تحويل املوارد الوراثية إىل قيمة

TRANSFORMING GENETIC RESOURCES INTO VALUE

املوارد الوراثية تراثنا
تتميــز ســلطنة عــان بتنــوع بيولوجــي كبــر يف األنــواع الحيوانيــة والنباتيــة .وكل هــذه الكائنــات تعتــر مــوارد
وراثيــة بالنســبة لنــا ألنهــا تقــدم لنــا الكثــر مــن إحتياجاتنــا مثــل الطعــام والــرداء والــدواء .هــذه املــوارد هــي
ثروتنــا ،ونحــن بحاجــة اىل التعــرف عليهــا وحاميتهــا.

عامل البحار

ســمكة أمفيربويــون أومانيســيس وهــي ســمكة املهــرج التــي توجــد فقــط يف ظفــار
بــن مربــاط ومصــرة يف منطقتــن محددتــن واحــدة يف الشــال واالخــرى يف الجنــوب.

وتزخــر البيئــة البحريــة بتنــوع الكائنــات الحيــة الدقيقــة والتــي تعتــر مــوردا واعــدا ملســتقبل
مشــاريع التكنولوجيــا الحيويــة ( مثــل تصنيــع األدويــة واملضــادات الحيويــة).

عامل النباتات

عامل الحيوانات

عامل امليكروبات

تــم أكتشــاف أنــواع مختلفــة مــن القمــح املحــي أبرزهــا :كــويل ومســاين ورسيعــا ونــوع
آخــر مل يكــن يعرفــه العلــم ،تتميــز جميعهــا بصفــات وراثيــة قيمــة مثــل املقاومــة
العاليــة للح ـرارة والجفــاف واآلفــات الزراعيــة.
هنــاك الكثــر مــن أجنــاس املاعــز يف ســلطنة عــان وميكــن متييــز االختالفــات بينهــا
بســهولة وهنــاك أنــواع محليــة منهــا عــى ســبيل املثــال :الباطنــة ،الجبــل األخــر،
الظفــاري والصح ـراوي .ويعتــر التنــوع الــورايث هــو أســاس األمــن الغــذايئ ومكمــن
للــروات ورفاهيــة اإلنســان.
نحــن نســتخدم اللــن الرائــب مبســاعدة بكترييــا تســمى الالكتوباســيلوس وهــي التــي
تســاعد يف تكــون الزبــادي .وهنــاك العديــد مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة التــي قــد
تكــون ذات فائــدة لإلنســان يف عــان ،لكننــا نعلــم القليــل عنهــا يف الوقــت الحــايل.
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TRANSFORMING GENETIC RESOURCES INTO VALUE

Genetic Resources are our heritage
Oman is blessed with abundant and unique fauna and floral biodiversity. All these are our genetic
resources they provide us with so many of our needs such as food, clothes and medicines. Our
genetic resources are our wealth and we need to know and protect them.

The Marine world
Omani clownfish found only in Dhofar between Mirbat and Masirah in two
distinct population one north one south. In addition, marine sponges,
corals and invertebrates harbor diverse and unique bacterial strains that
are a potential for future biotechnological projects.

The Plant world
Many different wheat varieties have been discovered including Cooley,
Missany and Sarraya,and recently one new discovered to Science in Oman.
These varieties contain genetic characteristics that make it resistant to
heat, drought and diseases.

The Animal world
They are many breeds of goats in Oman with visible variations. They
include the local breeds known as: Albatinah, Aljabal Alakhdar, Dhofari,
and Sahrawi. Genetic resources diversity is the basis of food security,
wealth creation and human well-being.

The Microbial world
We use milk with the help of bacteria called Lactobacillus delbrueckii subsp.
Bulgraicus to make yoghurt. There are more out there to discover, that
could be of use to human kind, but we still lack of knowledge about them.

