
 م2029   يناير(    2) العدد                                  للعلوم الزراعية المجلة العربية 

 

 

13 

 املاعز بإمارة أم القيوين بدولة األمارات العربية املتحدة

 دادـإع

 يعقوب مقبول يعقوب /د
 السودان -جامعة النيلني  - كلية التقانة الزراعية و علوم األمساك

 ىتاج السر على عيس /د           أحمد أبوعاقلة محمد عبدالملك  
 السودان -جامعة اجلزيرة ة             وزارة الزراعة دولة األمارات العربية املتحد

                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص البحث 

الغرض من الدراسة هو تسليط الضوء على الماعز كحيوان اقتصادي 

والوقوف على طرق التربية المتبعة وتحديد المشاكل التي تواجه مربي الماعز 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ثم أساليب  .باإلمارة ثم اقتراح الحلول المناسبة لها 

 .التحليل اإلحصائي لالستبيان بعد أن تم جمع المعلومات من مصادر مختلفة  

مصادر أساسية كاالستبيان والمقابالت حيث تم أخذ عينة عشوائية ألربع  :أوال

مناطق جغرافية في اإلمارة وقد اشتملت العينة على عدد مائة مربي تم تحديديهم 

يقة عشوائية من ضمن مجموعة مربى الماعز باإلمارة وقد حوت االستمارة بطر

قسمت هذه األسئلة إلي سبعة مجموعات واشتملت االستمارة . سؤاالً  93على 

على نوعين من البيانات وهما بيانات لها طابع كمي وأخرى لها طابع نوعي مثل 

 .اإلجابة بنعم أو ال

تقدير المتوسط الحسابي واالنحراف  تم تحليل البيانات الكمية عن طريق

في حالة ( 1)المعياري لها أما بالنسبة للبيانات النوعية فقد تم استخدام العدد 

في حالة النفي ثم حساب المتوسط العام لكل سؤال ويكون ( صفر)اإليجاب والعدد 

في هذه الحالة عبارة عن نسبة مئوية ، بخصوص المقابالت تم إجراء مقابالت مع 

لين بالوزارة والمهتمين بموضوع الدراسة وقطاعات مختلفة من المهتمين مسئو

 . بموضوع الدراسة 

مصادر ثانوية مثل رصد سجالت من وزارة البيئة والمياه ، النشرات :ثانيا

 . اإلرشادية من الوزارة ، المقابالت المنشورة و الشبكة المعلوماتية

من % 08ور يمثلون أهم النتائج التى خلصت لها الدراسة أن الذك

%( 11)من المربين أميون %( 93)مجموعة مربي الماعز باإلمارة ، وأن 
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وتشير %( 39)جامعيون وأن غالبية المربين يهدفون لتربية الماعز إلنتاج اللحوم 

كما وضح من %( 94)وزرائب %( 93)النتائج أن غالبية المأوى هي عزب 

 .ملة الماعز الموجود باألمارةمن ج%( 01)النتائج أن الماعز المحلي يمثل 

وأهم التوصيات تتمثل فى تشجيع فئة الشباب المتعلم لالنخراط في مشاريع  

اإلنتاج الحيواني وخاصة الماعز وحث المربين بتحسين خواص إنتاج األلبان من 

الماعز كجزء مهم ومكمل إلنتاج اللحوم ، العمل على تحسين المأوى  واستقراره 

المحلية  بالتغذية  الجيدة واالهتمام بالصحة والتربية وحسن وتحسين السالالت 

اإلدارة ويأتي هنا دور اإلرشاد المنظم في زيادة اإلنتاج وعموماً بالتحسين البيئي 

 . والوراثي

Abstract: 

This research was carried out at Um Al Quain District 

(United Arab Emirates) to study the situation of goats as 

economical animal and its production potentials and how to 

improve them.The district is divided to 4 geographical areas, 

and random samples (100) of goat owners were chose to 

answer a questionnaire which contained 39 questions that 

reflect the situation of goats in the District. 

Results revealed that 80% of the owners were males, 

50% of the owners were uneducated, the average grazing area 

was 2.2 feddan for the individual owner and the main purpose 

of goat rearing is meat production (53%). Questionnaire 

revealed that, the main breeds in the District were Local breed 

(81%).Also the flock average was 62.2. As far as management 

systems was concerned, the results showed that it was good in 

the District and the owners suggest supplementation of  clean 

water and good nutrition will help in the owners settlement. 
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 : المقدمة

الماعز يحظى باهميه كبيرة لدى االقطار العربية لما له من دور ملموس 

اساسيا في  في تحقيق االمن الغذائي وتعزيز االقتصاديات العربية ويمثل مصدراً 

توفير اهم السلع الغذائية لإلستهالك المحلي وهو بذلك يعتبر قطاعاً واعداً لتنوع 

يبلغ عدد الماعز الكلى بدولة األمارات . مصادرالدخل وبيئة خصبه لالستثمار

رأس  أما تعداد الماعز الكلى بأمارة أم القوين فيبلغ  1،933،409العربية المتحدة 

 (.4889لبيئه و المياه وزارة ا) رأس  43،111

شرقا  3163الى  31تقع دولة االمارات العربية المتحدة بين خطي طول       

شماال داخل قارة اسيا وتشرف على الخليج  4163الى  4463ودائرتي عرض 

العربي من جهة الشمال وتجاورها السعودية من جهة الجنوب ويحدها خلبج عمان 

خ دولة االمارات العربية المتحدة هو المناخ وسلطنة عمان من جهة الشرق و  منا

 . الصحراوي الحار 

على السهل الساحلي الغربي لدولة االمارات وتحدها من  تقع امارة ام القيوين     

جهة الشمال امارة راس الخيمة ومن جهة الجنوب امارة الشارقة ومن الشرق امارة 

كيلو 777وتقدر مساحة ام القوين بحوالي ،الفجيرة ومن جهة الغرب الخليج العربي 

 . مترمربع 

ربية ويعتمد عليها اساساً في تلي الماعز اإلبل من حيث الرعايه واالهتمام في الت

وأهم انواع الماعز باإلماره هى الماعز ، اإلماره كمصدر للحوم 

) ماعز صالله وخليط بين هذه السالالت ، السوري، الصومالي،الباكستاني ،المحلي

 (.4889أحمد الطاهر 

من خالل المشاهدات الميدانية يالحظ أن الماعز منتشر في كل انحاء هذه      

ة وقد ساعد على انتشارها صغر حجمها وسهولة رعايتها وقدرتها على اإلمار

ويالحظ أن معظم . التكيف كالعيش والتناسل واالنتاج في الظروف المناخيه لالماره

هذه السالالت تربى بواسطة البدو في المناطق البدوية وقليل منها تربى بواسطة 

 . الحضر في المناطق الحضرية

- :اسة في اآلتيتتلخص اهداف هذه الدر

 .تسليط الضوء على الماعز كحيوان اقتصادي. 1

 .الوقوف على طرق التربية المتبعة لدى مربي الماعز باالمارة. 4

 .تحديد المشاكل التى تواجه مربي الماعز في االمارة. 9

 .باألمارة اقتراح الحلول المناسبة للمشاكل التي تتعلق بتربية و رعاية الماعز. 9
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 :الطرق والمواد  -2

أجريت الدراسة في أمارة أم :خلفية عن المنطقة التي أجريت فيها الدراسة 2-1

القيوين التي تعتبر إحدى أمارات دولة األمارات العربية المتحدة وتقع امارة أم 

كيلومتر تقريبا بين  49القيوين على ساحل الخليج العربي  وتمتد شواطئها بطول 

كيلومترا جنوب غربي رأس الخيمة وتبلغ  99الخيمة وتبعد امارتي الشارقة ورأس 

 .من مساحة الدولة% 1كيلومترا مربعا وهي تعادل  777مساحة أم القيوين 

  -:نشاط اإلنتاج الحيواني باالمارة 2-2

يهتم المربون بتربية ورعاية االبل بصفة خاصة وتاتي تربية الماعز في المرتبة 

 . ها االغنام واالبقارالثانية من حيث األهمية وتلي

- :طرق جمع المعلومات 2-3

 -:تم جمع المعلومات من مصادر مختلفة وهي 

  -:مصادر أساسية 2-3-1

تم إتخاذ العينات على أساس العينة الجغرافية  حيث تم تقسيم االمارة إلى          

تمثل العينة  ،أربعة مناطق جغرافية وهي شمال وجنوب وشرق و غرب االمارة 

 . المأخوذة مربى و مالكي ورعاة و عمال الماعز باألمارة

المعلومات تم الحصول عليها عن طريق الزيارات الميدانية و اإلتصال بأفراد     

وذلك عن طريق اجاباتهم على ( العمال -الرعاة  -المالكين  -المربين ) هذه العينة 

وضع الماعز بامارة أم القيوين  حول( 4ملحق رقم )أسئلة تتضمنها  استبيان 

وبتحليل االستبيانات تم الحصول على المعلومات والبيانات التي ساعدت على 

القاء الضوء على وضع الماعز باالمارة ومن خالل العمل الروتيني اليومي في 

الحقل والزيارات الميدانية المتكررة حيث تم المسح الشامل والوقوف على طبيعة 

 .االمارةتربية الماعز ب

كما تم اجراء مقابالت مع مسئول عيادة أم القيوين البيطرية وادارة عيادة      

) هتمين بموضوع البحث في االمارة +الشارقة البيطرية وقطاعات مختلفة للم

 (.معلم -ضابط شرطة، أعمال حرة 

  -:مصادر ثانوية  2-3-2

 : تم  الرصد و االستفادة من السجالت الموجودة في 

 .ة البيئة والمياه وزار -1

 . النشرات و المقابالت المنشورة في المجالت والصحف  -4

 . الشبكة المعلوماتية -9
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  -:الصعوبات التي واجهت الدراسة 2-4

العتماد البحث على العمل الميداني بصفة عامة فان المصادر األساسية والتي      

جهت هذه المصادر فقد وا. تعتمد على اخذ المعلومات من المربى والعامل شخصيا

 : صعوبات عدة نذكر منها

 . عدم استقرار العذب  -1

 . وعورة الطرق مما ادى إلى صعوبة الوصول إلى مناطق تربية الماعز -4

 . صعوبة الحصول على المعلومات الصحيحة -9

 -:التحليل االحصائي 2-5
لقد تم تصميم مائة استمارة لتغطي نفس العدد من المربين والذين تم          

وتحتوي . اختيارهم ليمثلوا عينة عشوائية من مربى الماعز في امارة أم القيوين 

األسئلة إلى سبعة مجموعات سؤاال تم تقسيم هذه  93كل استمارة على عدد 

 : كاآلتي

 : المجموعة األولى  -1

 عة على بيانات خاصة بالمربي وحالته االجتماعية  تحتوى هذه المجمو

 : المجموعة الثانية  -2

 وتحتوي هذه المجموعة على الحالة االقتصادية للمربى 

 : المجموعة الثالثة -3

تحتوى هذه المجموعة على تكوين القطيع وموسم التلقيح والوالدات ومدة الحمل 

 . وطول فترة الحليب وعمر الفطام

 : المجموعة الرابعة -4

تحتوى هذه المجموعة عل بيانات خاصة بنظام ايواء الحيوان ومدى جاهزية 

 . للسكن

 : المجموعة الخامسة -5

 تحتوى هذه المجموعة على بيانات خاصة بتربية الحيوان 

 : المجموعة السادسة -6

تشتمل هذه المجموعة أسئلة عن االثار االقتصادية لرعاية وتربية الحيوان وأي 

 . بوناقتراحات يطرحها المر

  -:طريقة التحليل االحصائي 

 : المجموعة األولى  -1

وتحتوى على عدد من األسئلة تشتمل على بيانات لها طبيعة كمية 

(quantitative    ) مثل عمر المربي وحجم وتكوين القطيع والمساحة
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وقد ثم تحليل هذا النوع من البيانات عن طريق ادخالها داخل . الزراعية

) الحاسب اآللي وباستخدام برنامج اإلكسل تم حساب المتوسط العام 

Average   ) وأيضا  االنحراف المعياري (Standardiviation   ) لكل

 . معلومة من هذه األسئلة 

 : المجموعة الثانية -2

تحتوي هذه المجموعة على مجموعة من األسئلة لها طابع اإلجابة بنعم أو ال أو 

قد تكون لها عدة احتماالت من األجوبة وفي هذه الحالة تكون البيانات ذات 

وفي حالة اإليجاب يدرج   Qualitativeأو (   categorical) طبيعة نوعية 

تم استخدام برنامج  وقد(  8)العدد واحد في حالة النفي بدرج العدد صفر 

اكسل لتحليل هذه البيانات وحساب المتوسط العام لكل سؤال وبناء على طبيعة 

هذه البيانات المذكورة أعاله تكون نتيجة المتوسطات الحسابية عبارة عن 

وبعد ذلك تتم مقارنة هذه النسب بكل مستوياتها (   percentage)نسب مئوية 

وال بد من ذكر أن مجموع اإلجابات  لكل   .ويتم استخالص النتائج تبعا لذلك

 %(. 188)األسئلة تكون عادة 

- :المناقشـة النتائج و-3

 :الجنس والحالة االجتماعية للمربي و العمالة 3-1

إناث %  48من المالك ذكور و % 08يتضح أن  ( 1)من الجدول  رقم  

تصادية يسيطر وقد يفسرذلك لطبيعة المنطقة البدوية حيث نجد أن المقدرات االق

  +% 39،1كما تبين ان متوسط عمر المربي هو .عليها الرجال دون النساء 

، وهذا يدل على ان المربون كبار السن خالف الشباب ،  وذلك لتطلع الشباب 1،1

 +  1،4وضح أن متوسط عدد افراد عدد األسرة للمربين فهو . لمهن  أكثر دخالً 

 .اني فرد  فهذا يشير الى النمو السك 8،9

أميون وهذا يعكس % 93أما فيما يختص بالجانب التعليمي فنجد أن  

حياتهم البدوية وال غرابة في ذلك ألن البدو بصورة عامة ال يميلون الى التعليم بل 

فقط يقرأون % 3كما نجد أن . يفضلون الحياة البدوية ومعايشة ظروفهم البيئية 

دارس  االبتدائية وهذا ايضاً يفسر خريجي الم% 9ويكتبون وهذه نسبة قليلة ، و 

خريجي المدارس المتوسطة  % 13عدم رغبة البدو في مواصلة التعليم ، ونجد أن 

وهذه تعتبر نسبة % 11خريجي الثانوية العليا بينما نجد نسبة الجامعيين % 0و 

 .عالية ويعول عليها كثيراً في نشر التربية الحديثة 
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فقط من اسرة % 1و % 39ستأجرة تمثل وأظهرت الدراسة ان العمالة الم 

المربي ، وهذا يوضح التركيز على العمالة المستأجرة نسبة للطفرة االقتصادية 

 .ورخص االيدي العاملة المستجلبة وايضاً عزوف الشباب عن المهنة 

- :الحيازة الزراعية وأهداف التربية والسالالت وانواع الحظائر والمراعي   3-2

 4،4أوضحت نتائج االستبيان ان متوسط الحيازة الزراعية ( 4)من الجدول رقم 

فدان ، تعتبر هذه المساحة مناسبة للمربي اذا اخذنا فى االعتبار طبيعة  8،1 +

االرض الملحية والرملية وقربها من الساحل ونسبة لمناخ  المنطقة شبه 

 .الصحراوي والتي تشح فيها االمطار ويقل المرعى 

من المربين % 39ف التربية تبين من الدراسة أن أما بالنسبة ألهدا 

فقط %   864ينتجون اللحوم والحليب معاً ، بينما نجد أن % 93منتجون اللحوم و 

من المربين ينتجون الحليب فقط وتركيزهم على اللحوم ألنهم يفضلونها على 

يعود اللحوم األخرى من ناحية تقليدية  ونفسية ، أما انخفاض مستوى انتاج الحليب 

 .الى توفير االلبان ومنتجاتها مدعومة من قبل الدولة 

وبخصوص سالالت الماعز أظهرت الدراسة  ان الماعز المحلي  يمثل  

من جملة السالالت ويعزى هذا بأن طبيعة المنطقة بدوية ولم يمارس فيها % 01

ثم ماعز صاللة % 19ويلي الماعز المحلي الماعز الباكستاني ويمثل .التحسين 

أحمد الطاهر )وهذا األمر يتفق مع بعض الدراسات و المسوحات السابقة % . 1

% 94والزرائب % 93أما بالنسبة للمأوى فنجد ان العزب تمثل (. 4889أحمد 

 %.1والمزارع % 14كما نجد الحظائر ( الترحال)وهذا يالئم الحياة البدوية

ون في مراعي من القطعان يرع% 94وفيما يختص بأنواع المراعي فنجد أن 

منهم يرعون في محاصيل حقلية فقط بينما % 99طبيعية ومحاصيل حقلية معاً و 

منهم يستخدمون مراعي طبيعية وهذا يرجع الى طبيعة االرض % 43نجد أن 

التي هي عبارة عن ارض ملحية في جزئها المجاور للساحل وسهل رملي وايضاً 

ناخها شبه صحراوي  تشح فيه تحتوي على الواحة ذات التربة الخصبة كما أن م

فقط يستخدمون المرعي % 43االمطار ، لذا يقل المرعي الطبيعي فنجد أن 

الطبيعي والغالبية تعتمد على مخلفات المحاصيل الزراعية كما ذكر سابقاً   و تتفق 

هذه النتائج مع دراسات أجريت فى أقاليم مشابهه لظروف األمارة المناخية و 

 (.Devedra 1975b)  الطبيعية فى العالم

- :موسم التناسل والولدات  3-3

من التناسل يتم طول العام نظراً لعدم % 34يتضح أن ( 9)من جدول رقم  

يحدث في %( 09)التحكم في الذكور بواسطة المربين وبين أن غالبية الوالدات 
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وتهطل  (الخريف والشتاء ) الفترة من شهر سبتمبر الى ديسمبر ، حيث تصادف 

خاللهما األمطار وتنبت النباتات وتنمو االعشاب والشجيرات ويكون المرعى 

 .خصباً 

- :معدالت تكوين القطيع واالنجاب والنفوق  3-4

رأس  9،1 + 14،4يبين أن متوسط حجم القطيع ( 9)الجدول رقم 

ذكور ناضجة  8،4 + 4،0إناث ناضجة و   9،7‘  9164ويتكون هذا العدد من 

مواليد  8،9 + 1،1إناث نامية  و  8،0 + 7،0ذكور نامية و  8،1 + 9،0و

رضيعة ، ويتضح من تكوين القطيع عدم وجود عدد كافي من الذكور واالناث 

نقص الذكور واالناث الغير ) النامية لكي تتم عملية االحالل بطريقة سليمة 

دى المربيين وهذا يفسر رغبات الذبح المبكر للمواليد  الذكور واالناث ل( ناضجة 

قبل عمر الفطام للحصول على اللحوم التي تصلح للشواء ويوضح ايضاً عدم 

 .وجود ذكور  فائضة للبيع 

مولود ، وهذا يعنى قلة الوالدات ( 1،1) وظهر من الدراسة وجود عدد قليل جداً 

كما وضح من النتائج أن عدد االناث للذكر .خالل الفترة التي تمت فيها الدراسة 

فقط % 49،01تبين أيضا أن حوالى .وهو معدل معقول 48،89هو بمعدي  الواحد

من االناث  التي ادخل عليها الذكر قد ولدت ، وهذا يشير الى تدنى الخصوبة 

 .للقطيع أو نقص التغذية والرعاية 

وهو  % (18نسبة التوائم )مولود   1،18كما وضح أن عدد المواليد لكل أم والدة 

عدد قليل اذا قورن بالمستوى العالمي ويرجع ذلك لفقر المنطقة رعويا وقلة 

 ( وهذا يشير لعدم اتباع التحسين ايضاً ) الرعاية  

شهر و هى فترة قليلة وقد يعزى  9،00أم بالنسبة لطول فترة الحليب فقد بلغت 

 .لحم ذلك لعدم تركيز المربين على الحليب بل تركيزهم ينصب على انتاج ال

شهرويعود ذلك الى أن غالبية  9،09كما وضح من الدراسة ان عمر الفطام 

المواليد تذبح فى أعمار مبكرة بالرغم من قلة محصول اللحم منها سعيا وراء لحم 

 (.المندي والشواء )طرى الستخدامة فى مأكوالت مفضلة للمستهلكين 

ه نسبة قليلة تدل هذا و هذ%  8،10والناضجة % 1،77معدل النفوق في المواليد 

 .وجود الرعاية البيطرية واتباع التحصينات 

- :إدارة وصحة القطيع  3-5

من المساحات المحددة اليواء الحيوانات % 01ان ( 3)يتضح من الجدول رقم 

ويتبين أيضا ان المساقي .كافية وقد يعزي هذا لقلة عدد الحيوانات المملوكة 
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النظافة جيدة كما وضح أن المربون ال يهتمون والمعالف كافية والظل والتهوية و

منهم نظراً  لعدم معرفتهم الكافية بسبل %( 34)بالتقسيم حسب  الساللة والجنس  

يتبعون النظام % 10أما بخصوص التربية المتبعة فنجد أن .االدارة الحديثة 

ان وتبين من الدراسة .المفتوح وهو نظام تقليدى يالئم حياة البداوة فى المنطقة

وظهر .ال يمارسون  االنتخاب وهذا يدل على عدم االهتمام بتربية الماعز % 03

ايضاً أن مصادر المركزات الغذائية محلية وهذا يرجع لتوفير االعالف بالدولة 

 .باسعار مناسبة مقارنة باألعالف المستوردة 

من المربين يطبقون برنامج التحصين % 13وقد بينت دراسة صحة القطيع أن 

أما فيما يختص . دوري ويعود ذلك ألن هذه الخدمة متوفرة من قبل الدولة مجاناً ال

 .بمتابعة صحة القطيع بيطرياً فقد اتضح  من الدراسة عدم وجود هذه الخدمة 

وقد أظهرت الدراسة حدوث مرض االلتهاب الرئوي البلوري المعدي  

(C.C.P.P )البرد ونشير  ،فى الشتاء نظرا لضعف المقاومة في الماعز بفعل

النتشاره بسبب عدم  توفر اللقاحات في السابق ولكن اآلن توفره وزارة البيئة 

والمياه مجاناً ، أما بقية االمراض األخرى فنسبتها قليلة وترتفع نسبة أمراض 

% 98الطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص االمالح والفيتامينات الى 

 .قاية ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية ويرجع هذا  لعدم اتباع طرق الو

-:اقتصاديات القطيع 3-6  

نجد أن اهم اقتصاديات القطيع تركز على انتاج اللحوم ( 1)من الجدول رقم 

ويرجع ذلك للغرض االساسي من التربية وينعكس هذا األمر اقتصاديا %( 37)

بصورة  مباشرة عن على المربين ومن اهم الفوائد بالنسبة للمربي زيادة دخله 

طريق المردود السريع لبيع الجديان وبالتالي توفر النقد كما تلعب دوراً في كسب 

. العيش للمربي ومحاربة الفقر وتأمن له غذاءه كما أنها رصيد في حالة المخاطر

وأثره الصحي هو تحسين المستوى الصحي على المربي واسرته عن طريق 

 .  ة وهو البروتين حصوله على أحد ضرورياته االساسي

وأثره االجتماعي هو يحسن المستوى المعيشي ورفع الوضع االجتماعي 

للمربي ومن ناحية تقليدية لحوم الماعز هى مكون أساسى للوجبة الرئيسية كما 

واالجتماعية ويتفاخر بتربية الماعز ( األعياد ) تذبح في المناسبات الدينية 

 . المربون كثيراً 
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- :أهم التوصيات التى يمكن الخلوص لها هى: التوصياتالخالصة و -4

تشجيع فئة الشباب المتعلم لالنخراط في مشاريع اإلنتاج الحيواني وخاصة  .1

 . الماعز

حث المربين بتحسين خواص إنتاج األلبان من الماعز كجزء مهم ومكمل  .4

 . النتاج اللحوم

بما أن أغلبية المأوي هي العزب والزرائب يمكن تحسين الظروف البيئية  .9

وكذلك االهتمام باختيار المواد االنشائية الجيدة والعمل على استقرار هذه 

العزب أما بخصوص الزرائب والتي عادة تكون ملحقة بالمنازل فيمكن 

ترسة ويأتي نظافتها باستمرار وحمايتها من االمراض المعدية والحيوانات المف

 . هنا دور االرشاد البيطري

تقديم برنامج متكامل للرعاية البيطرية وذلك من قبل الجهات الحكومية من  .9

 . أجل تشجيع المربين وتحسين انتاجية حيواناتهم

عمل مركز ابحاث للمراعي يختص بدراسات على النباتات الرعوية .  .3

اع األعالف التي تتالءم الطبيعية بالدولة ومدى قابليتها لإلكثار وبعض أنو

 .زراعتها والمناخ السائد في الدولة ومدى تحملها الملوحة
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