتوصيف

 .السلطنة وحسب الفئات العمرية المختلفة

 

جال صحة الحيوان وتقوم المديرية العامة للهجن بديوان البالط السلطاني بإجراء بحوث الجمال في م

خاصة األمراض المعدية والطفيليات الداخلية والخارجية وتغذية الحيوان وإدارة ورعاية المواليد 

 آما يوجد بالمديرية مرآز لتحسين السالالت عن طريق استخدام التقنية الحديثة في التكاثر مثل .الصغيرة

 . التلقيح الصناعي ونقل األجنة وفحص الحامض النووي

 

وتوجد إحصاءات  . لمحدودية استخدامهادراسات تفصيلية عنها نظرًاالنسبة للخيول والحمير فال توجد أما ب

توجد بحوث وبرامج علمية لكن ال و. وافية عن الدواجن من حيث العدد والطاقة بالنسبة للمزارع التجارية

بحوث الثروة ات ية في محط والتربةلتوصيفي االدواجن المحلية باستثناء بعض الدراسات تربية وإنتاج عن

 . األرانب آما ال توجد دراسات بحثية عن تربيتها ورعايتها حولوال توجد إحصاءات .الحيوانية

 

مما تقدم ذآره نخلص إلى أن أولويات بناء القدرات للنهوض بالجهود الالزمة لتحسين تفهم األوضاع 

التحسين الوراثي عمانية وتطبيق تقنيات الخاصة بتنوع السالالت المهمة  تترآز في تدريب الكوادر ال

باالستعانة بالواسمات والتعرف على المواقع الوراثية المؤثرة على الصفات الكمية وآذلك في مجال تحديد 

ومن األولويات آذلك توصيف العشائر الحيوانية . السالالت بقياس المسافة الوراثية وتعدد أشكال البروتين

 . ناطق الريفيةالتي لم يتم توصيفها في الم
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  تقدير التنوع 1-4-2
 

 األبقار:أوًال

 

  -:السالالت المحلية

 

 ساللة البلدي 

 آغم توجد 250 بحوالي  ويبلغ وزن الحيوان الناضجمتوسطة الحجموهي ذات لون بني فاتح  هذه الساللة 

م على نطاق ستخدتفي الجزء الشمالي من سلطنة عمان وتربي وفق نظام تقليدي بالمنازل والمزارع و

 . واسع إلنتاج اللحوم واأللبان

 

 ساللة الظفاري 

وجد في الجزء الجنوبي ت . آغم250اللون بني غامق يميل إلى السواد ويبلغ متوسط وزن الحيوان الناضج 

ستخدم على نطاق واسع إلنتاج اللحوم تو. ربي وفق نظام رعوي تقليدي مستقرتمن سلطنة عمان و

 .واأللبان

 

 -:وافدةالسالالت ال

 

 ساللة الجيرسي 

ربي وفق نظام التربية عالي المدخالت تويقتصر وجودها في المحطات البحثية وبعض المزارع الخاصة و

وذلك من خالل برنامج التلقيح ) البلدي(آما تستخدم هذه الساللة في برنامج التهجين مع الساللة المحلية 

 .االصطناعي من أجل رفع إنتاجية األلبان

 

  الفريزيان  ساللة 

وتوجد في المزارع الخاصة بإنتاج األلبان آما توجد لدى عدد قليل من المزارعين وتربي هذه الساللة وفق 

 .نظام التربية عالي المدخالت وتستخدم في إنتاج األلبان واللحوم
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 الماعز: ثانيًا

 

 السالالت المحلية

 

 ساللة الباطنة  

األسود مع وجود مناطق بيضاء في و و البني الفاتح بني الغامق الهذه الساللة هولاأللوان الشائعة  

يبلغ وزن جسم  ومتوسط الحجمبجسم هذه الساللة   تتصف.الوجه و البطن و المنطقة السفلية من األرجل

س الحيوان أر والقوائم قصيرة وسميكة.  شعر طويل وخشن الجسمغطيي و . آغم33 الناضج الحيوان

توجد  .األذن متوسطة الحجمو األنف مستقيمة، .ستطالة بسيطة في الوجهإالناضج متوسط الحجم مع 

توجد ساللة الباطنة في معظم المناطق الشمالية للسلطنة، وتستخدم على . اإلناث و  الذآورفي القرون 

 . نطاق واسع إلنتاج اللحم وتربى هذه الساللة وفق نظام تربية متوسط المدخالت

 

 ساللة الجبل األخضر

و يغطي .  آغم36ناضج  يبلغ متوسط وزن جسم الحيوان ال.السائد في هذه الساللة هو اللون البنياللون 

القوائم طويلة وسميكة والرأس متوسط الحجم و به استطالة خفيفة . جسم شعر ناعم و متوسط في الطولال

 القرون في الذآور و توجد. األذنين متوسطة الحجم، والقوائم متوسطة الطول وو األنف محدبة الشكل قليًال

ل األخضر في المنطقة الداخلية في بتوجد ساللة الج.  قصير و مرفوع إلى أعلى فهوالذيل أما اإلناث

تستخدم ساللة الجبل . م  فوق سطح البحر3000 –م 2800السهول والوديان وعلى سفوح الجبال بارتفاع 

في منطقة الجبل األخضر بالمنطقة وتترآز معظم أعدادها .  نطاق واسع إلنتاج اللحمىاألخضر عل

 . تربى وفق نظام تربية متوسط المدخالتو ،الداخلية

 

 ساللة الظفاري

 لهذه الساللة هو اللون األبيض توجد أحيانا بعض األلوان مثل األسود و البني الغامق ئدسالاللون ا 

 . يغطيه شعر قصيروناعمجسم الحيوان الناضج صغير الحجم و. و البني الفاتح و خليط من هذه األلوان

رأس الحيوان الناضج صغير ، والقوائم قصيرة ورفيعة.  آغم26حوالي  الحيوان الناضجيبلغ متوسط وزن 

األنف مستقيمة والرقبة طويلة و أما األذن فهي صغيرة ومستقيمة  الحجم وبه استطالة بسيطة نسبيًا،

. ، الذيل طويل و منتصب إلى أعلىالسواء على اإلناثوالذآور في قرون توجد ال. ومنتصبة إلى أعلى

.  توجد ساللة الظفاري في المنطقة الجنوبية من السلطنة في السهول والمناطق الجبلية في محافظة ظفار

  .ستخدم على نطاق واسع إلنتاج اللحم والحليبتتربى هذه الساللة وفق نظام تربية متوسط المدخالت و
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 ساللة الماعز الصحراوي 

تتميز بلونها األسود القاتم . الساللة في السهول واألودية وتتوزع على مختلف مناطق السلطنةتوجد هذه 

األرجل . الرأس صغير نسبيا وبه قرون بكال الجنسين. مع وجود خطوط بنية حول الرقبة وأسفل البطن

دراسات لة ى هذه السالولم تجر عل. رفيعة ومتوسطة الطول والرقبة طويلة نسبيا واألذن متوسطة الطول

 .  التوصيف وال تقييم اإلنتاجية

 

باإلضافة إلى ما سبق توجد سالالت محلية للماعز لم يتم توصيفها وهي تستخدم من قبل المربين وتتميز 

 .ات دراس عليها نسبة التوائم العالية إال أنه لم تجر إنتاجية الحليببصفات إنتاجية جيدة مثل

 

 السالالت الوافدة

 ولدى عدد .افدتان هما األنجلونوبيان والشامي وينحصر استخدامهما في محطات البحوثتوجد ساللتان و

 .قليل نمن المربين
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 الضأن: ثالثًا

 

 :السالالت المحلية

 

 ساللة الضأن العماني

حجم الحيوان يتراوح .  من اللون األبيض والبنيبسيطةاللون السائد هو األسود ولكن توجد نسب  

صوف يغطي الجسم  . آغم34الناضج حيوان يبلغ متوسط وزن جسم الو والكبير الناضج بين المتوسط

تتصف هذه الساللة بصغر حجم الرأس مع استطالة .  الطولومتوسطة، األرجل رفيعة نسبيا قصير وخشن

.  الطول والسمك مع عدم وجود أي عالمات مميزة عليهامتوسطةالرقبة وبسيطة للوجه، واألنف محدبة 

. الكبيرو بين المتوسط تتراوحالحجم والحلمات متباينة في الطول   الطول، والضرع متوسطاألذن متوسطة

 ساللة توجد. سفلاأل إلى تدلىي ودائما القاعدةالذيل قصير وسميك عند . وتوجد القرون في الذآور فقط

ع إلنتاج وتربي وفق نظام متوسط المدخالت، وتستخدم على نطاق واس .الضأن العماني في شمال السلطنة

 . اللحوم

 

 ساللة الضأن الظفاري

 

بيض اللون قصير األذن قصير القوائم يوجد في محافظة ظفار ويستخدم على نطاق محدود يربي إلنتاج أ

 .الحليب واللحم وفق نظام متوسط المدخالت

 

 -:السالالت الوافدة 

 . البحوثتوجد ساللتان وافدتان هما الكيوس والنجدي وينحصر استخدامهما في محطات
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 اإلبل: رابعًا 

 

 -: السالالت المحلية 

 ذات السنام األصيلة ال توجد مسوحات دقيقة حول سالالت اإلبل وتعتبر اإلبل العمانية من اإلبل العربية 

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك مالمح وفروقات واضحة بين العشائر المختلفة لإلبل واعتمادًا على . الواحد

 -:السلطنة حسب المعارف المحلية إلى المجموعات التالية ذلك تصنف اإلبل ب

 

يغلب عليها اللون البنى الغامق ، آبيرة الحجم ، واصل هذه الناقة بين المنطقة الداخلية وهي من : سمحة 

 . اإلبل االصائل في السباق وقد انتشر نسلها في أنحاء السلطنة المختلفة ، تربي وفق نظام عالي المدخالت 

تتميز بالون الذهبي واألصفر في بعض األحيان، آبيرة الحجم ويرجع أصل هذه الساللة إلى : مصيحة 

 .منطقة الباطنة ، تربي وفق نظام عالي المدخالت

تتفاوت ألوانها ما بين األشقر واألصفر وهي آبيرة الحجم ، وهى منتشرة في جميع مناطق : فرحة 

 . تستخدم ألغراض السباق وتربى وفق نظام عالي المدخالتالسلطنة ويرجع اصلها إلى المنطقة الشرقية ،

يغلب عليها اللون األشقر وهي آبيرة الحجم يرجع اصلها إلى المنطقة الشرقية من السلطنة : خميسة 

 .وتستخدم على نطاق واسع للرآوب في الماضي والسباق والحليب في الوقت الحاضر

بيرة الحجم، تنتشر في مناطق مختلفة من السلطنة، تستخدم لونها بني غامق يميل إلى السواد آ: الخوارة 

 . الرآوب والسباق وتربى وفق نظام عالي المدخالتألغراض

 توجد في جنوب .لونها بنى غامق آبيرة الحجم طويلة القوائم تمتاز اإلناث بوجود ضرع آبير: الرملي 

 .متوسط المدخالتالسلطنة وتستخدم على نطاق واسع إلنتاج الحليب وتربى وفق نظام 

اللون بنى فاتح آبيرة الحجم وطويلة القوائم توجد في المنطقة الجنوبية تستخدم على نطاق : الخزامي 

 .واسع إلنتاج الحليب وتربى وفق نظام متوسط المدخالت

بالمناطق الجبلية في توجد  .بنى اللون قصير القوائم وهو اصغر حجمًا من الرملي والخزامي: الجبلي 

 .نتاج اللحم والحليب وتربى وفق نظام قليل المدخالتإلالسلطنة تستخدم على نطاق واسع جنوب 

 

 الخيول : خامسًا

 

وال تربى . تستخدم الخيول في أنشطة اإلستجمام بشكل عام وليس لها دور آبير في األنشطة الزراعية 

ن بهذا النوع من الحيوانات الخيول على نطاق واسع بالسلطنة وغالبا ما يحتفظ عدد محدود من المواطني

 . ولذلك ال توجد مسوحات ميدانية عن الخيول والتنوع الوراثي للسالالت المحلية

 الدواجن: سادسا
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توجد الدواجن المحلية بالسلطنة في المناطق الريفية في الغالب وتربى في المنازل والمزارع في حيازات 

تتميز . زلي والمساهمة في دخل األسرة إلى حد ماتستخدم الدواجن المحلية  لالستهالك المن. صغيرة

. الدواجن المحلية بقدرتها على تحمل الظروف المناخية الحارة و مقاومة األمراض وانخفاض نسبة النفوق

أما لون الريش . والدواجن المحلية ذات أرجل متوسطة الطول ويكون العرف فيها منشاري أحادي الشكل

والدواجن المحلية متدنية اإلنتاجية وربما يعود ذلك إلى آونها تربى . والبنيفيتراوح بين األسود واألبيض 

  90-75 تتراوح سرعة النمو ما بين   .وفق نظم تقليدية ال تتوفر فيها العوامل المناسبة لتحقيق إنتاج عال

محلي من  ويبلغ متوسط إنتاج الدجاج ال. آغم1.3 ) أسبوع 20(ويبلغ الوزن في عمر اإلنتاج . اليوم/جم

ال .  جم ويغلب عليه اللون األبيض45-35 بيضة بالسنة أما وزن البيض فيتراوح بين 80-75البيض 

وتوجد بعض المعلومات .وال توجد مسوحات عن سالالتها.  إحصاءات للدواجن المحلية بالسلطنةدتوج

 . الخاصة بالسالالت المستوردة والتي تربى بالمزارع المتخصصة

 

أعدادها  توجد مسوحات تفصيلية خاصة بأعداد وتوزيع السالالت الحيوانية وتتزايد وخالصة القول ال

لتهجين ل كون  أن يعبمعدالت النمو الطبيعية مما يجعلها غير معرضة لخطر اإلنقراض ولكن من المتوق

 .على المدى البعيد) البلدي(مع السالالت الوافدة في األبقار تأثير ملموس على الساللة المحلية 

     

وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود أصناف برية من أقارب الحيوانات لجميع األنواع  باستثناء األرانب والتي 

وتوجد عشائر مرتدة  . ليس لها دور في توفير الغذاء وبالتالي ال تساهم أي أصناف برية في توفير األغذية

ربيتها بسبب تغير نمط الحياة وبالتالي  لعدم اإلهتمام بها وتمنتشرة في شمال السلطنة نظرًا من الحمير

 .تدني اإلعتماد عليها بشكل آبير
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  اإلستفادة من الموارد الوراثية الحيوانية 1-5

 

  الموارد الوراثية الحيوانية إستخدام  1-5-1

 

ع تشمل األنواع الرئيسية للثروة الحيوانية بالسلطنة التي تستخدم بشكل أساسي في تلبية احتياجات المجتم

وتمثل السالالت المحلية الغالبية . من المنتجات الحيوانية، األبقار والضأن والماعز واإلبل والدواجن

وتجدر اإلشارة إلى أن السالالت الوافدة تستخدم بصورة رئيسية في المزارع . العظمى في هذه األنواع

 .التجارية في قطاع الدواجن وأبقار الحليب

 

توزيع السالالت داخل البالد حسب نظم اإلنتاج والهيكل الديمغرافي لكل ال توجد معلومات دقيقة حول 

نظام  بسبب عدم إجراء المسوحات الخاصة بذلك ولكن توجد بعض المعلومات عن السالالت الوافدة 

 . ويرجع ذلك إلى آونها تربي ضمن نظام اإلنتاج عالي المدخالت بالشرآات التجارية

 

رد الوراثية الحيوانية وإدارتها توجد بعض التشريعات ذات الصلة باستخدام تنظيم عملية استخدام المواول

آما توجد  . هذه الموارد وإدارتها خاصة فيما يتعلق بالحجر البيطري وتنظيم دخول الحيوانات إلى البالد

رئيسي ويعتبر قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المحور ال. تشريعات خاصة بالمراعي وإدارة البيئة

وتوجد  سياسات خاصة بالبحوث . في التشريعات الخاصة بتحسين استخدام الموارد الوراثية الحيوانية

وتجدر اإلشارة إلى انه ال توجد أنظمة خاصة بتشكيل وتشغيل  تعاونيات المزارعين .  واإلرشاد والتدريب

ية الحيوانية واقتسام المنافع بشكل ويتم اإلعتماد على األعراف المحلية في تنظيم استخدام الموارد الوراث

 . واسع خاصة ما يتعلق منها بتنظيم استخدام األراضي الرعوية

 

 الموارد الوراثية يحظى باألولوية في استراتيجية البالد للنهوض موتجدر اإلشارة إلى أن تحسين استخدا

نتاجية وراثيا عن طريق ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة إلى تحسين بعض الصفات اإل.  بإنتاج األغذية

. التهجين مع السالالت الوافدة ذات اإلنتاجية العالية أو اإلنتخاب آما هو الحال في سالالت الضأن والماعز

آما أن استخدام السالالت الوافدة النقية قد أدى إلى زيادة ملحوظة في إنتاجية البيض واللحوم بالنسبة 

الت من توفير نظم إنتاج عالية المدخالت للتغلب على الظروف للدواجن برغم ما تتطلبه تربية هذه السال

 .البيئية للسلطنة

 

ومن الجدير بالذآر أن الساللة المحلية تفضل على المستوردة في األسواق المحلية والتصدير وتنفرد  

السالالت السالالت المحلية بوضع متميز يتمثل في قيمتها السوقية العالية، وتجدر اإلشارة إلى أن مساهمة 
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المحلية من الضأن والماعز واألبقار والتي تستخدم إلنتاج اللحوم بشكل عام تفوق ما تساهم به السالالت 

الوافدة في المنتج المحلي من اللحوم إال أن هذه المساهمة ال تلبي سوى جزء يسير من الطلب بسبب قلة 

 إذ تنفرد السالالت الوافدة التي يتم استيرادها إال أن الوضع يختلف بالنسبة للدواجن. أعداد هاتين الساللتين

باستمرار بالجزء األعظم من المنتج المحلي من لحوم الدواجن والبيض و يرجع ذلك إلى اإلعتماد الكلي 

توفير وال تساهم الساللة المحلية للدواجن مساهمة ملموسة في . على السالالت الوافدة في اإلنتاج التجاري

استراتيجية لتعزيز  آما أن عدم وجود. تها المتدنية واستخدام نظم التربية التقليدية بسبب إنتاجياألغذية

مساهمتها في اإلنتاج وانتشار تربية بعض السالالت الوافدة وعدم وجود برنامج للمحافظة عليها يجعلها 

 .معرضة للخطر

 

 الدواجن المحلية ليس لها شكل فبينما نجد أن تربية.   تتخذ تربية الحيوانات  أشكاال مختلفة حسب آل نوع

 وآذا الحال بالنسبة لألبقار التي يمارس التهجين ،محدد وفي أغلب األحيان يفرض التهجين المستمر نفسـه

إال أن الوضع يختلف بالنسبة للضأن والماعز حيث . عليها باستمرار من خالل برنامج التلقيح اإلصطناعي

إال انه يتم تربية أآثر من نوع  في بعض .  أغلب األحيانيحرص المربون على تربية ساللة واحدة في

الحاالت في نظام التربية المستقر بالمزارع وال يمارس التهجين فيها إال بشكل محدود جدا بسبب تفضيل 

 . المربين للساللة المحلية وحرصهم على المحافظة عليها

 

 يعتمد المربون على وال نفس القطيع بكل موسم فيما يتعلق بإدارة القطيع اإلنتاجي عادة ما يتم اإلحالل من

ومن . إحالل إناث أو ذآور من أماآن أخرى إال في الحاالت التي يكون فيها القطيع في حالة توسع

المالحظ أن المربين بحاجة إلى إرشادات فيما يتعلق بطريقة اإلحالل لتجنيب قطعانهم المشاآل الوراثية 

آما أن الحاجة قائمة .  اإلحالل والتي تؤثر سلبًا على إنتاجية قطعانهمالناجمة عن الممارسة الخاطئة في

لتقييم نظم التربية الرئيسية المستخدمة في آل من المزارع والمحطات البحثية وآذلك وضع مقاييس 

 . االستدامة لهذه النظم

 

 المحلية في المناطق تطبيق نظام التهجين في األبقارفي ر استخدام التقنيات الحديثة لدى المربين حصوين

بساللة ) البلدي(الشمالية من السلطنة بهدف زيادة إنتاجيتها من األلبان وذلك بتهجين الساللة المحلية 

اال انه لم يتم تقييم مدى التحسين الذي حققه هذا . الجيرسي عن طريق استخدام التلقيح اإلصطناعي

إنتاجية الساللة المحلية وجودة المنتج والتغيير في البرنامج وبالتالي ال يمكن تحديد مدى تأثير ذلك على 

 . الجيل خاصة ما يتعلق بالتأقلم مع األمراض والطفيليات وفترة اإلنتاجية
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لخبرات المحلية المتوارثة اوال يوجد نظام تسجيل األداء للحيوانات بجميع األنواع ، ويعتمد المربون على 

 . افظة على السالالت المحلية وتحقيق إنتاجية جيدةوالتي تمثل دورًا ال يستهان بــه في المح

 

وتتأثر المنتجات الحيوانية آثيرًا بالسياسات الدولية خاصة التجارية والصحية، حيث تواجه هذه المنتجات 

منافسة شديدة من المنتجات المستوردة ناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات المحلية  بسبب ما تفرضه 

 .خية للسلطنة وارتفاع أسعار األعالفالظروف البيئية والمنا

 

   تنمية الموارد الوراثية الحيوانية1-5-2

 

مة بتبني بحوث التحسين الوراثي للسالالت  المحلية من أجل تعزيز مساهمتها في تلبية وتقوم الحك

آما تساهم شرآات القطاع الخاص في تنمية . احتياجات المجتمع من المنتجات الحيوانية في المستقبل

الموارد الوراثية الحيوانية عن طريق استجالب السالالت الوافدة وتهجينها مع السالالت المحلية في نطاق 

 . محدود

 

تتأثر تنمية الموارد الوراثية الحيوانية سلبا ببعض النظم والقوانين الخاصة باستخدام األراضي للمشاريع 

لبيئة والموارد المائية خاصة ما يتعلق بتحديد الطاقة النظم المتعلقة بالمحافظة على اواإلستثمارية الزراعية 

وتنظم   .اإلنتاجية للمشاريع، ورغم ذلك فإن التاثيرات اإليجابية لهذه النظم على المدى البعيد تبرر وضعها

عملية تنمية الموارد الوراثية الحيوانية من خالل سن عدد من التشريعات الخاصة  بتهجين السالالت 

 . الت الوافدةالمحلية بالسال

 

  إجماليمن % 32 حوالي تمثل لكونها  نظرا في عملية التنميةدور المرأةوهناك سياسات تؤآد على 

ثروة السمكية والدائرة المرأة الريفية بوزارة الزراعة لهذا الغرض  أنشئت وقدالعمالة الدائمة الزراعية، 

ية وتنموية للمرأة الريفية في قطاع الثروة برامج إرشادوالتي تعنى بهذا الجانب من خالل ما تنفذه من 

 . االرتقاء بدورها في استخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتهابهدف  هاتنفيذواإلشراف على الحيوانية 

تشمل الجهود المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية توفير التسهيالت االستثمارية للمشاريع التجارية آمشاريع 

ومن المالحظ . وقد أدى ذلك إلى تعزيز مساهمتها في توفير األمن الغذائي. شاريع الدواجنأبقار الحليب وم

أن تطوير الموارد الوراثية الحيوانية يحظى بأهمية آبيرة في استراتيجية البالد للنهوض بإنتاج األغذية من 

ة والرعاية الصحية قد إال أن ما يتصل بتطوير أساليب التربية والتغذي. أجل تلبية الطلب المحلي عليها

ويتجلى ذلك من خالل ما تم إنجازه . حظي باهتمام أآبر عن األنشطة المتصلة بتطوير الصفات الوراثية

خالل الحقبة الماضية حيث  قامت الحكومة بتبني برامج طموحة لمساعدة المزارعين تمثلت في إقامة 
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ليب الحديثة في تربية الحيوانات من أجل وحدات إنتاجية صغيرة للضأن والماعز واألبقار تنتهج األسا

آما تقوم الحكومة بتقديم الخدمات اإلرشادية بشكل مستمر من أجل توعية المزارعين .  زيادة إنتاجيتها

وقد أثمرت هذه الجهود بالتوسع الكبير في قطاعي أبقار . بالطرق الحديثة في تربية ورعاية الحيوانات

 . دد المشاريع التجاريةالحليب والدواجن عن طريق زيادة ع

 

فقد اقتصرت على ساللة البلدي من األبقار المحلية والتي  أما  بالنسبة لبرامج تحسين سالالت األبقار

يجرى تحسينها من خالل برنامج  التلقيح اإلصطناعي سالف الذآر، آما يوجد برنامج بحثي لتحسين 

سالالت المحلية من الماعز والضأن فهو أآثر أما برنامج تحسين ال. ساللة الظفاري عن طريق اإلنتخاب

تنظيما من حيث التخطيط العلمي والتنفيذ نظرًا لكونه ينفذ في محطات البحوث ويتم استخدام أدوات 

متطورة في تقييم التحسين الوراثي مثل الدليل متعدد الصفات وبرنامج التقييم الوراثي وقد اقتصر هذا 

وهي ساللة الباطنة والجبل األخضر والظفاري بالنسبة للماعز وساللة البرنامج على السالالت الرئيسية 

 إال أنه لم يتم تطببق هذا البرنامج على نطاق واسع .نامج نتائج مشجعةروقد أعطى هذا الب. الضأن العماني

خارج المحطات البحثية واقتصرت على عدد محدود من المربين عن طريق توزيع الحيوانات المحسنة 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد عدد من السالالت المحلية التي ليس لها برنامج مقرر لتحسين . همعلى قطعان

صفاتها الوراثية بالرغم من مساهمتها في توفير األغذية ويرجع ذلك إلى عدم وجود مسوحات متكاملة عن 

إلى وضع خطة ومن جهة أخرى فإن هناك حاجة ماسة .  التنوع  بسبب قلة الموارد البشرية والمادية

 .  متكاملة لعملية توزيع الحيوانات المحسنة من مخرجات البحوث من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة

 

أما بالنسبة لإلبل فيستخدم التلقيح اإلصطناعي ونقل األجنة في برنامج تحسين السالالت الخاص بها إال أن 

 وبالرغم من محدودية .خدم ألغراض السباقاستخدام هذه التقنيات قد اقتصر على الحيوانات التي تست

فمن المؤمل أن يتم التوسع  في تقديم هذه الخدمات على نطاق واسع سعيا للمحافظة هذا البرنامج م استخدا

ومن الجدير بالذآر أن المؤثرات الثقافية واالجتماعية قد ساهمت في وجود مثل هذه . على الساللة المحلية

 . التوجهات

الدور الرئيسي في تنمية الموارد الوراثية الحيوانية من خالل ما تقدمه من تسهيالت   الحكومةتتولى

 . أما مساهمة القطاع الخاص فهي متواضعةاستثمارية وبرامج تنموية وإرشادية ورعاية بيطرية 
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 الفرص والعقبات واالحتياجات بالنسبة الستخدام وتنمية الموارد الوراثية الحيوانية بحسب 1-5-3

 وعالن

 

تتمثل فرص تحسين استخدام الموارد الوراثية الحيوانية في التحسين الوراثي للسالالت وتطوير اإلدارة 

السالالت المستوردة أفضل من السالالت المحلية  استخدام تحسين والرعاية الصحية، ويبدو أن فرص

خدام السالالت المحلية  أما بالنسبة للماعز والضأن فإن فرصة تحسين است.بالنسبة لألبقار والدواجن

ما تتميز به السالالت المحلية من قابلية  بسبب منها للسالالت المستوردةأفضل وتطوير صفاتها الوراثية 

وقد تم وضع مجموعة من . ضيل آل من  المربي والمستهلك لهافلتحسين الوراثي إضافة إلى تلعالية 

ثية الحيوانية وسن التشريعات واألنظمة المتعلقة الخطط والبرامج الخاصة بتحسين استخدام الموارد الورا

 الوراثية بآما يتم توزيع عدد من الحيوانات المحسنة من المراآز البحثية على المربين لنشر التراآي. بذلك

 تقديم مجموعة من ويرافق ذلك. عدد من السالالت المحلية للضأن والماعزفي لبعض الصفات المحسنة 

ل في إقامة الندوات اإلرشادية  وورش العمل لتدريب المربين على أساليب الخدمات اإلرشادية تتمث

 وباإلضافة إلى ذلك فإن تطوير أساليب تربية .التحسين الوراثي وبيئة التربية لرفع إنتاجية حيواناتهم

ر الحيوانات قد وفر فرصة آبيرة لتحسين استخدام الموارد الوراثية الحيوانية والنهوض بفهم المربين بدو

آما وباإلضافة إلى ذلك تقوم الحكومة بتقديم التسهيالت اإلستثمارية . الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها

 الخدمات الصحية والبيطرية للمحافظة على صحة الحيوانات وحمايتها من األمراض واألوبئةتقوم بتوفير 

   .نيةوهو ما يوفر فرصة أخرى لتحسين استخدام الموارد الوراثية الحيوا

 

وال بد من اإلشارة إلى ما توفره السياسات والتوجهات الخاصة بتفعيل دور المرأة الريفية في قطاع الثروة 

الحيوانية من فرصة آبيرة في تحسين استخدام  الموارد الوراثية الحيوانية  وتنميتها خاصة في قطاعي 

 .   التي تقوم المرأة فيهما بالدور الرئيسياألبقار والدواجن

 

وتوجد فرصة آبيرة لتحسين استخدام الموارد الوراثية للحيوانات المحلية من اجل تنويع اإلنتاج الحيواني 

آما أن هناك . تجات المحلية وتفضيلهم لهانتتمثل في إقبال المستهلكين على الم وتحسين جودة المنتج

يقلل من تكلفة مدخالت اإلنتاج فرصة الستغالل المخلفات الزراعية والسمكية آموارد علفية األمر الذي 

 من أجل ةإرشادي مجاتنفيذ بروقد تم . قلل من اآلثار الضارة بالبيئةيو. ويساهم في تحسين الدورة اإلنتاجية

مساعدة المربين على تصنيع األعالف الحيوانية من الخامات المحلية بهدف استغالل المخلفات الزراعية 

 بدور الموارد موعيهزيادة  والمربين تحسين فهم حاجة ماسة لومن ناحية أخرى فإن هناك . والسمكية

 . الوراثية الحيوانية
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وبالرغم من توفر فرص تنمية الموارد الوراثية الحيوانية فإن هناك مجموعة من العقبات التي تحول دون 

موارد المائية التوسع في اإلنتاج وتنمية الموارد الوراثية الحيوانية وتحسين استخدامها تتمثل في قلة ال

وباإلضافة إلى ذلك يوجد   وبالتالي قلة الموارد العلفية وارتفاع آلفتها،والظروف المناخية غير المواتية

واجه البرامج الخاصة بتحسين استخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها تعدد من العقبات التي 

 : والمحافظة عليها تتمثل فيما يلي

ة بالتنوع الوراثي للسالالت المحلية وبالتالي عدم القدرة على التنبؤ بالتغيرات غياب المسوحات الخاص

 .التي قد تحدث في استخدام آل ساللة

 .لثروة الحيوانيةلعدم وجود نظام معلومات 

 .بقص الموارد المالية المتاحة لتنمية الموارد الوراثية الحيوانية

 .رامج الخاصة بتنمية الموارد الوراثية الحيوانية حاجة البةتلبيلمؤهلة النقص الكوادر الوطنية 

 . وتباطؤ تنفيذ اإلستراتيجيات المرحليةتطبيقية للثروة الحيوانية البحوثال قلة

  . المربينوعند استخدام التكنولوجيا في استراتيجيات التربية في المؤسسات البحثية تدني مستوى

 .تجات الحيوانية المحلية استراتيجية لتطوير األسواق أمام المنبلورةعدم 

 

وعلى ضوء ذلك تتمثل االحتياجات الخاصة بتنمية الموارد الوراثية الحيوانية وتحسين استخدامها فيما 

 :يلي

 

 .إيجاد نظام وطني لمعلومات الثروة الحيوانية

 .إجراء المسوحات الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية المحلية واعتماد خطط لتطويرها

 . عة األعالف الحيوانية من المخلفات الزراعية والسمكية لسد الفجوة في الموارد العلفيةتشجيع صنا

 .  رفع آفاءة العاملين بقطاع الثروة الحيوانية ووضع خطة لتأهيلهم وتدريبهم

تأهيل المراآز والمحطات البحثية لتكون معاهد إقليمية لتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال الثروة 

 . انيةالحيو

 .وضع الخطط الخاصة بإجراء البحوث التطبيقية للثروة الحيوانية

 .وضع آلية لمتابعة أداء الحيوانات المحسنة التي يتم توزيعها على المربين من مخرجات المحطات البحثية

 .تطوير المراعي الطبيعية والقيام بالبحوث والدراسات الستغاللها بكفاءة عالية

 . منتجات الحيوانية وإيجاد منافذ تسويقية متعددةتطوير عملية تسويق ال
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 : مشارآــة أصحــاب الشــأن في تنمية الموارد الوراثية الحيوانية 1-5-4 
  

  تنمية الموارد الوراثية الحيوانية والمحافظة عليها ومن هذه الجهات مؤسسات في     تساهم عدة جهات

وفيما يلي نلخص دور آل من هذه الجهات . آات الخاصةوالشر الحكومية األخرى هات والج العلميلبحثا

 :في سلطنة عمان

 

 الحكومة

 

 بدرجة أعلى من المعتاد في إصدار التشريعات والصكوك الخاصة بتنمية الموارد  الحكومةتشارك

مج برا تنفيذ ال وتشارك الحكومة أيضا بدرجة أعلى من المعتاد في.الوراثية الحيوانية والمحافظة عليها

صطناعي التي تطبق إلاصة بتنمية الموارد الوراثية الحيوانية مثل برنامج االنتخاب والتهجين والتلقيح االخ

) البني التحتية(الحظ أن الحكومة تشارك بدرجة مرتفعة في إعداد الهياآل يو. على المستوى القومي

ت الخارجية  لغرض تنمية الموارد البشرية من خالل مخرجات الجامعة والبعثاتساهم الحكومة في إعداد و

وتشارك الحكومة مشارآة اعتيادية في األنشطة الخاصة بالمزارعين مثل . الموارد الوراثية الحيوانية

 .التدريب وتقديم الدعم والخدمات

 

تفضل ية والسالالت المستوردة من داخل اإلقليم لالسالالت المتأقلمة مع الظروف المحيالحظ بأن      و

السالالت األجنبية  عاليًا في مؤسسات القطاع العام بينما تفضل  تفضيًالينما تفضل بتفضيال عاليًا

 . معتادًاالمستوردة تفضيًال

 

 جمعيات المربين

 

 في مجال واحد أو نظام إنتاجي واحد مثل نظام اإلنتاج قليل تعمل  في السلطنة مجموعات مهنية     توجد

 في مباشرة ال تشارك هذه المجموعات مشارآةو. الت المدخأو عاليالمدخالت أو متوسط المدخالت 

الخاصة بتنمية الموارد الوراثية الحيوانية إال أنه عادة ما يستأنس البرامج إعداد  التشريعات وإصدار

 الخاصة بتنمية البرامجإعداد  التشريعات وراف السائدة لدى هذه المجموعات عند إصداراألعباآلراء و

وتفضل هذه المجموعات السالالت المتأقلمة على الظروف المحيطة تفضيًال . نيةالموارد الوراثية الحيوا

 . وتفضل السالالت المستوردة من الدول المجاورة تفضيًال أعلى من المعتادًاعالي
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 الشرآات الخاصة

 

تشارك الشرآات الخاصة بدرجة معتادة في األنشطة الخاصة بتربية الحيوان والبني التحتية والموارد 

بصورة  فـــي إصدار التشريعات التي تنظم استخدام الموارد الوراثية الحيوانيةتشارك ال ، ولكنها لبشريةا

 عاليا على السالالت المتأقلمة  تفضيًالالمستوردة عالية اإلنتاجيةتفضل هذه الشرآات السالالت ، ومباشرة

 . الدول المجاورة منية والسالالت المستوردةلمع الظروف المح

 

 مؤسسات البحوث ة وامعالج

 

توجد ا آم يوجد عدد من مراآز البحوث الزراعية والحيوانية تابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية     

 تضم آلية الزراعة والعلوم البحرية المسئولة عن  وهي جامعة السلطان قابوسفي السلطنة جامعة واحدة

 .البحوث الزراعية بشقيها النباتي والحيوانيبعض  إجراءالتدريس وتأهيل الكادر البشري وتقوم آذلك ب

،  بصورة مباشرة في إصدار التشريعات التي تنظم استخدام الموارد الوراثية الحيوانيةعةالجامال تشارك و

آما أن .  في هذا المجال يتم اإلستعانة بالخبراء واألساتذة من خالل تشكيل اللجان المشترآة عادة ماإال أنه

يتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة  وة في إرشاد وتوعية المزارعين محدودعةة الجاممشارآ

وتلعب الجامعة دورا هاما في توفير المهارات الفنية في مجال تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من . السمكية

 يستهان تشارك الجامعة ومؤسسات البحوث مشارآة الو. خالل مخرجاتها من الكوادر الجامعية المؤهلة

وترآز . بها في مجال تنمية الموارد الوراثية الحيوانية من خالل أنشطتها البحثية في مجال تربية الحيوان

ية والسالالت المستوردة ل السالالت المتأقلمة مع الظروف المحعلى استخدامة مؤسسات البحوث والجامع

 . بقار الحليبأ ودواجنلللنسبة  بااألجنبية ودورها خاصةدون إغفال السالالت من داخل اإلقليم 
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  على المنتجات الحيوانيةات المتغيرةطلبال: الجزء الثاني
 

 

  تأثير التغير في الطلب على السياسات الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية2-1

  

ألخيرة نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى االطلب على المنتجات الحيوانية في السنوات ازداد 

وقد شملت الزيادة في الطلب آًال من اللحوم . كل عامشالدخل وتحسن الوعي الصحي وتغير نمط الحياة ب

الحمراء ولحوم الدواجن والبيض والحليب وآان للتزايد في الطلب على هذه المنتجات تأثيرات هامة على 

 . الثروة الحيوانيةالسياسات واإلستراتيجيات والبرامج ونظم اإلنتاج وممارسات اإلدارة في قطاع 

  

انعكس على السياسات واإلستراتيجيات من خالل قيام الحكومة بتشجيع قد ويالحظ بأن تأثير زيادة الطلب 

إقامة مشاريع التسمين ومشاريع إنتاج األلبان ومشاريع تربية الدواجن عن طريق منح القروض الميسرة 

ديدة آدراسات الجدوى واإلستشارات الفنية ونشر وتوفير الخدمات المختلفة التي تتطلبها المشاريع الج

 باإلضافة إلى زيادة اإلهتمام في تنفيذ المشاريع والبرامج البحثية ةمتصاعدبوتيرة التوعية بشكل مستمر و

هتمام بتوفير منافذ تسويقية إلآما أن ا. التي تهدف إلى المحافظة على الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها

وانية ذات الجودة العالية وتشجيع الصناعات التي تعتمد عليها  تدخل ضمن السياسات للمنتجات الحي

وساهمت التشريعات . الطلب على هذه المنتجات في زيادةلل  اإلستجابة واإلستراتيجيات الهادفة إلى

عيشي حسن المستوى المت وها في زيادة منتجات الحيوانية لحماية الثروةالحكومةوالقوانين التي وضعتها 

 . شجعت القطاع الخاص على زيادة االستثمار في مشاريع الثروة الحيوانيةآما للمربين 

  

وقد انعكست زيادة الطلب على المنتجات الحيوانية على نظم اإلنتاج وذلك من خالل زيادة نسبة نظم 

 الزيادة أنالدواجن، آما واإلنتاج عالية المدخالت وخاصة بالمزارع المتخصصة في إنتاج األلبان 

ل المزارعين جاءت استجابة للزيادة في الطلب على بالملموسة في التوسع بزراعة األعالف من ق

 األعالف المصنعة  آميةويالحظ آذلك بأن زيادة. األعالف لمواآبة التوسع في مشاريع الثروة الحيوانية

 هي األخرى نتيجة لزيادة جاءت) الزراعية والسمكية( تعتمد على الخامات المحلية أعالفوقيام مصانع 

 التوسع الكبير في زراعة األعالف ولكن. الطلب المحلي على األعالف من قبل مربي الثروة الحيوانية

 إلى استنزاف المخزون اإلستراتيجي المحدود من المياه الجوفية وارتفاع نسبة التملح مما  أدىالخضراء

 .لتوسع في مشاريع الثروة الحيوانيةلبها االتي يتط في تلبية اإلحتياجات العلفية شكل تحديًا
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 الزيادة في الطلب على المنتجات الحيوانية إلى إدراك عدد متزايد من المربين بأهمية الممارسات توقد أد

السالالت ذات اإلنتاجية العالية خدام اإلدارية الفاعلة من خالل استخدام األساليب الحديثة في اإلنتاج آاست

ة الحديثة مثل اإلنتخاب والتهجين والرعاية الصحية والبيطرية وتوظيف الكوادر طرق التربيتطبيق و

 . الفنية المتخصصة

 

  طلبات واتجاهات المستقبل2-2

 

ولتامين فاعلية هذه التوجهات اإليجابية فإن األولويات تتطلب المحافظة على السالالت المحلية ذات 

وتقييم خصائصها اإلنتاجية ووضع البرامج الخاصة  وتطويرها من خالل معرفتها اإلنتاجية العالية

بتحسين أداءها عن طريق استخدام التكنولوجيات المتطورة مثل اإلنتخاب الوراثي وتبني البحوث التطبيقية 

زيادة عدد آذلك  و.  الخاصة بالمحافظة على هذه السالالتوسن التشريعات اإلضافيةفي هذا المجال 

ستخدام الموارد العلفية البديلة واإلستفادة من المخلفات الزراعية والسمكية في  في مجال االبحوث التطبيقية

 العماني على اإلنخراط في مجال تربية وتنمية الشباب وتأهيل الكوادر الفنية وتشجيع تصنيع األعالف،

 خالل الموارد الوراثية الحيوانية ، باإلضافة إلى إعطاء أولوية خاصة لتسويق المنتجات الحيوانية من

 .إيجاد منافذ تسويقية إضافية محليا وعن طريق التصدير
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 حالة القدرات القطرية وتقدير متطلبات بناء القدرات في المستقبل : لثالجزء الثا
 

  الترآيب المؤسسي 3-1

 
يعتبر الهيكل التنظيمي العنصر األساسي الذي يتم من خالله  تحديد السياسات والخطط المستقبلية  

ويتسم الهيكل التنظيمي الحالي بالالمرآزية . يعات واألنظمة في القطاعين الحكومي والخاصوسن التشر

بالمناطق الزراعية التي واإلدارات حيث يتم تنفيذ الخطط والبرامج التنموية من خالل المديريات العامة 

ومن هنا يعتبر . يترتبط  بها مراآز التنمية الزراعية وهي الجهة التي تقوم باإلتصال المباشر بالمرب

الهيكل التنظيمي الحكومي شامال ويتوقع أن يستمر الهيكل التنظيمي للترآيب المؤسسي الحالي على ما هو 

يترآز دور القطاع العام على التعليم والبحوث وتقديم الخدمات اإلرشادية و. عليه خالل المستقبل المنظور

 . ووضع السياسات
 

ربي الثروة الحيوانية التقليديين باإلضافة إلى الشرآات التجارية المتمثل في موالقطاع الخاص أما 

وجد تال والمتخصصة يعتبر األساس الرئيسي للترآيب المؤسسي للموارد الوراثية الحيوانية بالسلطنة، 

 أهلية تعنى بشئون جمعياتولذلك فإن وجود  مؤسسات تنظيمية تعنى بتنظيم الموارد الوراثية الحيوانية

 .وة الحيوانية سوف يعود بالمنفعة على هذا القطاعمربي الثر

 

المنظمات اإلقليمية والدولية ومن بينها المنظمة العربية للتنمية بين السلطنة و وهناك تعاون وثيق 

 وتساهم المنظمة العربية للتنمية الزراعية في بناء .الزراعية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة

ثروة في إنشاء المشاريع الكبيرة للآما تساهم دريب وتقديم االستشارات الفنية القدرات في مجال الت

في ) FAO(آما تساهم منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة . وآذلك برامج مكافحة األمراضالحيوانية 

مجال مكافحة األمراض والسيطرة عليها باإلضافة إلى تقديم االستشارات الفنية في مجال الصحة 

رعاية وتنمية الثروة الحيوانية، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الخدمات تقدم إلى القطاع الخاص من خالل وال

 . وزارة الزراعة والثروة السمكيةبالحكومة ممثلة 

 

وهناك تعاون وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار 

 . ع اإلنتاجية المشترآة في القطاع الخاص وتسويق المنتجات الحيوانيةاألمراض وإقامة المشاري

الثروة الحيوانية وأفراد مربي وتتمثل الموارد البشرية التي تتولى إدارة الموارد الوراثية الحيوانية في 

حتاج إلى  إلى معارف التربية الحديثة وبالتالي فإنها ت عادةوتفتقر هذه المجموعات. أسرهم والعمالة الوافدة

 إال أن عزوف المواطنين عن العمل ،تأهيل للقيام بدور افضل في تنمية الموارد الوراثية الحيوانية
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يشكل اختناقات حقيقية في مجال  الزراعي وخاصة في اآلونة األخيرة وعدم استقرار العمالة الوافدة

 . الجهود المبذولة لرفع آفاءة األداء

 

 أحصائية حول أنواع الحيوانات تالحيازات الحيوانية، ومعلوماتوجد نظم معلومات خاصة بأصحاب 

 وتسعى الوزارة .وتوزيعها الجغرافي، في حين أن نظم المعلومات الخاصة بسجالت األداء غير متوفرة

إلى سد الفجوة المعلوماتية من خالل التعدادات الزراعية ورفع آفاءة محطات البحوث واإلرشاد الحيواني 

 . ق المعارف المحليةوالتدريب وتوثي

 

تتولى الدولة توفير التعليم للكوادر المسئولة عن تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية في قطاع الثروة و

الحيوانية وذلك من خالل الجامعات والكليات والمعاهد والمراآز التدريبية باإلضافة إلى إدارة محطات 

التي تنظم استخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها آما تقوم الدولة بسن التشريعات والقوانين . البحوث

 القطاع الخاص  في هذه الجهود وتعتبر هذه التشريعات فعالة في الوقت ة منشارآبموالمحافظة عليها و 

 .الحاضر
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  البنية األساسية3-2

 

ليل من السالالت تتكون الموارد الوراثية الحيوانية الموجودة في السلطنة من السالالت المحلية وعدد ق

المستوردة التي ال تؤثر بشكل ملموس على الصفات الوراثية للحيوانات المحلية، وعليه فإن جميع الخطط 

وقد قامت . الخاصة بتنمية الموارد الوراثية الحيوانية وصيانتها في بيئتها الطبيعية تعتبر استراتيجية وطنية

ثية إلجراء برامج مكثفة لتحسين الصفات الوراثية عن الحكومة خالل السنوات الماضية بإنشاء محطات بح

آما تم إصدار .  طريق االنتخاب للحفاظ على السالالت المحلية النقية خاصة في الماعز والضأن واإلبل

و تقوم الحكومة بتوعية المربين بأهمية هذه . تشريعات تنظم تصدير السالالت المحلية إلى الخارج

نقص  الموارد العلفية والجفاف آالتأقلم مع الظروف المناخية ومتميزة السالالت وتعزيز صفاتها ال

وقد ساهمت الموارد الوراثية الحيوانية في تعزيز الدخل القومي خالل . ومقاومة األمراض المستوطنة

السنوات الماضية نتيجة لما تقدمه الحكومة من الخدمات مثل الرعاية الصحية وصيانة المراعي الطبيعية 

توجد في سلطنة عمان بنية أساسية متطورة تشمل شبكات و.  مناخ لألسواق المحلية والخارجيةوتوفير

ويعتبر إنشاء المحطات البحثية والمراآز الخدمية . اإلتصال و والطرق والمؤسسات الخدمية والمالية

لخاصة بصيانة وســن التشريعات لتنظيم تصدير واستيراد الموارد الوراثية الحيوانية من أبرز األنشطة ا

الموارد الوراثية الحيوانية في موقعها الطبيعي باإلضافة إلى برامج اإلرشاد والتوعية وصيانة المراعي 

الطبيعية لتعزيز دور الموارد الوراثية الحيوانية المحلية والمحافظة عليها أما البنية المؤسسية فتشمل ما 

 -:يلي

 

 ريةالمحاجر والعيادات والمختبرات البيط 3-2-1

 

جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية بالسلطنة آخط دفاع أول لمنع دخول على تتوزع المحاجر البيطرية 

 في محافظة مسقط ومستشفي  مرآزيويوجد بالسلطنة مختبر بيطري. األمراض الوبائية إلى السلطنة

تقوم  طرية خاصة،  عيادة بي41 عيادة بيطرية حكومية و 57بيطري بمحافظة ظفار إضافة إلى عدد 

بتوفير الخدمات التشخيصية والعالجية والوقائية آما تقوم بمسح األمراض المستوطنة والوافدة ودراسة 

فاعلية اللقاحات آما تقوم بتنفيذ برنامج التحصين القومي ضــد األمراض الوبائية والمعدية وقد تمت 

 .السيطرة على جميع هذه األمراض وتم استئصال بعضها
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  المحطات البحثية3-2-2

 

جامعة السلطان وأخرى تابعة لتابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية ثية بح ومراآز وتشمل محطات

 الذي يعنى بتحسين السالالت قابوس، إضافة إلى مرآز تحسين السالالت التابع لديوان البالط السلطاني

مية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ورفع وتقوم هذه المؤسسات بإجراء البحوث العل .المحلية من اإلبل

ومن ثم .  واستخدام أساليب التربية الحديثةالوراثيتحسين الالكفاءة اإلنتاجية للسالالت المحلية من خالل 

 .يتم تطبيق تلك النتائج لدى المربين

 

  مراآز التنمية الزراعية3-2-3

 

رة الزراعة والثروة السمكية تتوزع في أنحاء  مرآزا للتنمية الزراعية تابعة لوزا46يوجد في السلطنة 

تقديم الخدمات اإلرشادية من أجل تحسين فهم المربي وتعريفه بأهمية استخدام األساليب السلطنة وتتولى 

 الخاصة بتطوير أساليب الحديثة في تربية الحيوانات وذلك من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج اإلرشادية

 .ت الالزمة لذلكوالمعدات واألدوااإلنتاج 

 

  المنافذ التسويقية للمنتجات الحيوانية3-2-4

 

 وال يوجد، )نظام المزاد في األسواق المفتوحة( يتم تداول وتسويق المنتجات الحيوانية بالطرق التقليدية

ًا سلبالنظام التسويقي الحالي   ال يؤثرو. نظام تسويقي يعتمد على المعايير الحديثة خاصة بالمناطق الريفية

ويختلف الوضع بالنسبة للشرآات  .على القوة التنافسية للسالالت المحلية بسبب تفضيلها من قبل المستهلك

االستثمارية التي تقوم بتسويق منتجاتها وفق النظم التسويقية الحديثة حيث يتم تطبيق المواصفات 

ذ التسويقية األخرى آالتصدير إلى والمقاييس المعمول بها على منتجاتها مما يتيح لها اإلستفادة من المناف

ومن المالحظ أن المنتجات التي يتم تسويقها من قبل هذه الشرآات تعتمد على استخدام السالالت . الخارج

 .الوافدة في أغلب األحيان باستثناء منتجات أبقار اللحوم في محافظة ظفار

 

 المتعلقة بزراعة وتصنيع ونقل األعالف ومن بين أهم المعدات المستخدمة في تربية الثروة الحيوانية تلك

معدات الحضانة والتفريخ بالنسبة للدواجن وأجهزة الحلب اآللي باإلضافة إلى . وتوفير مياه الشرب

ويعتبر التلقيح اإلصطناعي التقنية الحديثة األآثر استخدامًا في مجال تنمية وتطوير اإلنتاجية في . لألبقار

الماعز فإن استخدام أساليب االنتخاب والتهجين هي السائدة في برامج  أما بالنسبة للضأن و.األبقار

 على تنمية ومن المالحظ أن عدم اآتمال بعض عناصر البنية األساسية قد أثر سلبًا. التحسين الوراثي
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الموارد الوراثية الحيوانية فعلى سبيل المثال أدى عدم توفر المسالخ ومزارع األمهات بقطاع الدواجن إلى 

 . اطؤ معدالت النمو لذلك القطاعتب
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 األولويات القطرية لصيانة الموارد الوراثية الحيوانية واستخدامها: الجزء الرابع
 

إن تحديد األولويات القطرية لتنمية الموارد الوراثية الحيوانية يرتبط بالجوانب المختلفة التي تم التطرق 

مات الثروة الحيوانية على راس هذه األولويات باعتباره  ويأتي إنشاء نظام وطني لمعلو.إليها في التقرير

. اللبنة األولى التي تبنى عليها االحتياجات والخطط الخاصة بتنمية الموارد الوراثية الحيوانية وتطويرها

. إضافة إلى المسوحات الخاصة بالتنوع الحيوي وبرامج المحافظة على الموارد الوراثية الحيوانية

لموارد الوراثية الحيوانية يكون من أهم مكوناتها ما لويات وضع استراتيجية وطنية وتتطلب هذه األول

   -:يلي

 .توفير متطلبات صيانة الموارد الوراثية الحيوانية من إمكانات بشرية وموارد مالية −

توفير مصادر علفية أقل آلفة من خالل تحسين إدارة المراعي الطبيعية واستغالل المخلفات الزراعية  −

 .لسمكيةوا

 . تحسين إدارة الموارد الوراثية الحيوانية −

تحفيز القطاع الخاص على اإلستثمار في قطاع  الثروة الحيوانية وإيجاد نظام تسويقي فعال يحد من  −

 .تأثير المنافسة الخارجية

 .تطوير طرق اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية −

تنظيم استخدام الموارد الوراثية المحافظة على المعارف التقليدية وتطويرها وتفعيل دورها في  −

 .الحيوانية

 .وزيعها الجغرافيتإجراء مسوحات للسالالت المحلية و −

 .إنشاء قاعدة بيانات التنوع الوراثي الحيواني −

إجراء المزيد من البحوث لتقييم السالالت المحلية وإعداد برنامج وطني للبحوث التطبيقية للثروة  −

 .برامج اإلرشاد الحيوانيالحيوانية وزيادة آفاءة وانتشار 

 . سد العجز في الموارد البشرية المدربة والمؤهلة −

 للموارد الوراثية الحيوانية في الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة  أو قسماستحداث دائرة −

 . تختص بتنسيق األنشطة والفعاليات الخاصة بتنمية وتطوير الموارد الوراثية الحيوانيةالسمكية

مؤسسات التعليمية بمزيد من الجهود من أجل توعية المربين والعاملين في قطاع الثروة قيام ال −

 .الحيوانية بأهمية الموارد الوراثية الحيوانية

اإلستفادة من خبرات وإمكانات المنظمات الدولية فيما بتعلق بصيانة وتطوير الموارد الوراثية  −

 .الحيوانية
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عنية بالموارد الوراثية الحيوانية  في وضع السياسات الخاصة إيجاد آلية إلشراك جميع األطراف الم −

 .باستخدام الموارد الوراثية الحيوانية وتنميتها

اعتماد خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكادر المحلي من العاملين بالثروة الحيوانية  وتوفير اإلمكانات  −

 . هذا المجال فيالتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدوليةوالمالية الالزمة 

خلفية أآاديمية في مجال صيانة وتنمية الموارد الوراثية الحيوانية من خالل الدراسة  تهيئة مربين ذوي −

 .والتدريب في معاهد متخصصة

لتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالمحافظة على الموارد الوراثية توفير الموارد المالية الالزمة  −

 .اتهالحيوانية وتحسين استخدامها وتنمي

 .إدخال التقنية الحديثة في مجال تربية وتحسين إنتاجية الحيوانات −
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 البيولوجي التنوع  بتعزيز التعاون الدولي في مجالالخاصةالتوصيات :  الخامسالجزء

  المزرعةلحيوانات
 

انية، حيث  الصلة بالموارد الوراثية الحيوذات السلطنة عضوًا فاعًال في المنظمات اإلقليمية والعالمية تعتبر

 منظمةتشارك في مختلف الفعاليات المتعلقة بهذا القطاع التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي  ومع 

 األآساد والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وغيرها من ومنظمة (FAO) لألغذية والزراعة المتحدةاألمم 

التقنية وغيرها من المجاالت ذات الصلة  ونقل مجاالت صحة الحيوان والتدريب في المنظمات العالمية

ويتم ذلك من خالل مجموعة من اللجان تم تشكيلها لتنسيق مجاالت التعاون ووضع . باإلنتاج الحيواني

 . السياسات وتنفيذ البرامج والخطط التي يتم اإلتفاق بشأنها

 

 لتحقيق المزرعةانات ويوصى باإلستفادة من تعزيز التعاون الدولي في مجال التنوع البيولوجي لحيو

 -:األهداف التالية

 

  والتدريب والبحوثتطوير البني التحتية و الحيواني اإلرشاد  مجاالتفي جهود بناء القدرات القطرية عمد

 الوراثية الموارد األعباء والمنافع بصورة متساوية في عمليات الصيانة والتوصيف والتقييم وتنمية تقاسم

 . ول الجوارالحيوانية بين السلطنة ود

 تربيةآ  األساسية والتطبيقيةالبحوثفي مجال زيادة التعاون بين السلطنة ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

 المالئمة ونقلها، الحيوية قنية التوتطوير ، واإلبل والماعز والضأن المحلية للدواجن السالالتوتحسين 

 .وإقامة المشاريع المشترآة بين البلدين

 الخليجي في تطوير نظم المعلومات وشبكات التعاون اإلقليمي بين السلطنة ودول مجلس ونالتعاتفعيل 

 . االتصال

 على األمراض السارية للسيطرة اإلقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة التعاونتفعيل 

تعاون ليشمل دوًال من خالل وضع إستراتيجيات مشترآة لضبط حرآة الحيوانات وتوسيع مجاالت هذا ال

 .أخرى في هذا المجال

حقوق (  بين السلطنة والمنظمات العالمية بخصوص التقيد بالمبادئ والطرق الدولية يدولال التعاونتأمين 

 الوراثيةلضمان النقل الدولي السليم للموارد )  االختراع واالعتبارات األخالقيةوبراءاتالملكية الفكرية 

 .صول عليها والتبادل النزيه لها  وتجارتهاالحيوانية وتخزينها والح

تأمين التعاون الدولي مع المنظمات العالمية إليجاد التمويل الالزم إلنشاء بنك لألصول الوراثية للثروة 

 .الحيوانية
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 . العناصر األخرى:الجزء السادس
 

  العامة  التوصيات6-1

 

حيوانية في السلطنة يمكن استخالص التوصيات من خالل إعداد هذا التقرير عن حالة الموارد الوراثية ال

 :التالية

 

وتسليمه لمنظمة األمم المتحدة  إعداد آلية إلجراء عملية المتابعة التي تأتي بعد االنتهاء من إعداد التقرير

 . لألغذية والزراعة

ي توفير الشروع في إجراء المسوحات الخاصة بالتنوع البيولوجي لحيوانات المزرعة من أجل المساهمة ف

  .المعلومات عند إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالموارد الوراثية الحيوانية في العالم

 .إنشاء نظام وطني  للموارد الوراثية الحيوانية بالسلطنة

 .وتحديد احتياجات ومتطلبات المحافظة عليها وتنميتها  الحيوانية بالسلطنةم وضع الموارد الوراثيةيتقي

 .تطوير الموارد الوراثية الحيوانية بالسلطنة وتوفير الموارد المالية الالزمةوضع استراتيجية ل

تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة الموارد الوراثية الحيوانية وإيجاد عالقة تشابكية بين القطاعين العام 

 .والخاص في هذا المجال

 

 ة بالسلطنة خطوات إعداد التقرير القطري حول الموارد الوراثية الحيواني6-2

 

بدأ العمل في إعداد التقرير القطري حول حالة الموارد الوراثية الحيوانية بالسلطنة بعد اختتام ورشة العمل 

والخاصة بمنهجية إعداد التقرير القطري ) FAO(التي أقامتها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

عمل إلعداد التقرير ضم مجموعة من المختصين من وقد تم تشكيل فريق . حول الموارد الوراثية الحيوانية

الجهات ذات العالقة بالموارد الوراثية الحيوانية آمراآز البحوث والجامعة والمديرية العامة للتخطيط 

وقد قام فريق العمل بتجميع المعلومات من المراآز البحثية ومن المديريات . وتنمية اإلستثمار بالوزارة

ة الحيوانية والسمكية بالمناطق والتي تتولى اإلشراف على برامج تنمية الثروة العامة للزراعة والثرو

الحيوانية بالمناطق المختلفة من السلطنة وعى ضوء ذلك قام الفريق بتعبئة الجداول الخاصة بالتقرير وذلك 

ة وقد تم آذلك اإلتصال ببعض الجهات ذات العالق. من خالل عقد سلسلة من االجتماعات المتواصلة

بالموارد الوراثية الحيوانية واستخدامها ولكنها لم تمثل بالفريق من أجل إشراآها في عملية إعداد التقرير 
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وقد تم من خالل ذلك تجميع المعلومات التي تتوفر لديها حول بعض األنواع والسالالت لبعض الحيوانات 

 . ومجاالت استخدامها والبرامج الخاصة بتنميتها

ل فريق عمل مصغر للقيام بصياغة مسودة التقرير على ضوء الجداول سابقة بعد ذلك تم تشكي 

وبعد االنتهاء . التجهيز وباالستعانة باألسئلة األساسية الواردة بالخطوط التوجيهية الخاصة بإعداد التقرير

من قبل من إعداد المسودة األولية للتقرير القطري حول حالة الموارد الوراثية الحيوانية تم استعراضها 

 .الفريق الرئيسي ومن ثم تم اعتمادها بعد إجراء التعديالت الالزمة عليها
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 المرفقات 6-3
 

  من األبقار والضأن والماعزجدول المواصفات اإلنتاجية للسالالت المحلية
 :أوال األبقار

  الصفات اإلنتاجية
 الساللة

الوزن 
عند 

عمرسنة 
 )آجم(

وزن 
الفطام 

 )آجم(

وزن 
الميالد 

 )مآج(

نسبة 
الدهن 
(%) 

الخصوبة 
(%) 

متوسط 
إنتاج 

الحليب 
 )آجم(

طول فترة 
الحلب 

 )يوم(

وزن جسم 
الحيوان 
الناضج 

 )آجم(

 

 البلدي        
الظفار 300 190 380 84 5 17.5 85 166

 ي
         

 
 ثانيا الماعز والضأن

 
وزن عند 

 أشهر 6عمر 
 )آغم(

وزن الفطام 
 )آغم(

وزن الميالد 
 )آغم(

عدد المواليد د المفاطيمعد الخصو
(%)بة 

وزن األم  الساللة

 الباطنة 33.3 87 1.22 1.05 3.02 13.9 21.3
 الظفاري 25.8 84 1.19 1.07 2.94 12.7 18.4
 الجبل األخضر 36.2 86 1.23 1.0 3.12 14.5 22.7

الماعز  لم تجر دراسة بشأنه
 الصحراوي

 أن العمانيالض 33.9 90 1.29 1.05 2.82 16.4 26.8
 ظفاريالضأن ال لم تجر دراسة بشأنه
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 قائمة األشخاص الذين شارآوا في عملية إعداد التقرير


