
املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية

www.maf.gov.om

املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية

التقــرير ال�ســـنوي 2013





الــتـــقــريـر الـ�ســـنــــوي

2013

املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية

www.maf.gov.om







عمان.الوزارة  �سلطنة  يف  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  لدى  حمفوظة  والن�سر  التاأليف  حقوق  جميع 

ت�سجع االقتبا�س املنا�سب الأي مادة من املواد للأغرا�س غري التجارية وتن�سح اال�ست�سهاد باالقتبا�س التايل: 

التقرير ال�سنوي 2013. املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية، وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية. 

م�سقط، �سلطنة عمان. iv + # �س



املحتويات
i مقدمة 

1 الربنامج الرئي�سي 1. بحوث نخيل التمر 

1 النخيل  واأمرا�ض  لآفات  املتكاملة  الإدارة   .1-1 امل�شروع 
- احلمراء  النخيل  �شو�شة  و  الدوبا�ض  حل�شرة  املتكاملة  الإدارة   .2-1 امل�شروع 
- التمور  ح�شاد  قبل  ما  معامالت  حت�شني   .3-1 امل�شروع 
- للتمور  احل�شاد  بعد  ما  معامالت  حت�شني   .4-1 امل�شروع 
2 للتمور  ال�شناعية  القيمة  تقييم   .5-1 امل�شروع 
- التمر  لنخيل  اجلزيئي  الوراثي  التنوع   .6-1 امل�شروع 
3 الربنامج الرئي�سي 2. كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة الري 

3 تربة  بدون  الزراعة  وتقنيات  املحمية  الزراعة  يف  املياه  ا�شتخدام  كفاءة  حت�شني   .1-2 امل�شروع 
6 خمتلفة  بيئات  حتت  واإدارتها  املياه  ا�شتخدام  من  ال�شتفادة  تعظيم   .2-2 امل�شروع 
8 الربنامج الرئي�سي 3. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية النباتية 

8 الرعوية  النباتات  اأنواع   / املحلية  للمحا�شيل  الوراثية  الأ�شول  وتوثيق  وحفظ  جمع   .1-3 امل�شروع 
11 الزراعي  الإنتاج  يف  والرعوية  وامل�شتوردة  املحلية  للمحا�شيل  الوراثية  املادة  ا�شتخدام   .2-3 امل�شروع 
23 البذور  وجودة  �شحة  ر�شد   .3-3 امل�شروع 
24 الربنامج الرئي�سي 4. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية احليوانية 

24 والدواجن  ال�شغرية  واملجرتات  املحلية  لالأبقار  الوراثي  التح�شني   .1-4 امل�شروع 
26 ا�شتدامتها  ل�شمان  املحلية  احليوانية  الوراثية  املوارد  حفظ   .2-4 امل�شروع 
27 املتاحة  املحلية  املوارد  ا�شتغالل  طريق  عن  مركز  علف  اإنتاج   .3-4 امل�شروع 
29 الربنامج الرئي�سي 5. االإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية 

29 الرئي�شية  للمحا�شيل  والأمرا�ض  الآفات  وحتديد  م�شح   .1-5 امل�شروع 
- للبيئة  وال�شديقة  التقليدية  للمبيدات  الآمن  ال�شتخدام   .2-5 امل�شروع 

30 للنبات  الغذائية  الحتياجات  من  ال�شتفادة  تعظيم   .3-5 امل�شروع 
- الرتبة  يف  بالنباتات  املرتبطة  املجهرية  الكائنات  وا�شتخدام  حتديد   .4-5 امل�شروع 

32 لالآفات  امل�شتدامة  الإدارة  طرق  تطوير   .5-5 امل�شروع 
- للنحل  والأمرا�ض  الآفات  واإدارة  حتديد   .6-5 امل�شروع 
- الرئي�شية  والأمرا�ض  لالآفات  وبيئية  بيولوجية  درا�شات   .7-5 امل�شروع 

39 الربنامج الرئي�سي 6. برنامج بحوث وتنمية املكافحة احليوية 

39 املحلية  احليوية  الأعداء  وحتديد  م�شح   .1-6 امل�شروع 
41 احليوية  املكافحة  عوامل  وا�شتخدام  الكثار   .2-6 امل�شروع 
45 الربنامج الرئي�سي 7. برنامج بحوث اجلودة و�سلمة الغذاء 

45 للثمار  والكيميائي  الفزيائي  التو�شيف   .1-7 امل�شروع 
- العمانية  النخيل  )الدب�ض(  لع�شل  للجودة  تقييم   .2-7 امل�شروع 

47 احليوانية  املنتجات  بقايا  يف  احليوية  امل�شادات  تقييم   .3-7 امل�شروع 
48 الزراعية  املنتجات  يف  املبيدات  متبقيات  تقييم   .4-7 امل�شروع 
49 الربنامج الرئي�سي 8. ا�ستخدام املياه غري التقليدية للإنتاج الزراعي 

49 الزراعي  الإنتاج  يف  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  ملياه  الآمن  ال�شتخدام   .1-8 امل�شروع 
51 امل�شتدامة  للزراعة  املاحلة  املياه  من  ال�شتفادة   .2-8 امل�شروع 
54 الربنامج الرئي�سي 9. مراقبة االأوبئة احليوانية واالأمرا�س املنقولة 

54 ن�شوءها  واملتوقع  النا�شئة  احليوانية  الأمرا�ض  ور�شد  مراقبة   .1-9 امل�شروع 
54 احليوانية  لالأمرا�ض  املر�شية-البيولوجية  الدرا�شات   .2-9 امل�شروع 
57 ملحق- قائمة املوظفني 





i

مقدمة

تقوم املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بتنفيذ العديد من الأن�شطة البحثية يف اإطار عدد من امل�شاريع من خالل الربامج 
ال�شيا�شات احلكومية  لتوجهات  وفقا  و�شعت  والتي   )2015 – واحليوانية )2011  الزراعية  البحوث  اإ�شرتاتيجية  املعتمدة يف  الرئي�شية 
للبحوث الزراعية واحليوانية الواردة يف اخلطة اخلم�شية الثامنة )2011-2015(. جاء ت جميع اأن�شطة البحوث حتت �شعار البحث من 
اأجل التنمية. وتقوم املراكز والدوائر البحثية حتت مظلة املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بتنفيذ تلك الربامج وبالتعاون مع 

ال�شركاء الوطنيني.

�شهد عام 2013م حدثا تاريخيًا من خالل عقد املوؤمتر الوزاري للمعاهدة الدولية ب�شاأن املوارد الوراثية لالأغذية والزراعة لإقليم ال�شرق 
الأدنى و�شمال افريقيا والذي اإنعقد بتاريخ 21 �شبتمرب 2013م وبح�شور دول الربازيل واندوني�شيا  وايطاليا والرنويج وا�شبانيا، بال�شافة 
اىل الجتماع اخلام�س للجهاز الرئا�شي للمعاهدة )GB- 5( والذي عقد خالل الفرتة من 22-28 �شبتمرب 2013م وقد ا�شت�شافت حكومة 
البالط  و�شوؤون  ال�شلطاين  البالط  ديوان  ومب�شاركة  ال�شمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  يف  ممثلة   - العاملي  احلدث  هذا   - عمان  �شلطنة 
ال�شلطاين ووزارة البيئة وال�شوؤون املناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه وجامعة ال�شلطان قابو�س وجمل�س البحث العلمي وجامعة 
نزوى، بالإ�شافة اىل جمعية البيئة العمانية ومب�شاركة الهيئات الدولية يف اإطار منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو(. كما 
قامت املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بعقد العديد من الجتماعات وور�س العمل الإقليمية والدولية بالتعاون مع العديد من 

املنظمات واملراكز الدولية كاملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا( واملركز الدويل للزراعة امللحية )اكبا(.

يحتوي هذا التقرير على نتائج الأن�شطة البحثية الزراعية واحليوانية التي نفذت خالل عام 2013 من خالل م�شاريع خمتلفة يف اإطار 
)10( برامج رئي�شية )بحوث نخيل التمر ، كفاءة ا�شتخدام املياه واإدارة الري، اإدارة وحت�شني املوارد الوراثية النباتية، حت�شني واإدارة املوارد 
الوراثية احليوانية، الإدارة املتكاملة لالإنتاج والوقاية ، بحوث وتنمية املكافحة احليوية ، بحوث اجلودة و�شالمة الغذاء، ا�شتخدامات املياه 
الغري تقليدية من اأجل الإنتاج الزراعي، مراقبة الأوبئة احليوانية والأمرا�س املنقولة، اخلدمات امل�شاندة(. و نتمنى اأن تكون املعلومات 
املن�شورة يف هذا التقرير مفيدة جلميع القراء ذوي العالقة بالزراعة والرثوة احليوانية والعلماء وطالب واأ�شاتذة اجلامعات و�شناع القرار 

يف خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة.

ان هذه الإجنازات البحثية مل تكن لرتى النور لول الدعم املبا�شر وغري املبا�شر املقدم من العديد من ال�شخ�شيات واملنظمات والهيئات 
البحثية. ونخ�س ال�شكر والتقدير ملعايل الدكتور فوؤاد بن جعفر ال�شاجواين وزير الزراعة والرثوة ال�شمكية املوقر و�شعادة الدكتور اإ�شحاق 
للبحوث  العامة  املديرية  يف  القدرات  وتطوير  البحثية  الأن�شطة  جلميع  املتوا�شل  لدعمهما  للزراعة،  الوزارة  الرقي�شي وكيل  اأحمد  بن 

الزراعية واحليوانية.

يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  واملركز  )الفاو(  املتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  مثل  الدولية  للمنظمات  مو�شول  وال�شكر 
املناطق اجلافة )اإيكاردا( واملركز الدويل للزراعة امللحية )اإكبا( واإحتاد موؤ�ش�شات البحوث الزراعية يف ال�شرق الأدنى و�شمال اأفريقيا 
التنوع  ومنظمة  )اأك�شاد(  القاحلة  والأرا�شي  اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  الزراعية واملركز  للتنمية  العربية  )اأرينينا( واملنظمة 
احليوي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدعم واخلدمات ال�شت�شارية وبناء وتطوير القدرات الوطنية. كما ن�شكر املخت�شني بوزارة 
البلديات الإقليمية وموارد املياه ووزارة البيئة وال�شوؤون املناخية و�شوؤون البالط ال�شلطاين وجامعة ال�شلطان قابو�س وجمل�س البحث العلمي 
و�شندوق التنمية الزراعية وال�شمكية و�شركات القطاع اخلا�س. وال�شكر كذلك للزمالء باملديريات املركزية املعنية يف ديوان عام الوزارة 

واملديريات/الإدارات الزراعية مبحافظات ال�شلطنة املختلفة على م�شاهمتهم الفعالة يف تنفيذ الأن�شطة البحثية.
و يف اخلتام اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�شكر والتقدير للخرباء والباحثني والفنيني وجميع العاملني يف املقر الرئي�شي للمديرية العامة 
للبحوث الزراعية واحليوانية بالرمي�س والدوائر البحثية باملحافظات جلهدهم املبا�شر وغري املبا�شر يف تنفيذ الأن�شطة البحثية �شائاًل 
املوىل عز وجل اأن يوفق اجلميع خلدمة هذا البلد العزيز يف ظل القيادة احلكيمة ملولنا ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد 

املعظم )حفظه اهلل ورعاه(.

الدكتور / اأحمد بن نا�سر بن عبداهلل البكري

مدير عام البحوث الزراعية واحليوانية
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املكافحة احليوية لتدهور اأ�سجار النخيل باإ�ستخدام الفطر 

Trichoderma harzianum

يعد حم�شول النخيل من املحا�شيل الرئي�شية يف �شلطنة عمان، حيث 
ت�شاب اأ�شجار النخيل يف ال�شلطنة بعدة اأمرا�س فطرية اأهمها مر�س 
تدهور اأ�شجار النخيل والذي ي�شببه فطر �شرياتو�شي�شت�س رادي�شيكول 
ال�شنوات  خالل  املر�س  هذا  اأدى   .)Ceratocystis radicicola(
ال�شرقية  النخيل يف حمافظات  اأ�شجار  املئات من  اإىل موت  املا�شية 
والداخلية. وعالوة على ذلك، فاإنه قد ت�شبب بانخفا�س حاد يف كمية 
اإنتاج التموريف حمافظتي الباطنة. تتمثل اأعرا�س املر�س يف اإ�شفرار 
وجفاف ال�شعف ال�شفلي للنخلة ويف بع�س الحيان اإنحناء يف القمة. 
اأما يف حالت ال�شابة ال�شديدة فاإن املر�س يوؤدي اإىل موت النخلة. 
باإ�شتخدام  النخيل  اأ�شجار  ت��ده��ور  مر�س  على  ال�شيطرة  وميكن 
املبيدات، حيث دلت الدرا�شات ال�شابقة باأن اإ�شتخدام مبيد باف�شتني 
ال�شيطرة  يف  جنح  ميثيل(  )ثايوفينيت  اأوتوب�شني  )كاربنديزم( 
اإ�شتخدام املبيدات  التقليل من  اإىل  على املر�س. يهدف هذا البحث 
الرتايكودرما  كفطر  حيوية  ببدائل  عنها  وال�شتعا�شة  الكيميائية 
).Trichoderma sp( الذي ثبت اأن له تاأثري مثبط  على الفطريات 
املمر�شة املوجودة يف الرتبة. مت خالل هذه التجربة درا�شة  تاأثري عدة 
�شرياتو�شي�شت�س  املمر�س  الفطر  الرتايكودرما �شد  عزلت من فطر 
اأ�شارت النتائج التي مت   .)Ceratocystis radicicola( رادي�شيكول
تفاوتت  الرتايكودرما  من  املختلفة  العزلت  اأن  اإىل  عليها  احل�شول 
من حيث التاأثري املثبط على الفطر املمر�س. جاري حاليًا يف املخترب 
والفطر  بفطرالرتايكودرما  الف�شائل  من  ملجموعة  ع��دوى  اإح��داث 
املمر�س ودرا�شة تاأثري فطر الرتايكودرما كعامل بيولوجي �شد الفطر 

امل�شبب ملر�س تدهور اأ�شجار النخيل.

 Batrachedra احلمرية  ح�سرة  على  املبيدات  بع�س  تاأثري 

amydraula

Batrachedra amydraula Meyrick من  تعترب ح�شرة احلمرية 
�شلطنة عمان، حيث  التمر يف  نخيل  ث�مار  ت�شيب  التي  الآفات  اأهم 
تقوم هذه احل�شرة بو�شع بي�شها على الثمار. وعندما تخرج الريقات 
الثمار  تيب�س  اىل  ذلك  ِيوؤدي  وبالتايل  واإف�شادها  الثمار  بنخر  تقوم 
و�شقوطها. يتغري لون الثمار امل�شابة اإىل اللون البني وتبقى الثمرة 
ح�شرة  يرقة  تقوم  بحيث  الثمري،  ال�شمراخ  على  معلقة  امل�شابة 
وذلك  الثمري  بال�شمراخ  اليها  الدخول  قبل  الثمرة  بربط  احلمرية 
عن طريق ن�شج خيوط حريرية بني الثمرة وال�شمراخ. لذلك ي�شهل 
مالحظة الثمار امل�شابة وهي معلقة على ال�شماريخ. توؤدي الإ�شابة 
بح�شرة احلمرية اىل تقليل الإنتاج يف اأ�شجار نخيل التمر بن�شب قد 
احللول  اأحد  هو  احل�شرية  املبيدات  ا�شتخدام  اإن   .%70 اىل  ت�شل 
ملكافحة هذه احل�شرة، حيث مت جتربة عدد من املبيدات احل�شرية 
الكفاءة  ذات  املبيدات  با�شتخدام  التو�شية  ومت  الآف��ة  ه��ذه  �شد 
العالية يف مكافحة احل�شرة. كذلك هنالك حاجة لتقييم عدد اأكرب 
يف  العالية  الكفاءة  ذات  املبيدات  من  بدائل  لتوفري  املبيدات  من 

الربيعي  اجليل  خالل  التجربة  تنفيذ  مت  احلمرية.  ح�شرة  مكافحة 
لعام 2013م بولية بركاء، حيث مت اختيار عدد من نخيل التمر التي 
�شتة  ا�شتخدام  ث�مار م�شابة بح�شرة احلمرية. وقد مت  حتتوي على 
اأنواع خمتلفة من املبيدات الع�شوية وامل�شنعة )مبيد كوراجني %20 
اأ�س �شي)Coragen chlorantraniliprole( بجرعة 0.15 ملل/
 )Radiant SC spinetoram( �شي  اأ���س  رادينت  ومبيد  ماء  لرت 
 Decis® 25(م�شتحلب  25 دي�شيز  ومبيد  ماء  مل/لرت   0،6 بجرعة 
EC deltamethrin( بجرعة 1.0 مل/لرت ماء ومبيد ملبي نوك %1 
م�شتحلب )Milbeknock 1% EC milbemectin( بجرعة 0.75 
Flavonin 0.2ml بجرعة 0.2 مل/ مل/لرت ماء ومبيد فالفونني 
Farmalan 15 SC teflube 15 اأ�س �شي )-  رترت ماء ومبيد فارمالن

zuron 15% w/v + adjuvents 85% w/v( بجرعة 0.5 مل/لرت 
ماء(. مت حتديد كفاءة املبيدات امل�شتخدمة بح�شاب الفرق بني عدد 
تطبيق  مت  املختلفة.  املعامالت  يف  احلمرية  بح�شرة  امل�شابة  الثمار 
نظام التوزيع الع�شوائي املتكامل. اأثبتت النتائج تفوق مبيد كوراجني 
اأ�س �شي )Coragen chlorantraniliprole( بجرعة 0.15   %20
امل�شابة  الثمار  عدد  يف  تخفي�س  ن�شب  اأعطى  حيث  ماء،  ملل/لرت 
بلغت 91.3% و97.8% و100% و96.4% بعد 7 و14 و21 و28 يوم، 
Radiant SC spinet - )للى التوايل. ياأتي بعد ذلك مبيد رادينت

ram( بجرعة 0،6 مل/لرت ماء، حيث بلغت ن�شب التخفي�س يف عدد 
الثمار امل�شابة 77،7% و94،4% و92،9% و88،3% بعد 7 و14 و21 و28 
 Decis® يوم، على التوايل. كما اأعطى مبيد دي�شيز 25 م�شتحلب )25 
عدد  يف  تخفي�س  ماء  مل/لرت   1.0 بجرعة   )EC deltamethrin
بعد  و%80،6  و%83،3  و%85،6   %72،8 بلغت  بن�شب  امل�شابة  الثمار 
7 و14 و21 و28 يوم، على التوايل. اأما مبيد ملبي نوك 1% م�شتحلب 
مل/لرت   0.75 بجرعة   )Milbeknock 1% EC milbemectin(
ماء فقد اأعطى ن�شب تخفي�س يف عدد الثمار امل�شابة بلغت %63،1 
التوايل.  على  يوم،  و28  و21  و14   7 بعد  و%57،7  و%66،7  و%43،3 
بعد ذلك ياأتي مبيد فالفونني Flavonin 0.2ml بجرعة 0.2 مل/

بلغت  امل�شابة  الثمار  عدد  يف  تخفي�س  ن�شب  اأعطى  حيث  ماء،  لرت 
على  ي��وم،  و28  و21  و14   7 بعد  و%56،0  و%45،2  و%62،2   %60،6
 Farmalan 15( التوايل. ويف الأخري اأتى مبيد فارمالن 15 اأ�س �شي
SC teflubenzuron 15% w/v + adjuvents 85% w/v( بجرعة 
0.5 مل/لرت ماء، حيث اأظهر ن�شب تخفي�س يف عدد الثمار امل�شابة 
يوم،  و28  و21  و14   7 بعد  و%39،6  و%57،1  و%26،7   %34،8 بلغت 
على التوايل. اأو�شحت نتائج الدرا�شة اأن مبيد كوراجني 20% اأ�س �شي 
تخفي�س  ن�شب  اأكرب  اأعطى   )Coragen chlorantraniliprole(
يف  امل�شتخدمة  الأخ��رى  باملبيدات  مقارنة  امل�شابة  الثمار  عدد  يف 
القادمة  احلقلية  الدرا�شات  يف  يتطلب  الأم��ر  ف��اإن  عليه  الدرا�شة. 
اإعادة التجارب للمبيد الع�شوي فالفونني Flavonin 0.2ml واملبيد 
Farmalan 15 SC teflube 15 اأ�س �شي )-  ململنظم للنمو فارمالن

با�شتخدام  وذل��ك   )zuron 15% w/v + adjuvents 85% w/v
جرعات اأعلى، وذلك لتدين �شمية هذه املواد مقارنة بال�شمية العالية 

للمبيدات امل�شنعة.

الربنامج الرئي�سي 1. بحوث نخيل التمر

امل�سروع 1-1. االإدارة املتكاملة الآفات واأمرا�س النخيل
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امل�سروع 1-5 تقييم القيمة ال�سناعية للتمور

اإنتاج الوقود احليوي من التمور العمانية

تكرث  التي  البلدان  يف  احليوي(  )الإيثانول  احليوي  الوقود  ينتج 
ال�شكريات  وخ�شو�شا  الن�شويات  من  املحتوى  عالية  الثمار  بها 
الغنية  للتمور  اأ�شا�شيا  منتجا  ال�شلطنة  لكون  ونظرا  الأحادية. 
كبري  فائ�س  ولتوفر  والفركتوز(  )اجللوكوز  الأحادية  بال�شكريات 
من اإنتاج التمور فاإن هناك اهتمام مبحاولة ا�شتغالل هذا الفائ�س 
للوقود  كبديل  احليوي  الوقود  ينتج  خمتلفة.  �شناعية  منتجات  يف 
والربازيل  الأمريكية  املتحدة  كالوليات  عدة  بلدان  يف  الأحفوري 
والهند وفرن�شا، حيث تنتج الوليات املتحدة 4.8 بليون جالونا يف 
ال�شنة، وت�شتخدم مواد خام خمتلفة لإنتاجه كالذرة وق�شب ال�شكر. 
احليوي  الوقود  لإنتاج  طريقة  تثبيت  اإىل  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
اإح�شائي  ت�شميم  على  الدرا�شة  اعتمدت  التمور.  م�شتخل�س  من 
من  املنتج  على  بينها  والتفاعالت  متعددة  عوامل  تاأثري  لدرا�شة 
 TSS الكلية  ال�شلبة  املواد  تركيز  تاأثري  درا�شة  الإيثانول، حيث مت 

املبدئية ودرجة حرارة التح�شني على اإنتاج الإيثانول.

اأ�شارت النتائج اإىل اأن تركيز املواد ال�شلبة الكلية TSS املبدئية 
تاأثري  لها  لي�س  الإيثانول  اإنتاج  على  التح�شني  حرارة  ودرجة 
على اإنتاج الإيثانول ومن ثم فاإنه يو�شى با�شتخدام م�شتخل�س 
التمور برتكيز o20 برك�س ودرجة حت�شني تبلغ o30م كما يظهر 

يف �شكل 1.
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ودرجة  الكلية  الذائبة  ال�سلبة  امل��واد  تاأثري   .1 �سكل 

التح�سني على اإنتاج االإيثانول من التمر
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تربة  ب��دون  الزراعة  نظام  حتت  احللو  الفلفل  تقييم 

)النظام املفتوح( يف البيت املحمي املربد

طريقة  اإ�شتخدام  يف  زي��ادة  هناك  كانت  الأخ��رية  الآون��ة  يف 
الزراعة  اأن  حيث  املتعددة،  مزاياها  ب�شبب  تربة  بدون  الزراعة 
على  املزارعني  ت�شاعد  قد  واملفتوح  املغلق  بنظاميها  تربة  بدون 
حما�شيل  اإنتاج  اإىل  بالإ�شافة  الرتبة،  م�شاكل  من  الكثري  جتنب 
يف  الزراعة  من  اأق��ل  واأ�شمدة  ماء  باإ�شتهالك  عالية  ج��ودة  ذات 
املزروعة  بني اخل�شار  مكانا مرموقا  احللو  الفلفل  يحتل  الرتبة. 
يف البيوت املحمية ب�شبب اإرتفاع الطلب عليه. اإن اإختيار الأ�شناف 
ناجحة  لزراعة  النجاح  طريق  يف  الأوىل  اخلطوة  هي  املنا�شبة 

واإقت�شادية يف البيوت املحمية. 

حمطة  يف   2013/2012 مو�شم  خ��الل  التجربة  ه��ذه  اأج��ري��ت 
الزراعة  نظام  حتت  املحمي  البيت  يف  بالرمي�س  الزراعية  البحوث 
بدون تربة )النظام املفتوح( باإ�شتخدام ثالثة اأو�شاط )الرمل و�شعف 
النخيل ون�شارة اخل�شب(. مت زراعة بذوز الفلفل احللو )�شنف هرقل 
للبيت  نقلها  ومت  مو�س  بالبيت  معباأة  زراعية  �شواين  يف  الهجني( 
بال�شتيكية  ق�شاري  اإ�شتخدام  مت  2012/10/21م.  بتاريخ  املحمي 
�شوداء معباأة بالأو�شاط املذكورة مرتبة يف قطاعات ع�شوائية كاملة 
وجود  اإىل  الأوىل  لل�شنة  الأولية  النتائج  اأ�شارت  مكررات.  بخم�شة 
بينما  امل�شتخدمة،  الأو�شاط  الإنتاجية يف  p<0.05 يف  فروق معنوية 
ل توجد فروق معنوية يف عدد الثمار يف املرت املربع ومتو�شط اأوزانها 
يف الأو�شاط الثالثة املختلفة. كما اأو�شحت النتائج اأن اأعلى اإنتاجية 

للثمار كانت يف و�شط الرمل وو�شلت اإىل 4 طن/للبيت )�شكل2(.

تربة  ب��دون  الزراعة  نظام  حتت  احللو  الفلفل  تقييم 

)النظام املفتوح( يف البيت املحمي الغري املربد

كانت هناك زيادة يف اإ�شتخدام طريقة الزراعة بدون تربة يف 
بدون  الزراعة  اأن  حيث  املتعددة،  مزاياها  ب�شبب  الخرية  الآون��ة 
اإجتناب  املزارعني على  ت�شاعد  واملفتوح قد  املغلق  بنظاميها  تربة 
ذات  حما�شيل  اإنتاج  اإىل  بالإ�شافة  الرتبة،  م�شاكل  من  الكثري 
الرتبة.  الزراعة يف  اأقل من  واأ�شمدة  ماء  باإ�شتهالك  جودة عالية 
املغذي مع  املحلول  النباتات يف  لزراعة  تقنية  املائية هي  الزراعة 
اأو بدون ا�شتخدام و�شط �شناعي )الرمل واحل�شى، فرمكيوليت، 
اأو  الهند  ج��وز  م��و���س،  البيت  ال��ب��ريلي��ت،  ال�شخري،  ال�شوف 
من  اأ�شناف  اأربعة  تقييم  التجربة  هذه  يف  مت  اخل�شب(.  ن�شارة 
الفلفل احللو )هرقل الهجني، ماج�شرت الهجني، اتالنتك الهجني 
واإنتاجيتها  الأ�شناف  تلك  منو  لتحديد  وذلك  الهجني(  وبولر�س 
بالإ�شافة اإىل جودة اأدائها حتت نظام الزراعة بدون تربة )النظام 
املفتوح( باإ�شتخدام و�شط الرمل يف بيت غري مربد )م�شاحته 270 
م2( خالل مو�شمي 2012/2011 و2013/2012 يف حمطة البحوث 
الزراعية بال�شرقية. مت زراعة بذور الأ�شناف الأربعة يف ق�شاري 
�شوداء معباأة بالرمل مرتبة يف قطاعات ع�شوائية كاملة يف ثالثة 
مكررات. لوحظ وجود فروق معنوية بني الأ�شناف )p<0.05( يف 
عدد الثمار يف املرت املربع ومتو�شط وزن الثمار )غم( والإنتاجية 
اأن  النتائج  اأو�شت  كما  املو�شمني.  كال  يف  املحمي(  )طن/البيت 
الإختالف يف متو�شط وزن الثمار يف املو�شم الثاين مل يكن معنويا 
بينما تراوح عدد الثمار بني 62 اإىل 90 ثمرة يف املو�شمني. اأ�شارت 
اأعلى  اأعطى  الهجني  ماج�شرت  ال�شنف  اأن  اإىل  كذلك  النتائج 
اإنتاجية )3.1 طن/للبيت و3.2 طن/للبيت( يف املو�شمني الأول 

والثاين على التوايل )�شكل 3(.

الربنامج الرئي�سي 2. كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة الري

بدون  الزراعة  وتقنيات  املحمية  الزراعة  يف  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  حت�سني   .1-2 امل�سروع 
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خمتلفة

اأ�سناف  الأربعة  املحمي(  )طن/للبيت  الثمار  اإنتاج   .3 �سكل 

هجني من الفلفل احللو يف حمطة البحوث الزراعية بال�سرقية 
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تربة  ب��دون  ال��زراع��ة  حتت  الطماطم  اأ�سناف  تقييم 

مبحطة  م��ربد  غ��ري  حممي  بيت  يف  امل��غ��ل��ق(  )ال��ن��ظ��ام 

البحوث الزراعية ب�سحار

املغذي  املحلول  النباتات يف  لزراعة  تقنية  املائية  الزراعة  تعترب 
مع اأو بدون ا�شتخدام و�شط �شناعي )الرمل واحل�شى، فرمكيوليت، 
ن�شارة  اأو  الهند  جوز  مو�س،  البيت  البريليت،  ال�شخري،  ال�شوف 
ومفتوح(،  )مغلق  ق�شمني  اإىل  املائية  ال��زراع��ة  تق�شم  اخل�شب(. 
حيث يتم يف النظام املغلق اإ�شرتداد املحلول املغذي وجتديده واإعادة 
املحلول  تدوير  اإع��ادة  يتم  ل  فاإنه  املفتوح  النظام  يف  اأم��ا  ت��دوي��ره، 
الزراعية  البحوث  حمطة  يف  التجربة  هذه  اأجريت  للنبات.  املغذي 
ب�شحار بزراعة اأربعة اأ�شناف هجني من الطماطم )�شالم و�شنكاك 
طماطم حلمي(،)�شن ت�شريي اإك�شرتا ويني�شريي طماطم الكرز( مت 
مو�شمي  خالل  مكررات  باأربعة  كاملة  ع�شوائية  قطاعات  يف  و�شعها 
بنظام  مربد  الغري  املحمي  البيت  يف  و2013/2012   2012/2011
اظهرت  م2(.   270( م�شاحته  املغلق(  )النظام  تربة  بدون  الزراعة 
نتائج التجربة اأن عدد الثمار تراوح بني 110 - 116 ثمرة والإنتاجية 
تراوحت بني 3 – 3.8 طن/ للبيت املحمي للهجينني �شالم و�شنكاك. 
)الطماطم  اإك�شرتا  ت�شريي  و�شن  ين�شريي  لل�شنفني  الإنتاجية  اأما 
الكرز( فقد تراوحت ما بني 1.7 و2 طن/للبيت املحمي يف املو�شم 
مت  التي  النتائج  اأ���ش��ارت  كما  ال��ت��وايل.  على   2012  /2011 الأول 
 2013/2012 مو�شم  يف  ت��راوح  الثمار  عدد  اأن  اإىل  عليها  احل�شول 
بني 194 - 224 لل�شنفني �شالم و�شنكاك )الطماطم اللحمي( على 
التوايل بينما تراوح متو�شط وزن الثمار بني119 جرام للهجني �شالم 
اأن  كذلك  النتائج  اأظهرت  حلمي(.  )طماطم  ل�شنكاك  جرام   93  -
�شنكاك  للهجني  املحمي  طن/للبيت   6 بني  تراوحت  الثمار  اإنتاجية 
اىل 6.6 طن/للبيت املحمي للهجني �شالم )طماطم حلمي( بينما 
بالن�شبة ل�شنفي الطماطم الكرز فقد تراوحت الإنتاجية بني 3.3 – 
3.5 طن/للبيت املحمي. اأو�شحت النتائج اأي�شًا اأن ال�شنف اللحمي 
الهجني �شالم اأعطى اأعلى اإنتاجية )3.8 و6.6 طن/ للبيت املحمي( 
اأعلى  اأعطى ال�شنف الهجني �شن ت�شريي  الكرز  بينما يف الطماطم 
 2012/2011 مو�شمي  يف  املحمي(  طن/للبيت  و3.5   2( اإنتاجية 

و2013/2012 على التوايل )�شكل4(.

تقييم اأ�سناف من طماطم )الكرز( باإ�ستخدام الزراعة 

بدون تربة )النظام املغلق( حتت ظروف البيت املحمي 

املربد مبحافظة الداخلية

حيث  ومفتوح(،  )مغلق  ق�شمني  اإىل  املائية  الزراعة  تق�شم 
واإعادة  وجتديده  املغذي  املحلول  اإ�شرتداد  املغلق  النظام  يف  يتم 
اإعادة تدوير املحلول  يتم  فاإنه ل  املفتوح  النظام  اأما يف  تدويره، 
املربد  املحمي  البيت  يف  التجربة  هذه  اأجريت  للنبات.  املغذي 
املغلق(  )النظام  تربة  ب��دون  ال��زراع��ة  نظام  حتت  م2(   270(
اأ�شناف  ثالثة  زراع��ة  مت  بجماح.  الزراعية  البحوث  حمطة  يف 
اإك�شرتا  ت�شريي  و�شن   301 توم  )الهجني  الكرز  الطماطم  من 
 2011/11/29 بتاريخ   7 جيفي  يف  الهجني(  وين�شريي  الهجني 
وتاريخ   2012/12/29 بتاريخ  نقلها  ومت   2012/11/10 وتاريخ 
2012/12/8 ملو�شمي 2012/2011 و2013/2012 على التوايل 
البحوث  حمطة  يف  زراعي  كو�شط  بالربليت  معباأة  ق�شاري  يف 
ع�شوائية  قطاعات  يف  الأ�شناف  توزيع  مت  بجماح.  الزراعية 
التجريبية  القطعة  م�شاحة  كانت  حيث  مكررات،  باأربعة  كاملة 
9.6 م2 وامل�شافة بني بني قنوات الري 1.2 م وبني اخلطوط 20 
 5 يف  نبتة   250( نبتة   50 قناة  لكل  النباتات  عدد  اأن  كما  �شم. 
 )p<0.05( معنوية  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�شارت  قنوات(. 
الإنتاجية  الثمار/مرت2،  ال�شفات )عدد  الأ�شناف يف جميع  بني 
)طن/للبيت(  الإنتاجية  )جم(،  الثمار  وزن  متو�شط  كجم/م2، 
ما عدا ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة يف كال املو�شمني.كما اأظهرت 
 6( اإنتاجية  اأعلى  اأعطى  الهجني  ين�شريي  ال�شنف  باأن  النتائج 
متو�شط  مع  التوايل  على  املو�شمني  كال  يف  و5.4طن/للبيت( 
انتاجية تقدر ب� 5.7طن/للبيت. اأما ن�شبة املواد ال�شلبة الذائبة 
فقد تراوحت بني 6.8 - 7.1 % بني الأ�شناف التي مت زراعتها يف 

املو�شمني )�شكل 5(.
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اأ�سناف  الأربعة  املحمي(  الثمار)طن/للبيت  اإنتاج   .4 �سكل 

هجني من الطماطم مبحطة البحوث الزراعية ب�سحار

املزروعة  الطماطم  اأ�سناف  اإنتاجية  متو�سط   .5 �سكل 

 2012/2011 املو�سمني  خلل  تربة  بدون  الزراعة  بنظام 

و2013/2012 يف حمطة البحوث الزراعية بجماح
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انتاجية  على  املختلفة  الغذائية  االأو���س��اط  ت��اأث��ري 

الطماطم يف البيت املحمي املربد حتت ظروف الزراعة 

بدون تربة )النظام املفتوح(

الآونة  يف  كبري  ب�شكل  تربة  بدون  الزراعة  تقنية  ا�شتخدام  زاد  لقد 
الخرية ب�شبب مزاياها املتعددة، حيث اأن الزراعة بدون تربة بنظاميها 
م�شاكل  من  الكثري  اإجتناب  على  املزارعني  ت�شاعد  قد  واملفتوح  املغلق 
ماء  باإ�شتهالك  عالية  اإنتاج حما�شيل ذات جودة  اإىل  بالإ�شافة  الرتبة، 
املحمي  البيت  التجربة يف  اأجريت  الرتبة.  الزراعة يف  اأقل من  واأ�شمدة 
وذلك  املفتوح(  )النظام  تربة  ب��دون  الزراعة  تقنية  با�شتخدام  امل��ربد 
و�شعف  )الرمل  خمتلفة  او�شاط  خم�شة  يف  الطماطم  انتاجية  لتقييم 
با�شتخدام  والبيت مو�س(  النارجيل  ون�شارة اخل�شب، وخملفات  النخيل 
البحوث  اأربعة مكررات يف حمطتي  املت�شمن  الع�شوائية  الت�شميم كامل 
الزراعية بالرمي�س وجماح يف دي�شمرب 2012م. اأ�شارت النتائج اإىل عدم 
وجود فروقات معنوية بني الأو�شاط املختلفة فيما يتعلق بعدد الثمار/ م2، 
ومتو�شط   وزن الثمرة )جم( والنتاجية )طن/ للبيت املحمي )270م2( 
يف حمطة البحوث الزراعية بالرمي�س، بينما يف حمطة البحوث الزراعية 
الثمار/م2،  عدد  يف   )p<0.05( معنوية  فروقات  هناك  كانت  بجماح 
النارجيل  خملفات  و�شط  تفوق  لوحظ  كما  )طن/للبيت(.  والنتاجية 
الثمار  ال�شفات وهي عدد  الغذائية( يف جميع  الأو�شاط  ببقية  )مقارنة 
للمرت املربع )147و 115(، متو�شط   وزن الثمرة )110.7 و106.4)جم( 
الرمي�س وجماح على  للبيت( يف كل من  والنتاجية )4.3 و3.3 طن / 
التوايل. اأو�شحت النتائح كذلك اأن فرتة ح�شاد الثمار بلغت )82( يوم 

يف الرمي�س بينما و�شلت اإىل )59( يوم يف جماح )�شكل 6(.

املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية ممثلة يف مركز بحوث 
على  تربة  بدون  الزراعة  تقنية  ا�شتخدام  تطبيق  يف  النباتي  الإنتاج 
املحمية  البيوت  يف  املغلق  ال��ري  نظام  حتت  اخل�شر  حما�شيل  اأه��م 
املربدة وغري املربدة مبحطات البحوث الزراعية، وذلك بهدف تقييم 
التقنية حتت ظروف ال�شلطنة وتب�شيط مدخالتها، ثم نقلها للمزارع 
العماين وتطبيقها يف بع�س املزارع �شمن منظومة التقنيات احلديثة 
واملتطورة يف الزراعة التكاملية بالبيوت املحمية. وتكمن اأهمية اإدخال 
هذه التقنية يف ال�شلطنة لقت�شاديتها يف توفري مياه الري نتيجة لقلة 
الفاقد يف الت�شرب العميق والبخر والنتح، بالإ�شافة اإىل توفري كلفة 
ا�شتخدام الأ�شمدة الكيماوية مع زيادة يف الإنتاجية و�شمان اجلودة 
للمنتج، كما ت�شاهم التقنية يف التغلب على امل�شاكل التي ظهرت لدى 
املزارعني يف البيوت املحمية نتيجة الزراعة امل�شتمرة يف الرتبة والتي 
اأدت اإىل ظهور العديد من امل�شاكل منها على �شبيل املثال ل احل�شر 
الفطرية  ك��الأم��را���س  بالرتبة  املتعلقة  امل�شاكل  من  العديد  ظهور 
والبكتريية، وظهور م�شكلة متلح الرتبة نتيجة الإفراط يف ا�شتخدام 
الأ�شمدة الكيماوية بطريقة ع�شوائية. وتهدف تقنية ا�شتخدام نظام 
مياه  تر�شيد  اإىل  املحمية  البيوت  تربة يف  بدون  للزراعة  املغلق  الري 
الري  مياه  جتميع  خ��الل  من  وذل��ك  ا�شتخدامها  كفاءة  ورف��ع  ال��ري 
بوا�شطة جمرى مائي مبتكر ي�شب يف اخلزان  القنوات  املتبقية من 

وال�شتفادة منه مرة اأخرى يف الري بعد اأن تتم معايرته. 

متت زراعة بذور اخليار �شنف HanaF1 يف اأقرا�س جيفي7 
الزراعية  البحوث  حمطة  يف  لل�شتالت  بال�شتيكية  �شواين  يف 
ب�شاللة وذلك بتاريخ 2013/3/3م، وقد توالت عملية الري بواقع 
املحمي حيث  البيت  اإىل  النقل  قبل  ما عدا  اليوم  واح��دة يف  رية 
توقف الري ملدة يوم واحد بهدف �شمان خروج ال�شتلة مع الرتبة 
بتاريخ  املحمي  البيت  اإىل  ال�شتالت  نقل  مت  ب�شهولة.  الزراعية 
تربه  ب��دون  ال��زراع��ة  بنظام  اإع���داده  مت  اأن  بعد  2013/3/17م 
)النظام املغلق( حيث وزعت ال�شتالت على )4( قنوات اأ�شمنتية 
الداخل  من  )العر�س  �شم   40 وعر�شها  13م  الواحدة  يبلغ طول 
زرع  ومت   .1:27 القنوات  ميل  ون�شبة  �شم(   20 والعمق  �شم   10
ال�شتالت يف )400( ق�شارى بال�شتيكية )�شتلتان لكل ق�شارى( 
با�شتخدام الو�شط البيئي )فريمكيوليت(. وتبلغ م�شاحة القطعة 
التجريبية 15.6م2. بداأ ح�شاد الثمار بتاريخ 2013/4/13م بعد 
)27( يوم من الزراعة، حيث ا�شتمرت عملية احل�شاد حتى تاريخ 
2013/6/9م. اأ�شارت النتائج التي مت احل�شول عليها اإىل اأن ناجت 

املح�شول بلغ )749.2( كجم للبيت املحمي )270م2(.

زراعة اخليار حتت نظام الزراعة بدون تربة يف البيوت 

املحمية املربدة يف حمافظة ظفار

التقنيات  البيوت املحمية من  تعترب زراعة حما�شيل اخل�شر يف 
الزراعية احلديثة التي ت�شاهم ب�شكل كبري يف تر�شيد ا�شتهالك املياه 
ورفع الإنتاجية لوحدة امل�شاحة وهو ما يعرف بالتو�شع الراأ�شي، حيث 
ميكن التحكم يف جدولة مياه الري والرطوبة والعنا�شر الغذائية مع 
�شمان زيادة يف الإنتاج قد ت�شل اإىل ع�شرة اأ�شعاف اأو اأكرث مقارنة 
�شاهمت  لقد  املك�شوف.  احلقل  يف  ال��زراع��ة  من  الناجتة  بالكمية 
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يف  �سلم  الطماطم  لهجني  االإنتاجية  متو�سط   .6 �سكل 

الزراعية  البحوث  حمطتي  يف  زراعية  اأو�ساط  خم�سة 

بالرمي�س وجماح 

�سورة 1. زراعة اخليار )HanaF1( بنظام الزراعة بدون 

تربة مبحطة البحوث الزراعية ب�سللة
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ا�ستجابة ح�سي�سة الرود�س وح�سي�سة الليبيد مل�ستويات 

خمتلفة من مياه الري با�ستخدام نظام الري بالر�س

تتميز معظم املحا�شيل العلفية املعمرة املزروعة يف �شلطنة عمان 
بال�شتهالك العايل للمياه، ومبا اأن ال�شلطنة تعاين من حمدودية 
اأك��رث  علفية  حما�شيل  لإي��ج��اد  ���ش��رورة  فهناك  املائية  امل���وارد 
اقت�شادية للمياه. اأثبتت الدرا�شات ال�شابقة التي مت تنفيذها على 
ح�شي�شة الليبيد )Cenchrus Ciliaris( وبا�شتخدام نظام الري 
بالتنقيط اأن ح�شي�شة الليبيد ذات اإنتاجية عالية لوحدة املياه. مت 
بالرمي�س  احليواين  الإنتاج  بحوث  مركز  تنفيذ جتربة حقلية يف 
وكفاءة  اإنتاجية  على  املياه  من  خمتلفة  م�شتويات  تاأثري  لدرا�شة 
با�شتخدام  الرود�س  وح�شي�شة  الليبيد  حل�شي�شة  املياه  ا�شتخدام 
نظام الري بالر�س. ت�شمنت التجربة اأربع معامالت ري )125 %، 
100 %، 65 %، و40 %( من معدلت الحتياجات املائية، ونوعني 
كمعامالت  الليبيد(  وح�شي�شة  الرود�س  )ح�شي�شة  احل�شائ�س  من 
 ،25786  ،32233 امل�شافة  املياه  كميات  اإج��م��ايل  بلغ  فرعية. 

16761، 10314 م3/هكتار للمعامالت ال�شابقة على التوايل.

الأعلى  كانت  الليبيد  ح�شي�شة  اأن  ثماين ح�شدات  نتائج  اأظهرت 
بح�شي�شة  مقارنة  املياه  ال�شتخدام  وكفاءة  الإنتاجية  حيث  من 
الرود�س حتت جميع م�شتويات مياه الري. وتزيد ن�شبة الفرو قات 
يف الإنتاجية وكفاءة مياه الري مع انخفا�س كمية املياه امل�شافة. 
املروية  الليبيد  ح�شي�شة  اإنتاج  اأن  الأولية  النتائج  اأو�شحت  كما 
بن�شبة 65 % من الحتياج املائي )16761 م3/هكتار( اأعطى نف�س 
بن�شبة 125 % من الحتياجات  الرود�س املروية  اإنتاجية ح�شي�شة 
املائية )32233 م3/هكتار(. كما اأو�شحت النتائج اأي�شا اأن كفاءة 
كانت   %  65 بن�شبة  الري  عند  الليبيد  حل�شي�شة  املياه  ا�شتهالك 

الأعلى حيث و�شلت اإىل 1.08 كجم/م3 )�شكل 7(.

تاأثري نظام الري وكميات املياه على االإنتاجية وكفاءة 

ا�ستخدام املياه الأ�سجار النخيل

الفاكهة  اأ�شجار  لري  ا�شتخداما  الأكرث  بالنافورة  الري  يعترب نظام 
تقييم  اإع��ادة  اإىل  بالنافورة  ال��ري  نظام  يحتاج  النخيل.  فيها  مبا 
لرتفاع  نتيجة  اجل��اف��ة  املناطق  ظ��روف  حت��ت  الكفاءة  حيث  م��ن 
نظام  اأن  اإىل  ال�شابقة  الدرا�شات  اأ�شارت  الرتبة.  �شطح  من  البخر 
الري بالتنقيط ال�شطحي وحتت ال�شطحي الأعلى كفاءة ل�شتخدام 
املياه. تهدف التجربة اىل درا�شة تاأثري نظام الري بالتنقيط حتت 
النخيل  ملح�شول  املياه  ا�شتخدام  وكفاءة  اإنتاجية  على  ال�شطحي 
بالإ�شافة اىل درا�شة ا�شتجابة اإنتاجية النخيل مل�شتويات خمتلفة من 
مياه الري. ا�شتملت الدرا�شة على اأربع معامالت حيث مت ري املعاملة 
الأوىل بنظام النافورة بن�شبة 100% من الحتياجات املائية واملعاملة 
الثانية الري بالتنقيط حتت ال�شطحي بن�شبة 100%، واملعاملة الثالثة 
الري بالتنقيط حتت ال�شطحي بن�شبة 75%، واملعاملة الرابعة الري 
مت  املائية.  الحتياجات  من   %50 بن�شبة  ال�شطحي  حتت  بالتنقيط 

تنفيذ التجربة مبحطة البحوث الزراعية بال�شرقية.
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امل�سروع 2-2. تعظيم اال�ستفادة من ا�ستخدام املياه واإدارتها حتت بيئات خمتلفة

�سكل 7. وزن املادة اجلافة ومعدل كفاءة ا�ستخدام املياه 

من  خمتلفة   كميات  حتت  والليبيد  الرود�س  حل�سي�ستي 

مياه الري

�سورة 2 و3: منظر عام الأحوا�س ح�سي�سة الرود�س )االأعلى( 

وح�سي�سة الليبيد )االأ�سفل( حتت نظام الري بالر�س 
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الري  نظام  حتت  امل�شافة  املياه  كمية  اأن  الأولية  النتائج  اأظهرت   
تاأثري  لها  يكن  ال�شطحي مل  بالتنقيط حتت  الري  ونظام  بالنافورة 
على اإنتاجية النخلة حيث بلغ معدل اإنتاجية النخلة حوايل 61 كجم/
نخلة. اأعطت اأ�شجار النخيل التي تروى بنظام النافورة بن�شبة %100 
الري  بنظام  املروية  النخيل  اإنتاجية  نف�س  املائية  الحتياجات  من 
بالتنقيط حتت ال�شطحي وبن�شبة 50% من الحتياجات املائية. كما 
انخفا�س  تزيد مع  ال�شتخدام  اأن كفاءة  اأي�شا اىل  النتائج  اأ�شارت 
كمية مياه الري حيث مت احل�شول على اأعلى كفاءة عند الري بنظام 

الري بالتنقيط حتت ال�شطحي وبن�شبة 50% )�شكل 8(.

اإنتاجيه املوز حتت م�ستويات خمتلفة من الري بالنافورة

حم�شول  ل���ري  الأن�����ش��ب  امل�����ش��ت��وى  لقيا�س  ال��ت��ج��رب��ة  تنفيذ  مت 
ب�شالله  الزراعية  البحوث  مبحطة  وذلك  وليامز(  املوز)�شنف 
با�شتخدام  �شبتمرب2013م   - 2009م  �شبتمرب  من  الفرتة  خالل 
الري  من  خمتلفة  م�شتويات  اأربعة  علي  بالنافورة  ال��ري  نظام 
املائية  الح��ت��ي��اج��ات  لتقدير  الإر����ش���ادي  ال��دل��ي��ل  اإىل  ا�شتنادا 
للمحا�شيل الزراعية وذلك بن�شب 120% و100%. 80% و60%. وقد 
ا�شتخدم يف التجربة نظام التوزيع الع�شوائي الكامل، حيث اأ�شارت 
النتائج اإىل اأن امل�شتوى الأن�شب لالإنتاج والأكفاأ للري هو امل�شتوى 
100% اأي املتوافق مع تو�شية وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية، وهو 
امل�شتوى امل�شار اإليه باملعاملة 3 يف ال�شكل اأدناه، حيث بلغ متو�شط 
كغم،   )16.6( العذق  وزن  ومتو�شط  تقريبا  �شم   )213( الطول 
بينما بلغ متو�شط عدد الأ�شابع )119( ومتو�شط ن�شبه ال�شكريات 

 .% 20.5
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المعامالت

�سورة 4و5. منظر عام لنظام احللقة يف اإ�سافة ال�سماد 

)االأعلى( واالثمار لنخيل التمر )االأ�سفل(

وك��ف��اءة  )كجم/لل�سجرة(  الكلي  االن��ت��اج   .8 �سكل 

ا�ستخدام املياه )كجم/م3( لنخيل التمر حتت م�ستويات 

خمتلفة من الري

مع  خمتلفة  مب�ستويات  ال��ري  معاملت  تاأثري   .9 �سكل 

ال�سفات اخل�سرية واالإنتاجية والكيميائية للموز
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جمع وحفظ املحا�سيل احلقلية املحلية

مت الرتكيز يف هذه الدرا�شة على نتائج مهمات التجميع للمادة الوراثية 
للمحا�شيل احلقلية بهدف حفظها من الإندثار ب�شبب ما تواجهه من 
الجهادات البيئية الالاإحيائية مثل درجات احلرارة وارتفاع امللوحة 
نتيجة  والأم��را���س  والآف���ات  احل�شرات  مثل  والأحيائية  واجلفاف 
للتغري املناخي. ويف هذا الإطار قام املخت�شون بق�شم بحوث البذور 
اأ�شناف  بتجميع  م   2012 �شبتمرب  قي  النباتية  الوراثية  وامل�شادر 
و�شمال(  )جنوب  ال�شرقية  حمافظتي  يف  احلقلية  املحا�شيل  من 
بالتن�شيق مع نظرائهم باملديرية العامة للزراعة والرثوة احليوانية 
بالوليات  الزراعية  التنمية  دوائ��ر  وخمتلف  ال�شرقية  مبحافظتي 
ل  الذين  املزارعني  من  عدد  بزيارة  الفريق  قام  حيث  امل�شتهدفة، 
يزالون يحافظون على زراعة مثل هذه الأ�شناف. وقد ا�شتطاع فريق 
 )21( �شملت  حم�شول   20 ل�  وراثيا  مدخال   )118( جتميع  العمل 
وادي  والطائني،  )دما  ال�شرقية  حمافظتي  يف  وليات  ل�شبع  موقعا 
و�شور(  ح�شن  بو  بني  جعالن  امل�شيبي،  القابل،  اإب��را،  خالد،  بني 
نتائج  اأ���ش��ارت  الو�شطى.  مبحافظة  م�شرية  ولي��ة  اإىل  بالإ�شافة 
املحا�شيل  اأ�شناف  يف  كبري  تنوع  وج��ود  اإىل  التجميعية  املهمات 
اأن  على  النتائج  دلت  كما   ، الزراعي  املجتمع  يف  العمانية  احلقلية 
توقفوا  وال��وايف  والكامل  بوعلي  بني  وجعالن  بدية  وليات  مزارعي 
عن زراعة ال�شناف املحلية. وقد ت�شمنت مهام التجميع حما�شيل 
احلبوب وهي الأعلى )60( تليها البقوليات )29( والرب�شيم )17( 
احلمراء  واحلبة  ال�شم�س  وعباد  ال�شم�شم  مثل  الزيتية  واملحا�شيل 
اأن  النتائج  اأظهرت   .)1( والقطن   )2( ال�شكر  ق�شب  وعقل   )9(
الذرة الرفيعة احلمراء كانت الأكرث - بني حما�شيل احلبوب - من 
القمح  يليها  التي مت جتميعها )12(  الوراثية  املدخالت  حيث عدد 
)9( والذرة )9( ثم ال�شوفان )7( وال�شعري �شدا�شي ال�شفوف )7( 
اللوؤلوؤي )3(  والدخن  البي�شاء )5(  الرفيعة  والذرة  والدخن )4( 
كانت  بينما   ،2( الإ�شبعي  والدخن   )2( ال�شفوف  ثنائي  وال�شعري 
الفول  ثم   )10( احللبة  تلتها   )11( البقوليات  بني  الأعلى  اللوبيا 
مدخل  والغرغر  )التوريان(  الهندية  والبا�شلة   )2( واملا�س   )3(
 )5( جمع  مت  فقد  الزيتية،  املحا�شيل  من  اأم��ا  منهما.  لكل  واح��د 
ال�شم�شم. مت حفظ  القرطم )ال�شوران( ومدخلني من  مداخل من 

بذور هذه املدخالت بعد معاملتها يف البنك الوراثي بالرمي�س. 

يف  النباتية  الوراثية  وامل�شادر  البذور  بحوث  بق�شم  املخت�شون  قام 
املرحلة الثانية من هذا امل�شروع بجمع املحا�شيل املحلية للخ�شار يف 
عربي  وهي  الظاهرة  حمافظة  من  وليات  ثالث  من  دي�شمرب2013 
العامة  املديرية  يف  املخت�شني  مع  بالتعاون  وذل��ك  وينقل  و�شنك 
التنمية  ودوائ���ر  ال��ظ��اه��رة  مبحافظة  احليوانية  وال���رثوة  ل��ل��زراع��ة 

الزراعية بالوليات امل�شتهدفة، حيث مت ت�شجيل هذه املحا�شيل �شمن 
�شمل  اجلمع  عملية  اأثناء  الباحثني  قبل  من  ومعتمدة  موحدة  قوائم 
الذي  والأماكن  املحلي  وال�شم  العلمي  وال�شم  املح�شول  ا�شم  ذلك 
وا�شم  العينة  ون��وع  املحافظة  اأو  الولية  اأو  كالقرية  منها  اجلمع  مت 
اإ�شافية مبا يف  واأي معلومة  الذي مت اجلمع منه،  وامل�شدر  امل��زارع، 
كذلك  مت  وج��دت(.  )اإن  باملح�شول  املرتبطة  املحلية  املعارف  ذلك 
موقع  كل  اأو�شاف  و�شجلت  املختلفة  للمحا�شيل  ت�شل�شل  رقم  حتديد 
كما  الرتبة.  يف  وامللوحة  احلمو�شة  ودرج��ة  الرتبة  خل�شائ�س  وفقا 
مت تقييم زاوية النحدار با�شتخدام البو�شلة. �شجلت خطوط الطول 
والعر�س لكل موقع من مواقع اجلمع وذلك با�شتخدام جهاز حتديد 
GPS 315. قام فريق العمل بجمع )52( عينه من  املواقع ماجالن 
بواقع عدد )34عينه( من ولية عربي  الوليات  البذور من خمتلف 
وعدد )7 عينات( من ولية �شنك بالإ�شافة اإىل عدد )11 عينه( من 
ولية ينقل. اأ�شارت نتائج التجميع اإىل وجود تنوع يف الأ�شناف املحلية 

املنت�شرة والتي ل تزال تزرع لال�شتفادة منها على امل�شتوى املحلي.

الربنامج الرئي�سي 3. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية النباتية

النباتات  اأنواع  املحلية /  للمحا�سيل  الوراثية  االأ�سول  3-1. جمع وحفظ وتوثيق  امل�سروع 

الرعوية

يف  املزارعني  لدى  املحلية  احلقلية  املحا�سيل  بذور   .6 �سورة 

اإحدى قرى والية �سنك للتحقق من ميزة الثبات يف ال�سنف 

املحا�سيل  من  املحلية  االأ�سناف  بذور  7.خم��زن  �سورة 

احلقلية لدى املزارعني يف احدى قرى والية ينقل 
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جمع وحفظ حما�سيل اخل�سر املحلية

اخل�شار  حما�شيل  معظم  ال�شلطنة  حمافظات  جميع  يف  ت��زرع 
وال�شمام  والبطيخ  احللوة  والبطاطا  والثوم  الب�شل  مثل  املحلية 
نتائج مهمات  الدرا�شة على  الرتكيز يف هذه  والفلفل. مت  والقرع 
التجميع للمادة الوراثية ملحا�شيل اخل�شار املحلية بهدف حفظها 
لاإحيائية  بيئية  اج��ه��ادات  من  تواجهه  ما  ب�شبب  الإن��دث��ار  من 
والأحيائية  واجل��ف��اف  امللوحة  وارت��ف��اع  احل���رارة  درج���ات  مثل 
قام  املناخي.  للتغري  نتيجة  والأم��را���س  والآف��ات  احل�شرات  مثل 
يف  النباتية  الوراثية  وامل�شادر  البذور  بحوث  بق�شم  املخت�شون 
املرحلة الثانية من هذا امل�شروع بجمع املحا�شيل املحلية للخ�شار 
يف دي�شمرب2013 من ثالث وليات من حمافظة الظاهرة وهي 
املديرية  املخت�شني يف  مع  بالتعاون  وذلك  وينقل  و�شنك  عربي 
ودوائر  الظاهرة  مبحافظة  احليوانية  وال��رثوة  للزراعة  العامة 
هذه  ت�شجيل  مت  حيث  امل�شتهدفة،  بالوليات  الزراعية  التنمية 
الباحثني  قبل  م��ن  ومعتمدة  م��وح��دة  ق��وائ��م  �شمن  املحا�شيل 
العلمي  وال�شم  املح�شول  ا�شم  ذلك  �شمل  اجلمع  عملية  اأثناء 
اأو  كالقرية  منها  اجل��م��ع  مت  ال���ذي  والأم��اك��ن  املحلي  وال���ش��م 
الذي  وامل�شدر  امل��زارع،  وا�شم  العينة  ونوع  املحافظة  اأو  الولية 
مت اجلمع منه، واأي معلومة اإ�شافية مبا يف ذلك املعارف املحلية 
املرتبطة باملح�شول )اإن وجدت(. مت كذلك حتديد رقم ت�شل�شل 
للمحا�شيل املختلفة و�شجلت اأو�شاف كل موقع وفقا خل�شائ�س 
الرتبة ودرجة احلمو�شة وامللوحة يف الرتبة. كما مت تقييم زاوية 
والعر�س  الطول  خطوط  �شجلت  البو�شلة.  با�شتخدام  النحدار 
لكل موقع من مواقع اجلمع وذلك با�شتخدام جهاز حتديد املواقع 

 .GPS 315 ماجالن

املداخل  م��ن  ال��ب��ذور  م��ن  عينة   )27( بجمع  العمل  فريق  ق��ام 
ل���)10( حما�شيل خ�شر يف ثالث ولي��ات: عربي )14  الوراثية 

عينة( و�شنك )5 عينات( وينقل )8 عينات(.

اأ�شارت نتائج التجميع اإىل وجود تنوع يف الأ�شناف املحلية والتي 
ل تزال تزرع لال�شتفادة منها على امل�شتوى املحلي.

من  الأك��رث  كانت  اخ��رى  حما�شيل  كذلك  التجميع  مهام  �شمت 
حيث عدد املدخالت الوراثية التي مت جتميعها كالب�شل )6(، يليه 
الثوم )4(، الفجل )3(، واليقطني )3( والفلفل )2( كما ا�شتملت 
عملية اجلمع على جمموعات نادرة من ال�شمر والفلفل والبطاطا 

احللوة.

�سورة 8. منظر ملداخل وراثية من اخل�سار والتي مت 

زراعتها يف احدى قرى والية عربي

�سورة 9. اأحد حقول املزارعني حيث املداخل الوراثية 

من اخل�سار والتي مت زراعتها يف اإحدى القرى اجلبلية 

بوالية عربي
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�سورة 10. عينات ثمار النارجيل

�سورة 11. جمع بيانات عن االإزهار

�سورة 12. جمع بيانات عن الثمار

البحوث  مبحطة  النارجيل  اأ�سجار  وتو�سيف  ت�سنيف 

الزراعية ب�سللة

الهند  ج��وز  حم�شول  واإن��ت��اج  ب��زراع��ة  ظفار  حمافظة  ت�شتهر 
لهذا  وال�شاللت  والأن��واع  الأ�شناف  تتعدد  حيث  )النارجيل(، 
الأ�شناف  تلك  معرفة  الأهمية مبكان  فاإنه من  لذا  املح�شول. 
مبحطة  املتواجدة  تلك  وخا�شة  وتو�شيفها  وال�شاللت  والأنواع 
لل�شتالت  الرئي�شي  امل�شدر  كونها  ب�شالله  الزراعية  البحوث 
التي توزع على املزارعني. عليه فقد مت م�شح اأ�شجار النارجيل 
ا�شتمارة  الزراعية ب�شاللة وتو�شيفها ح�شب  البحوث  مبزرعة 
التو�شيف املتوافق عليها يف خمتلف املنظمات واملراكز البحثية 
اأ�شناف  وتعريف  تو�شيف  اإىل  الدرا�شة  هذه  وتهدف  الدولية. 
البحوث  مبحطة  املزروعة  النارجيل  ا�شجار  و�شاللت  واأن��واع 
الزراعية ب�شاللة. مت م�شح عدد )340( �شجرة من النارجيل 
املزروعة باملحطة ت�شمل خمتلف الأ�شناف وال�شاللت والأنواع 
املعتمدة  التو�شيف  ا�شتمارة  باإتباع  وذلك  للنارجيل،  املحتملة 
لذلك. كما مت اإ�شتخال�س مادة ال� )DNA( واإر�شالها للجهات 
املخت�شة لتعريف اأ�شناف و�شاللت الأ�شجار املو�شوفة وتعريف 
اأ�شناف النارجيل املزروعة يف ولية �شاللة. وقد مت خالل هذه 
ثالثة  اإىل  البحوث  مبزرعة  النارجيل  اأن��واع  تق�شيم  الدرا�شة 

اأنواع )حملي طويل، ق�شري، هجني(. 
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با�ستخدام  العمانية  القمح  اأ�سناف  وتطوير  حت�سني 

طرق الرتبية والتهجني

الأقماح  من  اأ�شناف  ثالثة  والتهجني  الرتبية  برنامج  ت�شمن 
العمانية املحلية )كول، �شريعا، ومي�شاين( كاأمهات واأربعة اأ�شناف 
من الأقماح املدخلة )وادي قريات110، وادي قريات125، وادي 
قريات225، وادي قريات302( كاآباء والذي مت تنفيذه يف حمطة 
الفرتة  خ��الل  الداخلية  حمافظة  يف  بجماح  الزراعية  البحوث 
لهذه  تربية  �شاللة  انتخاب  اإج���راء  مت  2011م.   - 2001م  من 
التهجينات الأربعة واحل�شول على تراكيب وراثية جديدة )كوىل 
وادي   × و�شريعا  قريات125  وادي   × كويل  قريات302،  وادي   ×
قريات302 و�شريعا × وادي قريات125( ذات اإنتاجية عاليه من 
احلبوب والق�س ومبكره يف الن�شج. مت اعطاء ت�شمية حملية لهذه 
الهجن الأربعة وهي )نزوى ، جربين ، جند وبهال(. كما اأنه جاري 
حاليًا ت�شجيل واعتماد هذه الأ�شناف التي ما زالت يف مراحل بذور 
املربي )Breeder seeds(، حيث بداأ املخت�شون مبحطة البحوث 
النباتات  كل  التنقية من  البذور مع  باإكثار هذه  الزراعية بجماح 
توزيعها على  القادمة  الفرتة  و�شيتم خالل  )اإن وجدت(  الغريبة 

املزارعني كبذور م�شجلة. 

يف  اأك�ساد  من  ال��وارده  للقمح  الوراثية  الرتاكيب  تقييم 

حمافظات الداخلية و�سمال وجنوب ال�سرقية 

الأكرث  و�شيظل  لل�شكان  الغذائي  النظام  يف  مهما  دورا  القمح  يحتل 
من  اأ�شنافه  معظم  ا�شترياد  يتم  حيث  عمان،  �شلطنة  يف  اأهمية 
القمح  وراثي من  تقييم )13( مدخل  الدرا�شة  اخل��ارج. مت يف هذه 
اجلافة  املناطق  للدرا�شات يف  العربي  املركز  من  امل�شتجلب  اجلديد 
القاحلة )اأك�شاد( مع �شاهد حملي هو وادي قريات 110  والأرا�شي 
البحوث  حمطتي  يف  2013/2012م  ال�شتوي  املو�شم  خالل  للمقارنة 
جنوب  )مبحافظة  والكامل  الداخلية(  )حمافظة  بجماح  الزراعية 
ال�شرقية(. اأو�شحت النتائج وجود فروقات معنوية بني هذه املدخالت 
الوراثية جلميع ال�شفات يف حمطتي البحوث الزراعية بجماح والكامل 
واأظهرت خم�شة مدخالت  اخللف/50�شم يف جماح.  عدد  با�شتثناء 
اأعلى حم�شول احلبوب باملقارنة مع ال�شنف ال�شاهد )وادي قريات 
للحبوب يف  اأعلى حم�شول  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  110( يف جماح. 
 ACSAD1115 جماح مت احل�شول عليه من خالل الرتكيب الوراثي
)6.62 طن / هكتار(، يليه ACSAD1133 )5.34 طن/هكتار(. 
يقدر  الكامل بحا�شل حبوب  ACSAD1135 متفوقا يف  كان  بينما 
ال�شاهد املحلي وادي قريات110 )3.70  يليه  ب�3.78 طن / هكتار 
اختالفا  تختلف  مل  الوراثية  الرتاكيب  تلك  اأن  كما  طن/هكتار(. 
A و- طن/هكتار   3.57 اأنتج  الذي   ACSAD1071 عن  ععنويا 
حم�شول  ك��ان  ع��ام  ب�شكل  ط��ن/ه��ك��ت��ار(.   3.53(  SAD1115
اأعلى يف جماح من الكامل، و�شوف ت�شتمر الدرا�شة يف كال  احلبوب 

املوقعني لتحديد الرتاكيب الوراثية الأكرث ا�شتقرارا يف غ�شون ثالث 
اأعلى من  اأعطت  التي  الوراثية  الرتاكيب  �شيتم حتديد  كما  �شنوات. 
املزارعني  و�شيتم جتربتها حتت ظروف  بن�شبة %15  املحلي  ال�شاهد 

قبل التو�شية بها.

دوراق���ي(  )�سنف  العماين  ال�سعري  وتطوير  حت�سني 

با�ستخدام طريقتي الرتبية والتهجني

�شلطنة  يف  احلبوب  لإنتاج  الثاين  املح�شول  باأنه  ال�شعري  ي�شنف 
 )2249( حوايل  املح�شول  هذا  من  املزروعة  امل�شاحة  تبلغ  عمان، 
احليوانية  للرثوة  وي�شتخدم  طن   )2871( حوايل  منه  وينتج  فدان 
الباطنة  ا�شتخدامه يف حمافظتي  يتم  الب�شري، حيث  وال�شتهالك 
ومناطق  ال�شرقية  حمافظتي  يف  يزرع  بينما  الأخ�شر  العلف  لإنتاج 
كاأحد  الغالب  يف  وي�شتخدم  احلبوب  لغر�س  الغربي  احلجر  جبال 
املحلية  ال�����ش��اللت  بع�س  ت��وج��د  بينما  ال��دواج��ن،  علف  مكونات 
لال�شتهالك  ت�شتخدم  والتي  م�شندم  الدوراقي( يف حمافظة  )مثل 
الأكرث  املحلي  ال�شنف  هو  دوراق��ي  ال�شنف  يعترب  حيث  الب�شري، 
�شعبية يف حمافظة م�شندم وينتج حتت الزراعة البعلية. مت الرتكيز 
موؤخرًا على زراعة ال�شعري يف بع�س من دول جمل�س التعاون اخلليجي 
ب�شبب الطلب املتزايد عليه كعلف للحيوانات والأعالف اخل�شراء. 

يهدف هذا الربنامج اإىل تطوير �شنف ال�شعري العماين )دوراقي( 
والذي يتميز بتبكريه يف التزهري والن�شج وحتمل امللوحة واجلفاف 
ومالئمة  اإنتاجية  اأكرث  جعله  بهدف  وذلك  قليلة،  اإنتاجيته  اأن  اإل 
لظروف الري يف ال�شلطنة. لقد متت عمليات التهجني يف حمطة 
دوراقي  ال�شنف  بني   2010 فرباير  يف  بجماح  الزراعية  البحوث 
وكل من �شنفي جماح51 وجماح 98 وا�شتخدمت طريقة التهجني 
مرة  ك��اأم  دوراق��ي  با�شتخدام   Reciprocal )Cross( العك�شي 
وا�شتخدامه كاأب مرة اأخرى، حيث مت احل�شول على بذور اجليل 
الأول )F1(. مت زراعة بذور اجليل الثاين يف نوفمرب 2013م يف 
بهدف  منتظمة  م�شافات  وعلى  بجماح  الزراعية  البحوث  حمطة 
احل�شول على بذور اجليل الثالث )F3( ومن ثم البدء يف اإجراء 
التوقيت  نف�س  ويف  اأنه  كما  القادمة.  لل�شنوات  النتخاب  عمليات 
الزمني مت زراعة التزاوجات الأربعة يف جتربة مكررات مع الآباء 
)جماح51 وجماح98 ودوراقي( خالل ف�شل ال�شتاء 2013/2012م 
يف حمطة البحوث الزراعية بجماح. اأظهرت النتائج فروق معنوية 
يف جميع ال�شفات حتت الدرا�شة، ومت احل�شول علي بذور اجليل 
 %50 بن�شبة  متفوقة  ال��ت��زاوج��ات  ب��اأن  وج��د  حيث   )F4( ال��راب��ع 
رقم  )اجل��دول  الآب��اء  اأ�شناف  مع  مقارنة  احلبوب  حم�شول  يف 
�ش�شت�شتمر حتى  والتهجني  الرتبية  باأن عملية  بالذكر  1(.اجلدير 

احل�شول على بذور اجليل التا�شع.

امل�سروع 3-2. ا�ستخدام املادة الوراثية للمحا�سيل املحلية وامل�ستوردة والرعوية يف االإنتاج الزراعي
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اأك�ساد يف  من  الوارده  لل�سعري  الوراثية  الرتاكيب  تقييم 

مواقع خمتلفة ب�سلطنة عمان 

ح��وايل  ال�شعري  ملح�شول  ال�شلطنة  يف  امل��زروع��ة  امل�شاحة  تبلغ 
)2249( فدان وينتج منه حوايل )2871( طن وي�شتخدم للرثوة 
احليوانية وال�شتهالك الب�شري، حيث يتم ا�شتخدامه يف حمافظتي 
الباطنة لإنتاج العلف الأخ�شر بينما يزرع يف حمافظتي ال�شرقية 
ومناطق جبال احلجر الغربي لغر�س احلبوب وي�شتخدم يف الغالب 
كاأحد مكونات علف الدواجن، بينما توجد بع�س ال�شاللت املحلية 
)مثل الدوراقي( يف حمافظة م�شندم والتي ت�شتخدم لال�شتهالك 
الأكرث  املحلي  ال�شنف  هو  دوراقي  ال�شنف  يعترب  الب�شري، حيث 
�شعبية يف حمافظة م�شندم وينتج حتت الزراعة البعلية. يتم ت�شجيع 
املزارعني لزراعة هذا املح�شول حتت نظام الري بالر�س وتخطط 
كعلف  املح�شول  هذا  من  الذاتي  الكتفاء  اإىل  للو�شول  ال��وزارة 
مركز. يف هذه الدرا�شة مت تقييم )11( مدخل وراثي منتخبة من 
ال�شعري والواردة من املركز العربي للدرا�شات يف املناطق اجلافة 
يف  امل��زروع  املحلي  لل�شنف  اإ�شافة  )اأك�شاد(  القاحلة  والأرا�شي 
حمطتي  يف  2013/2012م  املو�شم  خالل   )51 )جماح  ال�شلطنة 
البحوث الزراعية بجماح )حمافظة الداخلية( والكامل )حمافظة 
معنوية  فروقات  وجود  التجارب  نتائج  اأثبتت  ال�شرقية(.  جنوب 
بني املداخل الوراثية يف جميع ال�شفات حتت الدرا�شة يف موقعي 
الدرا�شة ما عدا ارتفاع النبات وحا�شل الق�س يف جماح. وقد تفوق 
الوراثي رقم 7 يف حا�شل احلبوب )5.08 طن /هكتار(  املدخل 
املدخلني  تفوق  كما  جماح.  يف  املقارنة  �شنف  على  بذلك  متفوقا 
البحوث  حمطة  يف  املقارنة  �شنف  على   9  ،8 رقمي  ال��وراث��ي��ني 
املوقعني  كال  يف  الدرا�شة  هذه  ت�شتمر  و�شوف  بالكامل.  الزراعية 
الثالث  غ�شون  يف  ا�شتقرارا  الأك��رث  الوراثية  الرتاكيب  لتحديد 
ال�شنوات القادمه. كما �شيتم حتديد الرتاكيب الوراثية التي اأعطت 
اأعلى من ال�شاهد املحلي بن�شبة 15% و�شيتم جتربتها حتت ظروف 

املزارعني قبل التو�شية بها.

التقييم احلقلي ل�سلالت منتخبة من ال�سبار االأمل�س لغر�س 

االإنتاجية والقيمة الغذائية 

لل�شلطنة  الأمل�س  ال�شبار  من  وراثيا  مدخال   )38( عدد  اإدخ��ال  مت 
�شمن برنامج ايكاردا ل�شبه اجلزيرة العربية، حيث مت اختيار اخلم�شة 
هذا  حول  اأجريت  التي  الدرا�شات  اإح��دى  اأ�شارت  انتاجية.  الأعلى 
املح�شول يف اأماكن اأخرى من العامل اأنه ميكن زيادة الإنتاجية العلفية 
من ال�شبار بزيادة عدد النباتات يف وحدة امل�شاحة من 5000 نبات/
اقيمت  الدرا�شة،  هذه  �شوء  ويف  نبات/هكتار.   40.000 اىل  هكتار 
)ال� 38( مبركز بحوث  ال�شبار  لتقييم جميع مدخالت  اأولية  جتربة 
الإنتاج احليواين بالرمي�س يف دي�شمرب 2011 واملزرعة البحثية بتنوف 
يف حمافظة الداخلية يف نوفمرب 2012 م حتت كثافة نباتية تراوحت 
اإنتاجية  حيث  من  ال�شبار  لتقييم  نبات/هكتار   40000  -5000 بني 
العلف واختيار اخلم�شة مدخالت الأعلى. اأو�شحت نتائج املالحظات 
يف دي�شمرب 2012 حلقل مركز بحوث الإنتاج احليواين اأن اإنتاج العلف 
مدخالت  �شتة  لعدد  وذل��ك  طن/هكتار   150 بلغ  ل��الأل��واح  الأخ�شر 
وراثية �شملتها التجربة، حيث كان املدخل 68247 من اجلزائر اأعلى 
اإنتاجية )421.30 طن/هكتار( يليه املدخل 4321 من تون�س )204 
/هكتار(  طن   189.7( تون�س  من   69241 املدخل  ثم  طن/هكتار( 
 73062 واملدخل  طن/هكتار(   171( املغرب  من   75018 واملدخل 
املك�شيك  م��ن   74112 وامل��دخ��ل  طن/هكتار(   164.2( تون�س  م��ن 
تفوقًا  الوراثية  املدخالت  هذه  اأظهرت  كما  هكتار(.  طن/   151.5(
على املداخل الوراثية الأخرى فيما يتعلق بطول النبات وعدد الألواح 
املنتجة/النبات. او�شحت نتائج ال�شنة الثانية على التوايل من البحث 
الخ�شر  العلف  انتاج  اأن   2012 دي�شمرب  يف  امل��اأخ��وذة  واملالحظات 
لالألواح بلغ 150 طن/هكتار وذلك ملا ي�شل اإىل )11( مدخل وراثي. 
املك�شيك  من   74112 الوراثي  املدخل  اأن  كذلك  النتائج  اأ�شارت  كما 
كان الأعلى انتاجية )337 طن/هكتار( يليه املدخل 4321 من تون�س 
)280 طن/هكتار( ثم املدخل 75018 من املغرب )270 طن/هكتار( 
و69241 من تون�س )226.67 طن /هكتار( واي�شا 69246 من تون�س 
واملدخل 68247 من اجلزائر )213.33 طن/ )220 طن /هكتار( 

هكتار( واملدخل 69241 من ايطاليا )200 طن/هكتار(.

جدول 1. متو�سط خطوط الرتبية الثنني من التزاوجات مع التزاوجات التبادلية واالآباء يف عام 2013م 

عدد الأيام للن�صجعدد الأيام للتزهريعدد اخللف / 50�صمارتفاع النبات )�صم(ال�صنف
وزن احلبوب )طن/

هكتار(

وزن الق�ش )طن/

هكتار(

الوزن احليوي )طن/

هكتار(

63.33b65.0037.67b78.00c1.77b6.23b8.00bدوراقي

95.67a66.6773.67a113.00b3.56a7.76ab11.33aجماح 98

97.67a78.6774.00a113.33b3.90a8.10a12.00aجماح 51

95.67a74.6774.00a112.33b4.07a9.26a13.33aجماح 51 × دوراقي

90.67a60.3339.67b118.67a1.19b3.75c4.93cدوراقي × جماح 51

99.00a64.3374.67a113.67b4.42a8.24a12.67aجماح 98 × دوراقي

71.33b76.6737.67b78.67c1.34b3.26c5.60cدوراقي × جماح 98
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�سكل 10. الوزن الرطب لللواح ملختلف مداخل ال�سبار االأمل�س يف عام 2013 يف مركز بحوث االإنتاج احليواين بالرمي�س

البيوت  ظ��روف  حت��ت  الفا�سوليا  م��ن  ا�سناف  تقييم 

املحمية املربدة

مت اإدخال العديد من اأ�شناف الطماطم والفلفل احللو واخلياريف 
الزراعات املحمية يف حمطات البحوث الزراعية منذ عام 1990 
من خالل فح�س وتقييم الأ�شناف يف املديرية العامة للبحوث 
الزراعية واحليوانية، اإل اأن الأمر يتطلب اإدخال وتقييم اأ�شناف 
جديدة من املحا�شيل الزراعية الأخرى مثل الفا�شوليا. نفذت 
خالل  و�شحار  بجماح  الزراعية  البحوث  حمطتي  يف  التجربة 
الفا�شوليا  من  اأ�شناف  ثالثة  با�شتخدام   2013/2012 مو�شم 
عام  اك��ت��وب��ر  يف  زرع���ت  وال��ت��ي   )Teriو  Donna )Hamaو 
2012 يف البيت املحمي املربد )270م2( با�شتخدام الت�شميم 
الإح�شائي كامل الع�شوائية )CRD( بثالثة مكررات. اأظهرت 
)طن/  النتاجية  يف  معنوية  فروقات  التبايني  التحليل  نتائج 
تراوحت  حيث  جماح،  يف  الأ�شناف  بني   )p<0.05( للبيت( 
�شنفي  اأعطى  كما  /للبيت(.  طن   1.3-0.8( بني  النتاجية 
Donn وTeri اأعلى اإنتاجية )1.3 طن / للبيت( بينما اأعطى 
اأ�شارت  طن/للبيت(.كما   0.8( اإنتاجية  اأقل   Hama ال�شنف 

النتائج التي مت احل�شول عليها اإىل عدم وجود فروقات معنوية 
املزروعة يف حمطة  الثالثة  الأ�شناف  اإنتاجية  )p<0.05( يف 

البحوث الزراعية ب�شحار )�شكل 12(. 

�سكل 11. الوزن الرطب للألواح ملختلف مداخل ال�سبار االأمل�س يف عام 2013 يف مزرعة البحوث الزراعية بتنوف مبحافظة الداخلية

400.00

350.00

250.00

150.00

 50.00

Tunisia4321

U
N

KN
O

W
N

68247 Tunisia
69199 Algeria
69210 Algeria
69217 Algeria
69220 Algeria
69223 Algeria
69241 Algeria
69234 Italy
69236 Italy
69241 Tunisia
69242 Tunisia
69245 Tunisia
69246 Tunisia
69248 Tunisia

73058 Tunisia
730660 Tunisia
73062 Tunisia
73952 Tunisia
74071 SBEITLA
74083 M

O
RO

CCO
74110 N

EW
 M

EXICO
74111 N

EW
 M

EXICO
74112 M

EXICO
75012 Tunisia
75018 TM

O
RO

CCO
75019 TM

O
RO

CCO
75032 M

AD
AGASCAR

ALGERIA
1-U

N
KN

O
W

N
2-U

N
KN

O
W

N
3-U

N
KN

O
W

N
74112 M

exico

69219 Algeria
69198 Algeria
73049 M

EXIQ
U

E
73054 AFRIQ

U
E D

U
73056 AFRIQ

U
E D

U

A
lgeria68247

A
lgeria69199

A
lgeria69210

A
lgeria69217

A
lgeria69220

A
lgeria69223

Italy69233
Italy69234
Italy69236
Tunisia69241
Tunisia69242
Tunisia69245
Tunisia69246
Tunisia69248

Tunisia73060
Tunisia73062

M
orocco74083

M
orocco75018

M
orocco75019

M
ada-gascar75032

A
lgeriaC

O
N

LEA
-L19

R-14
N

IL-I

N
IL-II

N
ew

 M
exico74110

N
ew

 M
exico74111

M
exico74112

M
exico74112

Tunisia75012

Tunisia69219
M

exico73049

A
frique D

u Sud73054مداخل الصبار األملس

ة(
سن

 ال
ر/

كتا
 ه

ن/
)ط

ح 
لوا

لأل
ب 

رط
 ال

زن
الو

ة(
سن

 ال
ر/

كتا
 ه

ن/
)ط

ح 
لوا

لأل
ب 

رط
 ال

زن
الو

 0.00

 0.00
 30.00
 60.00
 90.00
 120.00
 150.00
 180.00
 210.00
 240.00

100.00

200.00

300.00

�سكل 12. متو�سط اإنتاجية الثمار)طن/للبيت املحمي( 

لثلثة اأ�سناف من الفا�سوليا يف البيت املحمي املربد 

خلل املو�سم )2011-2012( يف حمطتي البحوث 

الزراعية يف جماح و�سحار.

0
تيرلي دونا الهاما

جماح األصنافالرميس

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0.6
0.5

0.7
0.8

1.31.3

ي(
حم

الم
ت 

لبي
/ ل

طن
ة )

جي
نتا

اإل



14

تقييم اأ�سناف اخليار يف البيوت البل�ستيكية يف مواعيد 

زراعية خمتلفة

تعترب الزراعة يف البيوت املحمية من الأ�شاليب الناجحة جدا 
غري  الب�شتانية  احلا�شالت  اإنتاج  يف  الراأ�شي  التو�شع  لزيادة 
هذه  كانت  �شواء  الزينة،  ونباتات  كاخل�شار  النمو  حم��دودة 
تعظيم  يف  كبرية  فوائد  من  لها  ملا  مظللة  اأو  م��ربدة  البيوت 
الإنتاج من وحدة امل�شاحة واملحافظة عليه. ويعترب حم�شول 
اخليار من حما�شيل اخل�شر الهامة الذي تهتم بزراعته كثري 
من البلدان ومن �شمنها �شلطنة عمان ملا له من عائد مادي 
باملحا�شيل  مقارنة  كبري  واإن��ت��اج  ق�شرية  حياة  ودورة  كبري 
الأخرى. ويزرع اخليار لال�شتهالك املحلي اإما على هيئة ثمار 
اأو على هيئة ثمار خمللة. كما  �شغرية خ�شراء توؤكل طازجة 
الكثريون  وي�شتعمله  ال�شيف  ف�شل  يف  مرطبًا  اخليار  يعترب 
ويف  والبطيخ.  ال�شمام  مع  ذلك  يف  مت�شاويًا  اأ�شا�شية  كوجبة 
اأ�شناف  من  العديد  ب��اإدخ��ال  التو�شية  مت  الأخ���رية،  الآون���ة 
املخت�شني  قبل  م��ن  وتقييمها  جتربتها  خ��الل  م��ن  اخل��ي��ار 

باملديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية.

 Hana F1،( الهجني  اخليار  من  اأ�شناف  خم�شة  زراعة  مت 
 )Luna F1، Dipo F1، Manar F1 and Salalah F1
بهدف تقييمها من حيث الإنتاجية ويف مواعيد زراعية خمتلفة 
يف بيت حممي م�شاحته )270 م3( وذلك يف حمطة البحوث 
2012/2011م  ال��زراع��ي  املو�شم  خ��الل  ب�شاللة  الزراعية 
الع�شوائية  كاملة  قطاعات  يف  اإح�شائي  ت�شميم  با�شتخدام 
زراعية  مواعيد  ثالثة  ويف  م��ك��ررات  اأرب��ع��ة  يف   )RCBD(
وابريل  2012م  مار�س   - دي�شمرب   ، اكتوبر2011م  )يوليو- 
الأول  امليعاد  يف   - باأنه  النتائج  اأظهرت  ي��ول��ي��و2012م(.   -

الأ�شناف  بني  تذكر  معنوية  فروق  هناك  تكن  مل   - للزراعة 
الثمرة  وزن  متو�شط  يف  وكذلك  بالكجم  الكلي  املح�شول  يف 
الواحدة باجلم، حيث تراوح متو�شط وزن الثمرة من 144.5 
لل�شنف  جرام   150.3 اىل   )Manar F1( لل�شنف  جرام 
تفاوت من 2.1 طن/�شوبة  الكلي  واملح�شول   )Dipo F1(
 Manar F1( اىل 2.4 طن/ �شوبة لالأ�شناف )Hana F1(
وSalalah F1(. بينما اأ�شارت النتائج اإىل اأن هناك فروقات 
الأ�شناف يف متو�شط وزن  الثاين - بني  امليعاد  معنوية - يف 
جرام   145.0 من  الإنتاجية  تفاوتت  حيث  الواحدة  الثمرة 
حني  يف   ،)Dipo F1( ج��رام   162.0 اإىل   )Manar F1(
اأنه مل توجد فروق معنوية بني الأ�شناف يف املح�شول الكلي 

)الطن/�شوبة(.

مل  اأنه  النتائج  اأو�شحت  فقد  للزراعة  الثالث  امليعاد  يف  اأما 
تكن هناك فروق معنوية تذكر بني الأ�شناف التي مت جتربتها 
�شواء يف متو�شط وزن الثمرة الواحدة او يف املح�شول الكلي 
الواحدة  الثمرة  وزن  متو�شط  تفاوت  بينما  �شوبة(،  )طن/ 
من 120.7 جرام لل�شنف )Hana F1( اىل 127.9 جرام 
 1.8 من  تفاوت  الكلي  واملح�شول   )Manar F1( لل�شنف 
طن/�شوبة لالأ�شناف )Hana F1 وSalalahF1( اإىل 2.1 
باأنه  بالذكر  اجلدير   .)Manar F1( لل�شنف  �شوبة  طن/ 

�شيتم اإعادة التجربة يف املو�شم القادم لتاأكيد هذه النتائج.

�سورة 13. زراعة حم�سول اخليار يف البيوت البل�ستيكية

�سورة 15. اإحدى اأ�سناف اخليار

�سورة 16. اإنتاج اخليار يف البيت البل�ستيكي �سورة 14. منو النباتات داخل البيوت البل�ستيكية
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البيت  يف  العام  مدار  على  اخليار  اأ�سناف  اإنتاج  درا�سة 

املظلل

 Hana F1، Luna F1( مت تقييم ثالثة اأ�شناف من اخليار
and Dipo F1(، من حيث الإنتاجية على مدار العام خالل 
الزراعية  البحوث  الزراعي 2012/2011م يف حمطة  املو�شم 
وعر�شه  اخل��ط  ط��ول  م��رت   6( ف��ردي��ة  خطوط  ويف  ب�شاللة 
القطعة  يف  النباتات  عدد  وكان  امل�شلل  البيت  داخل  مرت(   1
2011/7/25م  يف  التجربة  ب��داأت  نبات.   )24( التجريبية 
وانتهت بتاريخ 2012/9/3م، حيث كانت بداية الزراعة لكل 
عروة بتاريخ 25 من كل �شهر وملدة عام كامل. اأظهرت النتائج 
اأنه يف ميعاد الزراعة الأول )2011/7/25م( اأعطى ال�شنف 
مقارنة  لل�شوبة(  ط��ن   3.5( حم�شول  اأع��ل��ى   Hana F1
بالإنتاجية يف املواعيد الزراعية الأخرى ، يف حني ويف امليعاد 
ال�شنف  اأعطى  2011/10/25م(  )بتاريخ  للزراعة  الرابع 
اإع��ادة  �شيتم  طن/�شوبة(.   1.2( اإنتاجية  اق��ل   Luna F1

التجربة لتاأكيد النتائج.

�سمال  حمافظة  ظروف  حتت  الربتقال  اأ�سناف  تقييم 

الباطنة

حيث  وا���ش��ع،  مناخي  بتنوع  املختلفة  ال�شلطنة  حمافظات  متتاز 
اأو�شحت الدرا�شات ال�شابقة اأن الظروف البيئية ول �شيما املناخية 
منها توؤثر ب�شكل كبري على منو وانتاجية حما�شيل الفاكهة املختلفة. 
تعتمد املنظومة البحثية لق�شم بحوث الفاكهة على اإدخال اأ�شناف 
خمتلفة من حما�شيل الفاكهة وتقييم اأدائها حتت ظروف حمافظات 
ال�شلطنة املختلفة، وذلك من حيث النمو وجودة الإنتاج قبل تعميمها 
على املزارعني. ففي جمال احلم�شيات، اأثبتت الدرا�شات احلقلية 
والروبي  والتاجنلو  اأبل  )الباين  الربتقال  لأ�شناف  اجليد  الأداء 
حمافظة  ظ��روف  حتت  الأخ��رى  الأ�شناف  ببقية  مقارنة  اأحمر( 
ظ��روف  حت��ت  درا�شتها  مبكان  الأهمية  م��ن  ك��ان  ل��ذا  الداخلية. 
حمافظة �شمال الباطنة، حيث مت زراعة هذه الأ�شناف منذ 2010 
م والبدء يف درا�شة ال�شفات اخل�شرية املتمثلة يف اإرتفاع ال�شجرة 
)م3(.  اخل�شري  املجموع  وحجم  )�شم(  اجلذع  و�شمك  )باملرت( 
اأ�شارت النتائج الأولية اإىل عدم وجود فروق معنوية بني الأ�شناف 
التفوق  الرغم من  لل�شجرة، على  بال�شفات اخل�شرية  يتعلق  فيما 
)3.56م(  ال�شجرة  ارتفاع  حيث  من  اأب��ل  باين  لل�شنف  العددي 
ومتو�شط �شمك جذع ال�شجرة )32 �شم( وحجم املجموع اخل�شري 
 ، �شم  الأحمر )2.70 م، 28  الروبي  ال�شنف  يليه  )21.23 م3( 
14.98 م3، على التوايل(. بينما كان ال�شنف تاجنلو اأقل الأ�شناف 

يف خ�شائ�س النمو )جدول 2(.

الربتقال  ال�سناف  اخل�سري  النمو  �سفات   .2 ج��دول 

خلل مو�سم 2013 م

الأ�شناف
ارتفاع

ال�شجرة
)م(

�شمك جذع 
ال�شجرة 

)�شم(

انت�شار املجموع 
حجم اخل�شري

املجموع 
اخل�شري 

)م3(

�شمال-
جنوب
)م(

�شرق-
غرب
)م(

3.56ns32.40ns3.18ns3.23ns21.23nsباين اأبل

2.1719.202.072.2114.98تاجنلو

2.7028.002.742.7311.28روبي اأحمر

معامل الإختالف 
)%(

39.637.337.041.052.9

تقييم اأ�سناف االأمبا عديدة االأجنة حتت ظروف �سمال 

الباطنة

التي  الأول��وي��ات  من  الأجنة  عديدة  الأمبا  اأ�شناف  تعتربزراعة 
ال�شلطنة  يف  �شيما  ،ل  لالأمبا  املنتجة  الدول  حتقيقها  اإىل  ت�شعى 
اإىل  احلاجة  دون  الأمبا  زراعة  التو�شع يف  ذلك يف  لأهمية  نظرًا 
والتكلفة  اجلهد  حيث  اإكثارها،  يف  التطعيم  طريقة  ا�شتخدام 
اأحادية اجلنني. ويف هذا  اأ�شناف الأمبا  العالية كما هو متبع يف 
الأجنة  عديدة  الأمبا  اأ�شناف  وزراع��ة  اإدخ��ال  مت  فقد  ال�شدد، 
)الرتبنتاين ، وبيت�س، و�شنف جمهول الإ�شم، ونام دوك( ومتت 

�سورة 17. ثمار اخليار يف البيت املظلل

�سورة 18. زراعة اخليار يف البيت املظلل
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حبيبي(  )ب��وادي  ب�شحار  الزراعية  البحوث  مبحطة  زراعتها 
وجود  عدم  اإىل  الأولية  النتائج  اأ�شارت  م.   2010 مو�شم  خالل 
ال�شجرة  طول  مبتو�شط  يتعلق  فيما  الأ�شناف  بني  معنوية  فروق 
ال�شنفني  بني  فقط  معنوي  فرق  يوجد  اأنه  غري  جذعها،  و�شمك 
بيت�س و�شنف جمهول الأ�شم من حيث اأعلى معدل حلجم املجموع 
اخل�شري )6.51، 5.22 م3 على التوايل(، يف حني كان ال�شنف 

نام دوك اأقلهما حجما )3.61 م3(.

جدول 3. �سفات النمو اخل�سري الأ�سناف االأمبا عديدة 

االأجنة خلل مو�سم 2013 م

الأ�شناف
ارتفاع

 ال�شجرة
 )م(

�شمك جذع 
ال�شجرة
 )�شم(

 انت�شار املجموع
اخل�شري

حجم 
املجموع 
اخل�شري

)م3(

�شرق- 
غرب
)م(

�شمال-
جنوب
)م(

2.12ns 18.57ns2.40b2.37a6.51a بيت�س

2.13ab2.25a 5.22ab 2.0216.13الرتبنتاين

جمهول 
2.0317.232.09a2.13a 5.03abالإ�شم

2.4717.001.87a1.47b 3.61bنام دك

معامل 
الإختالف 

)%(
15.710.16.77.117.5

اكثار االأمبا بطريقة الرتقيد الهوائي

تعترب طريقة التطعيم القمي هي الطريقة ال�شائدة لكثار الأمبا 
اجلنني.  اأحادية  الأمبا  ل�شناف  وخا�شة  العامل  م�شتوى  على 
وعلى الرغم من جناحها اإل اأن الوقت واجلهد والتكلفة املطلوبة 
لعداد الأ�شول والعملية الفنية امل�شاحبة لإجراء التطعيم تعترب 
حتديات تواجه منتجي الأمبا. لذا فاأن البحث عن طريقة �شهلة 
وغري مكلفة لإكثار الأمبا هو مطلب ي�شعى الباحثون اإىل حتقيقه 
من خالل هذه الدرا�شة التي مت تنفيذها مب�شتل الفاكهة بربكاء. 
لقد ت�شمنت الدرا�شة ا�شتخدام طريقة الرتقيد الهوائي لكثار 

وزعفران  والفون�شو  ونيلم  )رو���س  الأم��ب��ا  من  اأ�شناف  خم�شة 
خالل  من  وذلك  الطريقة  لهذه  ا�شتجابتها  لإثبات  والبايري( 
تكون املجموع اجلذري مبنطة التجذير/الرتقيد. كما مت ادخال 
ومار�س2013م  ودي�شمرب2012م  )نوفمرب2012م  الوقت  عامل 
العامل على  تاأثري هذا  الدرا�شة لختبار  ومايو2013م( يف هذه 
عملية الإكثار. مت اإ�شتخدام هرمون التجذير ال�شيتوكينني %0.4 
جزء يف املليون لتحفيز عملية التجذير، كما ا�شتخدم الت�شميم 
الطريقة  تتمثل  مكررات.  ثالثة  املت�شمن  الع�شوائي  الأح�شائي 
يف عمل قطع بطول 5 �شم على فرع عمره 6 اأ�شهر ومن ثم يتم 
لف منطقة القطع بكي�س نايلون بويل اإثيلني مملوء بالبيت مو�س 
�شنف  كل  من  �شجرات   )3( على  التجربة  اإج��راء  مت  الرطب. 
بواقع )5( اأفرع من كل �شجرة يف كل �شهر اأي باإجمايل )15( 
ترقيدة هوائية لكل �شنف يف كل �شهر. اأو�شحت نتائج الدرا�شة 
الرتقيد  لطريقة  ا�شتجابتها  يف  الأ�شناف  بني  املعنوي  التباين 
الهوائي، حيث تراوح متو�شط ن�شبة التجذير لالأ�شناف بني 3.3 
اإىل 11.7%. �شجل ال�شنف رو�س اأعلى ن�شبة جتذير )%11.7( 
اأقل  الأ�شناف  بقية  نيلم )10%(، يف حني �شجلت  ال�شنف  يليه 
يف  التجذير  ن�شبة  تفوق  من  الرغم  على   .)%3.3( ا�شتجابة 
الأ�شهر  ببقية  مقارنة  الأ�شناف  لأغلب   )%9.3( نوفمرب  �شهر 
اإل اأن هذا التفوق كان غري معنوي )اإختلف باإختالف الأ�شناف 
بني  معنوي  ت��داخ��ل  هناك  ب��اأن  ال��درا���ش��ات  اأثبتت  امل��خ��ت��ربة(. 
النتائج  اأ�شارت  التجذير، حيث  الأ�شناف والأ�شهر على م�شتوى 
اإىل اأن ال�شنف نيلم كان متوفق )26.7%( ب�شكل معنوي يف ن�شبة 
التجذير عند اإجراء عملية الرتقيد الهوائي يف �شهر نوفمرب يليه 
ال�شنف رو�س خالل �شهر مايو )20%(. غري اأن �شنفي الفون�شو 
الرتقيد  بطريقة  الكثار  لعملية  ا�شتجابة  اأق��ل  كانا  وزع��ف��ران 
الهوائي ومتثل ذلك من خالل تدين ن�شبة التجذير بهما ، حيث 
و�شلت لل�شفر يف اأغلب الأ�شهر )جدول 4(. خال�شة القول باأن 
طريقة  جناح  اإمكانية  اإىل  اإيجابي  موؤ�شر  اأعطت  الدرا�شة  هذه 
الأكثار بالرتقيد الهوائي لالأمبا وان هناك تباين بني الأ�شناف 
يف ا�شتجابتها لهذه الطريقة. كما اأن مواعيد الإكثار عامل مهم. 
وبالتايل هناك حاجة ملزيد من الدرا�شات املعمقة لهذه الطريقة 

قبل اعتمادها مب�شاتل الوزارة وامل�شاتل اخلا�شة. 

�سورة 19. حقل اأمبا مبحطة البحوث الزراعية ب�سحار 

)بوادي حيبي(

�سورة 20. �ستلت اأمبا بعد جتذيرها بطريقة الرتقيد 

الهوائي
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تقييم اأ�سناف االأمبا املتقزمة مبحافظة �سمال الباطنة

يعترب تقزم حجم �شجرة الأمبا من ال�شفات التي يرغب فيها مزارعو 
الأمبا على م�شتوى العامل نظرًا ملا توفره من ميزة ن�شبية من حيث 
زيادة عدد الأ�شجار يف وحدة امل�شاحة واأي�شًا �شهولة خدمة ال�شجرة 
واجراء عمليات احل�شاد باأقل التكلفة. نفذت هذه التجربة مبحطة 
البحوث الزراعية ب�شحار )بوادي حيبي( مبحافظة �شمال الباطنة 
اأ�شناف )�شندر و�شندو-4  منذ عام 2010 م، حيث �شمت خم�شة 
الدرا�شة خالل  تركزت  و�شريلنكا(.  واأمربايل  وماليكا  تويل  واأنور 
�شمك  النبات،  )اإرتفاع  اخل�شرية  النمو  �شفات  حول  املو�شم  هذا 
اخل�شري(.  املجموع  حجم  اخل�شري،  املجموع  اإنت�شار  اجل��ذع، 
اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل عدم وجود فروق معنوية بني الأ�شناف 
ملعظم ال�شفات اخل�شرية املدرو�شه على الرغم من التباين العددي 
طول  متو�شط  على  فقط  تركزت  املعنوية  الفروقات  اأن  اإل  بينها، 
ال�شجرة وحجم املجموع اخل�شري. تراوح متو�شط طول ال�شجرة بني 
1.09 اإىل 2.10 مرت، حيث �شجل ال�شنف اأمربايل وبفارق معنوي 
بينه وبني �شندر اأقل معدل لطول ال�شجرة )1.09 ،2.10 م، على 
التوايل( يليه ال�شنف اأنور تويل )1.88 م3(. اأما من حيث حجم 
املجموع اخل�شري، فكان ال�شنف اأمربايل اأي�شًا اأقل حجمًا )1.77 
م3( وبفارق معنوي بينه وبني بقية الأ�شناف، يليه ال�شنف اأنورتويل 

)3.69م3(.

جدول 5. �سفات النمو اخل�سري ال�سناف االأمبا املتقزمه 

خلل مو�سم 2013 م

ارتفاعالأ�شناف
 ال�شجرة

 )م(

�شمك 
جذع 

ال�شجرة
 )�شم(

انت�شار املجموع 
اخل�شري

حجم 
املجموع 
اخل�شري

)م3(

�شرق- 
غرب
)م(

�شمال-
جنوب
)م(

�شندر
2.10 b17.17ns 2.05ns2.12ns 5.67b

�شندو-4
2.07 b17.332.062.06 4.75ab

اأنور تويل
1.88 b17.171.921.783.69ab

ماليكا
1.92 b18.502.031.843.96ab

اأمربايل
1.09 a14.831.791.651.77a

�شورلنكا
1.92 b16.832.102.154.70ab

معامل 
12.811.212.315.945.2الإختالف )%(

تقييم االأ�سناف املحلية من الرب�سيم احلجازي )القت( 

حتت ظروف حمافظه ظفار

العلفي  املح�شول  ه��و  )ال��ق��ت(  احل��ج��ازي  الرب�شيم  يعترب 
الأكرث اأهمية يف �شلطنة عمان. مت حتديد العديد من امل�شاكل 
ونق�س  الأمرا�س  مثل  الرب�شيم  من  الأعالف  باإنتاج  املتعلقة 
اإن��ت��اج ال��ب��ذور ب�شبب ت��ده��ور الأ���ش��ن��اف ع��ن ط��ري��ق اخللط 
امليكانيكي من قبل املزارعني يف حمافظة ظفار واملحافظات 
املحلية  الأ�شناف  اأداء  لتقييم  التجربة  اأجريت هذه  الأخرى. 
حتت  ب�شاللة  ال��زراع��ي��ة  البحوث  حمطة  يف  الرب�شيم  م��ن 
بت�شميم  التجربة  تطبيق  مت   .2013 العام  يف  بالر�س  ال��ري 
وبا�شتخدام  مكررات  باأربعة  الكاملة  الع�شوائية  القطاعات 
اأظهرت  وال��ظ��ف��اري(.  والداخلية  )الباطني  اأ�شناف  ثالثة 
النتائج فروق معنويه بني الأ�شناف فيما يتعلق بارتفاع النبات 

جدول 4. ن�سبة التجذير الناجت عن التداخل بني االأ�سناف ومواعيد االأكثار 

موعد االأكثار

االأ�سناف
املتو�سطدي�سمربنوفمربمايومار�س

bc0 a13.3 bc20 cd11.7 b 13.3رو�ش
a13.3 bc0 a0 a3.3 a 0األفون�صو

d6.7 ab6.7 ab0 a10 b 26.7نيلم
a0 a0 a13.3 bc3.3 a 0زعفران
ab0 a6.7 ab0 a3.3 a 6.7بايري

ns45.36.7 9.3املتو�صط

�سورة 21. حقل اأ�سناف االأمبا املتقزمة مبحطة البحوث 

الزراعية ب�سحار )بوادي حيبي(
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مل  اأن��ه  غري  )طن/هكتار(،  اجلافة  امل��ادة  واإجمايل  )�شم( 
يكن هناك فروق معنويه فيما يتعلق باإجمايل العلف الأخ�شر 
ارتفاع  يف  تفوقا  الظفاري  ال�شنف  اأظهر  )طن/هكتار(. 
النبات )78.36 �شم( واإجمايل املادة اجلافة تقدر ب� 26.41 
طن/هكتار )جدول 6(. اجلدير بالذكر باأنه �شي�شتمر تنفيذ 
التجربة خالل العامني املقبلني للتاأكد من ا�شتقرار الأ�شناف 

من حيث ال�شفات حتت الدرا�شة.

احلجازي  الرب�سيم  الأ�سناف  االإنتاج  متو�سط   .6 جدول 

)القت( 

ال�صنف
ارتفاع النبات 

)�صم(

وزن العلف 

الأخ�صر الكلي 

)طن/هكتار(

وزن العلف 

اجلاف الكلي 

)طن/هكتار(

58.75c86.4018.43bباطني

69.56b101.6021.96aداخلية

78.36a115.4026.41aظفاري

68.89101.1022.27املتو�شط

الليمون  بذور  انبات  على  الرتبة  اأو�ساط  تاأثري  درا�سة 

العماين حتت ظروف �سمال الباطنة

مت اعتماد طريقة البذرة يف اإكثار الليمون العماين كاأف�شل طريقة 
اأو�شحت  ولقد  ال�شاحرة.  مكن�شة  ملر�س  مقاومة  نباتات  لنتاج 
البذرة  منو  التاأثريعلى  يف  البذرة  مهد  اأهمية  ال�شابقة  الدرا�شات 
الرطوبه  توفري  خالل  من  وذلك  الناجته  ال�شتلة  منو  وقوة  و�شرعة 
املنا�شبة وامدادها بالعنا�شر الغذائية ال�شرورية لنمو ال�شتلة. تعترب 
امل�شتخدمه مب�شاتل  الأو�شاط  اأهم  والبريليت  مو�س  البيت  اأو�شاط 
اإكثار الليمون يف ال�شلطنة. لذا فاإن البحث عن اأو�شاط اأخرى اأكرث 
فعالية ورخي�شة ومن البيئة العمانية مطلب مهم ي�شعى الباحثون اإىل 
حتقيقه من خالل هذا البحث الذي مت فيه ا�شتخدام خم�شة اأو�شاط 
بايومك�س%32(   +  %32 مو�س  بيت   +%36 )تربة  خمتلفه  غذائية 
 ،  )%30 بايومك�س   +  %30 النخيل  �شعف  ن�شارة   +  %40 )تربة   ،
النخيل 30%( )تربة  ن�شارة �شعف  )تربة40% + بيت مو�س %30 + 
50% + ن�شارة �شعف النخيل 50%( )و تربة 25 % + بيت مو�س %25+ 
بايومك�س 25% + ن�شارة �شعف النخيل 25% )لدرا�شة تاأثريها على 
ن�شبة انبات ومنو بذور الليمون العماين. اأو�شحت النتائج اأن املعاملة 
)تربة40% + بيت مو�س 30% + ن�شارة �شعف النخيل 30%( اأعطت 
اأعلى ن�شبة اإنبات وهي 34% تليها املعاملة )تربة 25 % + بيت مو�س 
 %25 )بن�شبة   %25 النخيل  �شعف  ن�شارة   +%25 بايومك�س   +  %25
بينما اأعطت املعاملة )تربة 50%+ ن�شارة �شعف النخيل 50%( اأدنى 

ن�شبة اإنبات حوايل 13% )جدول 7(.

على  املختلفة  الرتبة  اأو�ساط  معاملت  اأثر   .7 جدول 

ن�سبة اإنبات بذور الليمون العماين

ن�شبة الأنبات )%(املعامالت
 +  %32 مو�س  بيت   +%36 تربة 

15aبايومك�س%32

تربة 40% + ن�شارة �شعف النخيل %30 + 
18aبايومك�س %30

ن�شارة   +  %30 مو�س  بيت   + تربة%40 
34b�شعف النخيل %30

13a تربة 50% + ن�شارة �شعف النخيل %50

تربة 25 % + بيت مو�س 25%+ بايومك�س 
25ab 25% + ن�شارة �شعف النخيل %25

36.5 معامل الإختالف

تقييم اأ�سناف االأمبا مبزرعة البحوث الزراعية بقريون 

حريتي مبحافظة ظفار

مت يف عام 2009م تنفيذ جتربة لتقييم عدد )8( ا�شناف لالأمبا 
)بني�شان، �شفيدا ملجوا، امام ب�شند، زعفران، الفون�شو، بايري، 
م�شقطي ورو�س( اأحادية اجلنني مبزرعة البحوث الزراعية بقريون 
حريتي مبحافظة ظفار. هدفت الدرا�شة لتحديد الأ�شناف الأكرث 
النمو وجودة  تاأقلما حتت ظروف قريون حريتي وذلك من حيث 
الع�شوائيه  القطاعات  ت�شميم  التجربة  يف  ا�شتخدم  الإن��ت��اج. 
الكامله �شم عدد )4( مكررات و�شجرتني من كل �شنف بكل مكرر 
باإ�شتخدام نظام الري بالنافورة. اأو�شحت نتائج الدرا�شة التباين 
املعنوي بني الأ�شناف يف ا�شتجابتها لظروف قريون حريتي. كما 
اإىل 2.3 مرت، حيث �شجل  تراوح متو�شط ارتفاع ال�شجرة بني 1 

�سورة 22. اإعداد اأو�ساط الرتبة املختلفة
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ال�شنف م�شقطي معنويًا اأعلى ارتفاع لل�شجرة )2.3 مرت( واأكرث 
كان  بينما  ال�شنف زعفران )2 مرت(،  يليه  �شم(  �شمكًا )24.2 
و�شمك  ال�شجرة  ط��ول  حيث  من  اأداًء  اأقلهما  بني�شان  ال�شنف 
اجلذع )1 مرت و9.7 �شم، على التوايل( مقارنة ببقية الأ�شناف 
ال�شجرة  انت�شار  حيث  من  بينها  معنوية  فروقات  ت�شجل  مل  التي 

وحجم جمموعها اخل�شري. 

8. �سفات النمو اخل�سري الأ�سناف االأمبا مو�سم  جدول 

2013 م

الأ�شناف

ارتفاع

 ال�شجرة 

)م(

�شمك جذع 
ال�شجرة

 )�شم(

انت�شار املجموع اخل�شري
حجم 

املجموع 
اخل�شري

)م3(
 �شرق-

 غرب )م(
 �شرق-

 غرب )م(

1.0a9.7 a0.667ns0.577ns 0.42nsباني�شان

1.9bc18.5bc1.1250.9821.25�شفيدا ملجوا

1.8abc15.0ab1.0101.0831.09امام ب�شند

2.0bc15.0ab1.4831.1732.42 زعفران

1.7abc14.8ab1.0171.1271.06 األفون�شو

1.5ab11.5ab1.170 0.8280.97 بايري

2.3c24.2c1.6371.5833.32م�شقطي

abc17.6 bc 1.402 1.2381.82 1.8رو�س

معامل 
الإختالف 

)%(
22.725.527.639.571.0

العماين  اخلبز  قمح  اأ�سناف  لبع�س  اجلزيئي  التو�سيف 

SSR باإ�ستخدام تقنية املايكرو�ستليت

اأهم  من   )Triticum aestivum.L( القمح  حم�شول  يعترب 
منظومة  يف  فعالة  م�شاهمة  ي�شاهم  والذي  الغذائية  املحا�شيل 
اأما  ال��ع��امل.  دول  معظم  يف  ال��ذات��ي  والكتفاء  الغذائي  الأم��ن 
ح��وايل  ي�شغل  القمح  حم�شول  ف���اإن  ع��م��ان  ل�شطنة  بالن�شبة 
)1055( فدان وينتج حوايل )1413( طن. وهناك اهتمام كبري 
من قبل املزارع العماين بال�شناف املحلية لأهميتها القت�شادية 
ن�شبة  ذات  اأنها  كما  لها.  املتعددة  ال�شتعمالت  اىل  بال�شافة 
انتاجية  ذات  الأ�شناف  هذه  فاإن  وباملقابل  الكلوتني،  من  عالية 
والتفحم  ال�شداأ  لأمرا�س  ح�شا�شيتها  اإىل  بال�شافة  منخف�شة 
القمح  وحت�شني  لرتبية  برنامج  و�شع  مت  للرقاد.  جدًا  وح�شا�شة 
يف  )التهجني(  والتح�شني  الرتبية  ط��رق  با�شتخدام  العماين 
الأ�شناف  اإىل  اجليدة  ال�شفات  نقل  بهدف  2001م  عام  بداية 
اأ�شناف  من  واملي�شاين(  �شريعا،  )ال��ك��ول،  القمح  من  املحلية 
والتي   )302 و.ق.   ،225 و.ق.   ،125 و.ق.   ،110 )و.ق.  اأخ��رى 
فرباير  �شهر  يف  جناحها.  وثبت  ال�شلطنة  يف  جتربتها  مت��ت 
املحلية  الأ�شناف  بني  التهجني  عمليات  اأجريت  2002م  ع��ام 
البحوث  والإنتاجية وذلك يف حمطة  العالية اجلودة  والأ�شناف 
 )F1( الأول  اجليل  بذور  على  احل�شول  ومت  بجماح.  الزراعية 
بذور  للح�شول على  نوفمرب 2002  �شهر  حيث متت زراعتها يف 
نباتات  على  النتخاب  عمليات  اإج��راء  مت   .)F2( الثاين اجليل 
عدد  والن�شج،  بالتتزهري  )التبكري  املعايري  وف��ق  اجليل  ه��ذا 
مقاومة  اإىل  بالإ�شافة  اجليدة  النوعية  الإنتاجية،  التفرعات، 
بذور  على  احل�شول  ومت  واحل�شرات(،  والأمرا�س  ال�شطجاع 
الرابع )F4( يف  العام 2004م واجليل  الثالث )F3( يف  اجليل 
2005م. مت تق�شيم النباتات املنتخبة اإىل عوائل وال�شتمرار بعد 
اجليل  بذور  على  احل�شول  مت  حيث  النتخاب،  عملية  يف  ذلك 
اخلام�س )F5( من هذا التهجني يف اإبريل 2005م والتي زرعت 
يف نوفمرب 2006م، وقد مت احل�شول على بذور اجليل ال�شاد�س 
)F6( وزرع يف نوفمرب 2007م ومت احل�شول على اجليل ال�شابع 
)F7( الذي زرع يف نوفمرب 2008م. من خالل النتائج التي مت 
اإىل  وراثية ق�شمت  انعزالت  احل�شول عليها مت مالحظة وجود 
عوائل ومتتاز ب�شفات ممتازة منها التبكري يف التزهري والن�شج 
ومب��ع��دل )30( ي��وم ع��ن الآب����اء وك��ذل��ك احل��ا���ش��ل اجل��ي��د من 
احلبوب ومقاومة الأمرا�س. بعد ذلك مت انتخاب )36( مدخل 
وراثي )انعزالت وراثية( واأ�شيفت لها )3( اأ�شناف مزروعة يف 
اأ�شناف املقارنة  اأدخلت هذه النعزالت مع  ال�شلطنة للمقارنة. 
الزراعية بجماح وحمطة  البحوث  يف جتارب مقارنة يف حمطة 
ع�شوائية  قطاعات  ت�شميم  يف  بال�شرقية  الزراعية  البحوث 
كاملة. بعد ذلك مت اإجراء الإنتخاب ومت احل�شول على تراكيب 
وراثية جديدة خ�شعت للتقييم من حيث حا�شل احلبوب والق�س 

�سورة 23. حقل اأ�سناف االأمبا اأحادية االأجنة مبزرعة 

البحوث الزراعية بقريون حريتي مبحافظة ظفار
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والإ�شطجاع والتبكري بالتزهري والن�شج وار�شلت مناذج ل�شركة 
مت  وقد  للخبز.  و�شالحيتها  نوعيتها  لتقييم  العمانية  املطاحن 
انتخاب )4( هجن جديدة من هذه املجموعة ويف عام 2011م مت 
اعطاء ت�شمية حملية لهذه الهجن وهي: بهال )�شريعا×وق125( 
ونزوى  )�شريعا×وق302(  والنجد  )كويل×وق125(  وجربين 
توزيعها  بهدف  الإكثار  مراحل  يف  الآن  وهي  )كوىل×وق302( 
على املزارعني بعد اأن تخ�شع اىل اإجراءات ت�شجيل واعتماد هذه 

الأ�شناف الهجينة من قمح اخلبز. 

اأو  املت�شل�شلة  ال��ت��واب��ع  تقنية  ا���ش��ت��خ��دام  ال��درا���ش��ة  ه��ذه  يف  مت 
املايكرو�شتاليت )SSR( لتو�شيف اأ�شناف القمح الأربعة جزيئيا، 
حيث مت جمع عينات من الأوراق النا�شجة لهذه الأ�شناف )نزوى، 
جربين، جند وبهالء(، ثم مت اإ�شتخال�س عينات احلم�س النووي
DNA وقيا�س تركيز احلم�س النووي على اجلل اآجروز )�شورة 
24(. ثم مت حتليل عينات احلم�س النووي باإ�شتخدام جهاز تفاعل 
با�شتخدام  الوراثية  الختالفات  وقراءة   PCRاملتبلمرة ال�شل�شلة 
عدد )15( بادئة تفاعل. وتراوحت اأطوال هذه البادئات بني 50 

bp وbp 750 وجاري حتليل النتائج.

�سورة 24. قيا�س تركيز احلم�س النووي الأ�سناف القمح 

االربعة )بهلء، جربين، جند ونزوى(

�سورة 26. حتديد درجات احلرارة لبع�س بادئات 

التفاعل امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة

 )xgw325( سورة 25 حتديد درجات احلرارة للبادئ�

الدرا�سة
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و�شاللة  �شنف   )11( عدد  ثمار  ا�شتجالب  مت  2010م،  عام  يف 
البحوث  مبحطة  زراعتها  بهدف  العاج  �شاحل  من  النارجيل  من 
املناخية  الظروف  تاأقلمها حتت  وتقييم مدى  الزراعية ب�شاللة، 
جودتها  ومدى  الأ�شناف  هذه  اإنتاجية  ودرا�شة  ظفار،  ملحافظة 
مقاومتها  م��دى  درا���ش��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��ه��ا،  امل�شتهلك  وتقبل 
لالأمرا�س والإ�شابات احل�شرية.وقد مت زراعة الأ�شناف بالأر�س 
امل�شتدمية يف 2011/7/17م. اأ�شارت النتائج الأولية اإىل اأن النمو 
اخل�شري جلميع الأ�شناف ممتاز وتنمو ب�شكل جيد. كما اأن جميع 
م�شي  بعد  الإثمار  مرحلة  ب��داأت  والهجينة  الق�شرية  الأ�شناف 
حاليًا  وجاري  امل�شتدمية،  بالأر�س  زراعتها  على  ال�شنتان  حوايل 
البيئية ومقاومتها  تقييم الأ�شناف من حيث حتملها لالإجهادات 

لالآفات واأهمها حلم ثمار النارجيل.

تقييم 11 �سنف و�سللة من جوز الهند )النارجيل( امل�ستوردة 

من �ساحل العاج حتت الظروف املناخية ل�سهل �سللة

الهند  ج��وز  حم�شول  واإن��ت��اج  ب��زراع��ة  ظ��ف��ار  حمافظة  ت�شتهر 
)النارجيل(، حيث يعترب اأحد اأهم املحا�شيل التي حتظى بجذب 
�شياحي هام. ولذا فاإنه من الأهمية مبكان العمل على الهتمام به 
اإدخال  الهام من خالل  املح�شول  لهذا  اجلينية  امل�شادر  وتنويع 
والإ�شابات  لالأمرا�س  عالية  مقاومة  ذات  و���ش��اللت  اأ�شناف 
وتلبي  الإن��ت��اج  بجودة  تتميز  التي  الأ�شناف  وكذلك  احل�شرية، 

رغبات امل�شتهلكني. 

عليه فقد اأو�شى عدد من اخلرباء الزائرين ملحافظة ظفار �شمن 
ظفار  مبحافظة  النارجيل  ثمار  حلم  ملكافحة  البحثي  امل�شروع 
با�شتجالب  وال�شمكية  الزراعية  التنمية  واملمول من قبل �شندوق 
عدد من الأ�شناف وال�شاللت التي ت�شتهر بجودة زراعتها �شاحل 
العاج، والعمل على زراعتها حتت الظروف املناخية ل�شهل �شاللة 
ودرا�شة مدى جودتها ومقاومتها لالأمرا�س والإ�شابات احل�شرية. 
ملح�شول  اجليني  التنوع  قاعدة  تو�شيع  اإىل  البحث  هذا  ويهدف 
و�شاللت  واأ�شناف  اأنواع  وا�شتجالب  ظفار،  مبحافظة  النارجيل 
امل�شتهلك، وتتميز  باإنتاجية عالية وجودة مرغوبة من قبل  تتميز 

مبقاومتها العالية لالأمرا�س والإ�شابات احل�شرية. 
الزراعية  البحوث  حمطة  يف  االأمل�س  ال�سبار  زراع��ة  تقييم 

ب�سللة

حمطة  يف  الأم��ل�����س  ال�شبار  م��ن  �شنف   )39( ع��دد  زراع���ة  مت 
-2013م  2009م  من  الفرتة  خالل  ب�شاللة  الزراعية  البحوث 
بهدف  بالرمي�س  الزراعية  البحوث  حمطة  من  جلبها  مت  والتي 
اإكثار بذور الأ�شناف )األواح( وال�شتفادة منها يف تغذية املا�شية 
ومالحظة منو الأ�شناف حتت الظروف املناخية ل�شهل �شالله. مت 
يف عام 2012م اختيار )5( اأ�شناف من حقل �شاللة متفوقة يف 
النمو اخل�شري وزراعتها يف مزرعة قريون حريتي حتت ظروف 
الأ�شناف  تفوق �شنفني من  النتائج  اأو�شحت  مناخ اجلبل، حيث 
اأ�شناف   )10( تفوق  اإىل  بالإ�شافة  حرييتي  قريون  يف  املزروعة 
املزروعة يف حمطة البحوث الزراعية ب�شاللة يف ال�شفات التالية: 
النمو اخل�شري )ارتفاع النبات �شم، عدد األواح يف النبات، وطول 
اجلفاف.  وحتمل  الزراعية  الآفات  ومقاومة  �شم(  األواح  وعر�س 
وقد اأظهرت بع�س الأ�شناف مدى تاأقلمها يف ظروف مناخ �شاللة 

واجلبل اإل اأن هذه الأ�شناف مل تثمر )جدويل 9 و10(. 

�سورة 27. حقل اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة 

Malayan Yellow Dwarf سورة 28. �سنف النارجيل�

 Pilipog Green Dwarf سورة 29. �سنف النارجيل�
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جدول 9. يو�سح اأ�سناف ال�سبار املتفوقة من حقل حمطة البحوث الزراعية ب�سلله.

الأ�شناف
النمو اخل�شري

مقاومة الآفات الزراعية
متو�شط عدد الألواح يف ارتفاع النبات )�شم(

النبات )�شم(
متو�شط طول اللوح 

)�شم(
متو�شط عر�س اللوح 

)�شم(

مقاوم41521154623

مقاوم25128713717

مقاوم13114423617

مقاوم18110903720

مقاوم15110503117

مقاوم1272553718

مقاوم38115343317

مقاوم30102323217

مقاوم2143533415

مقاوم1797533415

جدول 10. يو�سح اأ�سناف ال�سبار املتفوقة من حقل قريون حريتي.

الأ�شناف

النمو اخل�شري

مقاومة الآفات الزراعية
متو�شط عدد الألواح يف ارتفاع النبات )�شم(

النبات )�شم(
متو�شط طول اللوح 

)�شم(
متو�شط عر�س اللوح 

)�شم(

257383117Tolerant

46983017Tolerant

البحوث  مبحطة  الليبيد  ح�سي�سة  واإك��ث��ار  تقييم 

الزراعية ب�سللة

تعترب ح�شي�شة الليبيد نبات معمر من نباتات املناطق احلارة وا�شع 
النت�شار يف الوديان وعلى الكثبان الرملية يف دول �شبة اجلزيرة 
العربية ي�شل طوله اإىل اأكرث من 100 �شم ح�شب نوع الرتبة وتوفر 
الرطوبة. مت ا�شتالم عقل من ح�شي�شة الليبيد من حمطة البحوث 
البحوث  حمطة  يف  وزرعت  2012م  العام  يف  بالرمي�س  الزراعية 
مربع كحقل مالحظة.  م�شاحة )36( مرت  ب�شالله يف  الزراعية 

ويف املو�شم 2013م مت احل�شول على )16( جزة من هذا احلقل 
مبتو�شط )29( كجم علف اخ�شر لكل جزة ومتو�شط طول النبات 
الليبيد  ح�شي�شة  اأن  الدرا�شات  اأثبتت  �شم.   98  -83 بني  ي��رتاوح 
�شنوات   )10-8( تعمر  اأنها  حيث  الرود�س  حل�شي�شة  جيد  بديل 
ملدة  احلقل  يف  البقاء  الرود�س  حل�شي�شة  ميكن  بينما  احلقل  يف 
الليبد تعطي  فاإن ح�شي�شة  ترتاوح بني 5-6 �شنوات فقط. كذلك 
)8-10( جزات علف يف ال�شنة بينما تعطي ح�شي�شة الرود�س )5-
الليبد  فاإن ح�شي�شة  اإىل ذلك  اإ�شافة  ال�شنة.  6( جزات علف يف 

ت�شاهم وب�شكل كبري جدًا يف حت�شني خوا�س الرتبة. 
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املحلية  االأ�سناف  بذور  وحيوية  ونقاوة  نوعية  اختبار 

من املحا�سيل احلقلية والرعوية واخل�سر

من املهم القيام بني احلني والآخر بتجديد حيوية البذورالتي 
يتم تخزينها يف البنوك الوراثية، ولكي يت�شنى معرفة الوقت 
اإنبات  اختبار  اإج���راء  ال�شروري  فمن  ذل��ك  لعمل  املنا�شب 
خمربية  درا�شة  تنفيذ  مت  الإط��ار  ه��ذا  ويف  املخزنة.  للبذور 
الفرتة  خالل  خمتلفة  وراثية  ملداخل  النبات  ن�شبة  لتحديد 
طريقتني  با�شتخدام  م   2013 اكتوبر   –  2013 �شبتمرب  من 
هما �شحون البرتي وورق النبات. اظهرت النتائج اأن الن�شبة 
املئوية لالإنبات تراوحت بني �شفر و90. ومن خالل الدرا�شة 
انبات  ن�شبة  اظهر )45( مدخل وراثي من بني )61( مدخل 

اأعلى من 5% بينما اأظهر )26( مدخل ن�شبة انبات اأعلى من 
50%. كما اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن املداخل التي اظهرت 
 OMA 238 )91.25(، ن�شبة انبات اعلى من 80% �شملت على
 OMA 5 )90.00%(، OMA 261 )86.25%(، OMA 215

 )85.00%(، OMA 95 )83.75%(، OMA 224 )82.50%(،

OMA 224 )82.50%( OMA 281 )81.67%(. وب�شكل عام 

اأو�شحت الدرا�شة انه من ال�شروري تبني برنامج اإكثار بذور 
للمداخل الوراثية لأ�شناف الرب�شيم بهدف جتديدها وذلك ملا 
اأظهرته النتائج من تدين يف ن�شب الإنتاج لهذا املح�شول ت�شل 
اإىل اأقل من 50% وعليه فاأنه لبد من اإعادة جتميع بذور هذا 

املح�شول من م�شادره.

امل�سروع 3-3. ر�سد �سحة وجودة البذور
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�سمال  �سلالت  من  املحلية  للأبقار  ال��وراث��ي  التح�سني 

وجنوب �سلطنة عمان

الأبقار  املحلية من  ال�شاللت  لتح�شني  النتخابي  الربنامج  يعترب 
برنامج طويل الأجل، حيث بداأ هذا الربنامج بهدف زيادة املقدرة 
احلليب  ب�شفات  يتعلق  فيما  العمانية  املحلية  لالأبقار  الوراثية 
واللحم. مت يف اأول مو�شم ولدة من التلقيح ال�شطناعي يف مركز 
بحوث الإنتاج احليواين بالرمي�س احل�شول على )46( مولود من 
لقحت  التي  الأبقار  بلغ عدد  ال�شلطنة، حيث  �شمال  اأبقار  �شاللة 
وكان  بقرة   )48( ولدت  التي  الأبقار  كانت  حني  يف  بقرة   )62(
معدل اخل�شوبة 77%. اأظهرت نتائج مو�شم ولدات عام 2013م 
اأن معدل النمو )مرحلة ما قبل الفطام( زاد بن�شبة 43% للذكور 

و29% لالإناث مقارنة بعام 2012م )ال�شكل 13(.

يوم(  )كجم/  احلليب  اإنتاج  اأن  اإىل  كذلك  النتائج  اأ���ش��ارت 
عام  يف  كجم/يوم   2.82 من  ارتفع  ال�شلطنة  �شمال  لأبقار 
2012 اإىل 3.61 كجم / يوم يف عام 2013 اأي بزيادة قدرها 

28% )ال�شكل 14(.
احليوانية  البحوث  ولدات 2013م يف حمطة  مو�شم  اأعطى   
جنوب  لأب��ق��ار  اأم   )43( م��ن  م��ول��ود   )44( ع��دد  ب�شاللة 
احل�شول  مت   .%  69 اخل�شوبة  ن�شبة  بلغت  حيث  ال�شلطنة، 
وهي  تواأميه(  واحدة )ولدة  بقرة  اثنني عجل من  على عدد 
تواأم يف الأبقار يف  التي يتم احل�شول فيها على  املرة الأوىل 
النتائج  اأظهرت  فقد  احلليب،  لإنتاج  بالن�شبة  اأما  املحطة. 
زيادة الإنتاج بن�شبة 31% يف عام 2013م باملقارنة مع املو�شم 

ال�شابق 2012م )ال�شكل 14(.

�سمال  املحلية  للأبقار  االإنتاجية  ال�سفات   .11 جدول 

وجنوب ال�سلطنة خلل املو�سم 2013

اأبقار جنوب 

ال�صلطنة

اأبقار �صمال 

ال�صلطنة
ال�صفة

اإناث ذكور  اإناث ذكور 

17.63 17.87 13.93 15.35
متو�شط وزن امليالد 

)كجم(

80.88 85.90 55.10 70.43
متو�شط وزن 

الفطام )كجم(

600.00 642.86 464.64 605.93
متو�شط معدل النمو 

اليومي قبل الفطام)جم(

6.91 3.61
متو�شط اإنتاج احلليب 

اليومي )كجم(

التح�سني الوراثي لل�سلالت املحلية من املاعز وال�ساأن

ال�شغرية  املجرتات  من  الأ�شلية  املحلية  ال�شاللت  حفظ  ي�شكل 
املحلية  ال�شاللت  من  العديد  وهناك  عمان  �شلطنة  يف  حتديا 
والبع�س  املظهري  امل�شتوى  على  تو�شيفها  مت  وال�شاأن  املاعز  من 
التو�شيف  اأن  اإل  اجلزيئي،  امل�شتوى  على  اأي�شا  تو�شيفه  مت  منها 
الوراثي ما زال غري مكتمل جلميع ال�شاللت. قامت وزارة الزراعة 
ال�شتق�شائية  الدرا�شات  من  العديد  بتنفيذ  ال�شمكية  وال��رثوة 
واملحطات  احليواين  الإن��ت��اج  بحوث  مبركز  الباحثني  خ��الل  من 
يهدف  ال�شلطنة.  املحافظات يف  لتغطية جميع  احليوانية  البحثية 
من  املحلية  لل�شاللت  الوراثية  الكفاءة  حت�شني  اإىل  امل�شروع  هذا 
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أبقار شمال السلطنة )ذكور(

أبقار شمال السلطنة أبقار جنوب السلطنة

أبقار شمال السلطنة )إناث(

700
606

465

332343

2.82
3.61

5.26

6.91

إنتاج الحليب )كجم/يوم(

2012 2013

الربنامج الرئي�سي 4. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية احليوانية 

امل�سروع 4-1. التح�سني الوراثي لل�سلالت للأبقار املحلية واملجرتات ال�سغرية 

والدواجن

�سكل13. مقارنة معدل النمو يف مرحلة ما قبل الفطام 

الأبقار �سمال ال�سلطنة

�سكل 14. مقارنة اإنتاج احلليب ملو�سمي 2012م و2013م 
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حيث ال�شفات الإنتاجية والتنا�شلية، حيث يوجد مبحطة البحوث 
الأخ�شر  اجلبل  ماعز  من  ن��واة  قطعان  قريات  ب��وادي  احليوانية 
البحوث  حمطة  تعترب  بينما  املحلي،  العماين  وال�شاأن  والباطنة 
برنامج  تنفيذ  اليها  املنوط  البحثية  اجلهة  ب�شاللة  احليوانية 
طويلة  الربامج  هذه  تعد  املحلي.  الظفاري  املاعز  �شاللة  حت�شني 
الوراثي.  التح�شني  لإجراء عمليات  كامل  اإىل جيل  الأجل وحتتاج 
2013م  عام  خالل  اأجريت  التي  البحثية  الأن�شطة  نتائج  اأظهرت 
عدد  على  احل�شول  قريات  ب��وادي  احليوانية  البحوث  حمطة  يف 
ن�شبة  بلغت  خمتلفة.  �شاللت  من  اأم   )719( من  مولود   )801(
اخل�شوبة 93 % و94% و76% بينما كانت معدلت التواأمة 1.29و 
وال�شان  والباطنة  الأخ�شر  اجلبل  ماعز  من  لكل  و1.39   1.20
العماين على التوايل )ال�شكل 15(. بلغت ن�شب النفوق يف املواليد 
8.6 % يف ماعز اجلبل الأخ�شر، 5.6 % يف ماعز الباطنة و1.4 % 
يف ال�شاأن، بينما كان اإنتاج احلليب 1.12 و0.730 و1.40 كجم / 
يوم ملاعز اجلبل الأخ�شر والباطنة وال�شان العماين على التوايل. 
اأو�شحت النتائج كذلك اأن معدلت التواأمة يف عام 2013 ارتفعت 
ذلك  يعزى  وقد   )2012( ال�شابق  العام  مع  باملقارنة   %  8 بن�شبة 
اإىل اجلهود الناجحة يف برنامج الرتبية والتغذية املتبعة. ويو�شح 
اجلدول رقم )12( معدلت النمو واأوزان اجل�شم. اأ�شارت النتائج 
احل�شول  مت  قد  اأن��ه  اإىل  ب�شاللة  احليوانية  البحوث  حمطة  يف 
على عدد )171( مولود ماعز ظفاري من )173( اأم، وقد كانت 
الوزن  والتواأمة 1.28، بينما كان متو�شط    ن�شبة اخل�شوبة 77 % 
التوايل.  على  والإن���اث  للذكور  كجم  و2.94   3.23 ال��ولدة  عند 
 47  ،12 13،12و  بلغ  قد  الفطام  وزن  اأن  كذلك  النتائج  اأو�شحت 
كجم وكان وزن �شتة اأ�شهر 15.25و 13.99 كجم لكل من الذكور 
يوم،  الفطام 91 و88 جم /  قبل  النمو  بينما كان معدل  والإن��اث 
يف حني و�شل بعد الفطام اإىل 15 و12 جم / يوم للذكور والإناث 
على التوايل، بينما بلغ متو�شط   اإنتاج احلليب اليومي 1.49 كجم 
للماعز  والتنا�شلية  الإنتاجية  ال�شفات  حت�شني  اأجل  ومن  يوم.   /
من  راأ�س   )240( عدد  توزيع  مت  املزارعني  لدى  املحلية  والأغنام 

الذكور املح�شنة وراثيا على جميع املحافظات.

ل�سلالت  النمو  وم��ع��دالت  اجل�سم  اأوزان   .12 ج��دول 

حمطة البحوث احليوانية بوادي قريات لعام 2013

اجلن�س ال�ش��اللة
وزن 
امليالد

وزن 
الفطام

وزن 6 
اأ�شهر

معدل 
النمو قبل 
الفطام 
)جم/
يوم(

معدل 
النمو بعد 
الفطام 
)جم/
يوم(

 ماعز 
اجلبل 

الأخ�شر

3.0713.9819.7710842ذكور

2.7613.6719.2210640اإناث

 ماعز 
الباطنة

3.4815.0220.1311834ذكور

2.9913.5018.3510133اإناث

 ماعز 
الباطنة

2.7817.1922.4013347ذكور

2.6615.8122.0512356اإناث

)االأبي�س،  املحلي  الدجاج  ل�سلالت  الوراثي  التح�سني 

البني، واالأ�سود( با�ستخدام برامج االنتخاب 

الدجاج  من  املحلية  لل�شاللت  ال��وراث��ي  التح�شني  جتربة  ب��داأت 
مقارنة  اأجريت  حيث   ،2010 ع��ام  يف  والأ���ش��ود  والبني  الأبي�س 
اأو�شحت  الثالثة.  للخطوط  الإنتاجية  وال�شفات  النمو  ل�شفات 
على  والبني  الأبي�س  اللونني  ذات  ال�شاللتني  تفوق  التحليل  نتائج 
ال�شاللة ذات اللون الأ�شود يف جميع �شفات وزن اجل�شم وكذلك 
ن�شبة الفق�س للبي�س الكلي والبي�س املخ�شب. كما اأثبتت الدرا�شة 
ال�شاللت من حيث  باقي  الأبي�س على  اللون  ال�شاللة ذات  تفوق 
الأبي�س  للخط  البي�س  اإنتاج  متو�شط  بلغ  حيث  البي�س،  اإنتاج 
183.74 بي�شة تليها ال�شاللة ذات اللون البني مبتو�شط 146.21 
البي�س  اإنتاجها من  الأ�شود فكان  اللون  ال�شاللة ذات  اأما  بي�شة. 
�شعيف جدا حيث بلغ )76( بي�شة فقط )جدول رقم 13(. تو�شي 
الدرا�شة باإكثار كال من ال�شاللة ذات اللون الأبي�س وال�شاللة ذات 
الأ�شود  اللون  ذات  ال�شاللة  ادراج  عدم  على  والعمل  البني  اللون 
اإنتاج �شعيف يف جميع  لكونها ذات  القادمة  النتخاب  برامج  يف 
برنامج  بعمل  الدرا�شة  اأو�شت  كما  درا�شتها.  مت  التي  ال�شفات 
انتخاب مكثف لتح�شني ال�شفات الإنتاجية لل�شاللتني والحتفاظ 

باخلط الأ�شود كمورد وراثي.

معدل التوأمية

2012 2013

1.1

ماعز الجبل األخضر ماعز الباطنة الضان العماني

1.15

1.2

1.25

1.3 1.29

1.22 1.22
1.20

1.27

1.39

1.35

1.4

1.45

�سكل 15. مقارنة معدالت التواأمة ل�سلالت حمطة البحوث 

احليوانية بوادي قريات يف عامي 2012 و2013م
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جدول 13. معدالت االنتاج واالأوزان للدجاج املحلي للخطوط االأبي�س واالأ�سود والبني مبحطة البحوث احليوانية 

ب�سللة 

اخلط البنياخلط الأ�صوداخلط الأبي�شال�صفة

29.228.030.8وزن ال�صي�صان عند اليوم الأول )جم(

1.210.4901.05الوزن عند الأ�صبوع ال�صاد�ش )كجم(

1.991.001.82الوزن عند الأ�صبوع العا�صر )كجم(

2.221.302.27الوزن عند الأ�صبوع الواحد والع�صرون )كجم(

1.721.461.57الوزن الإنتاجي النهائي )كجم(

86.3987.1687.14ن�صبة اخل�صوبة )%(

53.9336.6854.85ن�صبة الفق�ش )للبي�ش املخ�صب %(

44.8743.1846.72وزن البي�صة )جم(

183.7476.09146.21متو�صط اإنتاج البي�ش )بي�صة(

امل�سروع 4-2 حفظ املوارد الوراثية احليوانية املحلية ل�سمان ا�ستدامتها

ال�سغرية يف �سمال  ت�سنيف وتو�سيف �سلالت املجرتات 

ال�سلطنة

مت النتهاء من عمل التو�شيف املظهري ملعظم �شاللت املاعز 
املحلية يف �شمال ال�شلطنة وكذلك على امل�شتوى اجلزيئي ملعرفة 
اأن  النتائج  اأظهرت  وقد  املاعز،  ل�شاللت  الوراثية  الب�شمة 
�شاللة ماعز اجلبايل تختلف كثريا عن �شاللة املاعز الظفاري 
بينهما  اجلينية  امل�شافة  كانت  حيث  الوراثية  الناحية  من 
املاعز  �شاللة  بني  اجلينية  امل�شافة  كانت  حني  يف   )0.485(
ال�شحراوي وماعز �شحراوي م�شندم �شغرية )0.276( وي�شري 
هذا اإىل اأنها �شاللت قريبة من بع�شها وكالهما م�شتقتان من 
نف�س املحتوى اجليني. اأظهرت النتائج اأن هناك )151( مولود 
خالل هذا املو�شم اأجنبت من عدد )142( اأم مع ن�شبة خ�شوبة 
73 % و80% و97 % ومعدلت تواأمة بلغت 1.27، 1.35، و1.54 
م�شندم  وال�شحراوي  ال�شحراوي،  اجلبايل،  ماعز  ل�شاللت 
على التوايل )جدول 14(، بينما بلغ معدل الوفيات 2.5 و�شفر 
و2.3 %، وكان متو�شط اإنتاج احلليب اليومي 0.847 و0.760 
ال�شحراوي،  اجلبايل،  ماعز  ل�شاللت  يوم   / كجم  و1.05 
اأن  النتائج  اأو�شحت  كما  التوايل.  على  م�شندم  وال�شحراوي 
التواأمة مبتو�شط   قدره 16 % يف عام  هناك زيادة يف معدلت 
املحلية  املاعز  �شاللت  جلميع   2012 عام  مع  باملقارنة   2013

)ال�شكل 16(.

 جدول 14. اأوزان اجل�سم ومعدالت النمو ل�سلالت مركز 

بحوث االإنتاج احليواين بالرمي�س ملو�سم 2013

اجلن�س ال�ش��اللة
وزن 
امليالد

وزن 
الفطام

وزن 6 
اأ�شهر

معدل النمو 
قبل الفطام 

جم/ يوم

معدل النمو بعد 
الفطام)جم/ 

يوم(

ماعز 
جبايل

3.2617.6926.3014463ذكور

3.0014.7621.3211848اإناث

ماعز 
�شحراوي

2.7716.3124.9113070ذكور

2.7114.3121.2711363اإناث

 ماعز 
�شحراوي 

م�شندم 

2.6314.4822.4111855ذكور

2.4313.1218.359940اإناث

2012 2013

ماعز جبالي

معدل التوأمية

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

1.11
1.27 1.23

1.35
1.23

1.54

ماعز صحراوي معاز صحراوي مسندم

�سكل 16. معدالت التواأمة ل�سلالت املاعز يف عامي 2012 و2013 
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�سلالت  من  املنتج  املنوي  ال�سائل  ون�سر  وت��داول  جمع 

حملية حم�سنة وراثيا و�سلالت اأجنبية 

القدرة  التلقيح ال�شطناعي بهدف حت�شني  تقنية  ا�شتخدام  يتم 
الوراثية لل�شفات امل�شتهدفة حيث يتم ا�شتخدام الطالئق املح�شنة 
ال�شلطنة  وجنوب  �شمال  لأب��ق��ار  املحلية  ال�شاللت  من  وراث��ي��ا 
مت  عالية.  بجودة  املنوي  ال�شائل  وحفظ  ومعاجلة  لتجميع  وذلك 
ال�شائل املنوي املنتج يف تلقيح احليوانات املوجودة يف  ا�شتخدام 
املوجودة  الأبقار  تلقيح  يف  واأي�شا  احليوانية  البحثية  املحطات 
لدى املزارعني من خالل توزيع ال�شائل املنوي على دوائر/مراكز 
التنمية الزراعية يف املحافظات املختلفة بال�شلطنة. مت خالل عام 
2013 القيام بتجميع عدد )95( من الطالئق املحلية اأ�شفرت عن 
اإنتاج )9500( ق�شة من ال�شائل املنوي املح�شن من كل من اأبقار 

مركز-  علف  الإنتاج  املتاحة  املحلية  امل��وارد  ا�ستخدام 

من  عال  مل�ستوى  املحلية  املاعز  �سلالت  ذكور  ا�ستجابة 

التغذية

اإنتاجية الأغنام واملاعز يف  هناك اإمكانات غري م�شتغلة لتح�شني 
�شلطنة عمان ومل يتم تقييمها ب�شكل كاف لختبار اأداء ال�شاللت 
املجرتة  احليوانات  اأن  اإىل  حديثة  درا�شات  اأ�شارت  املحلية. 
اليومي  الإنتاج  معدل  م�شاعفة  على  قادرة  املحلية  ال�شغرية 
والإدارة  التغذية  بتح�شني  القيام  حالة  يف  وذلك  النمو  ملعدلت 
من  موؤخرا  عليها  احل�شول  مت  التي  البيانات  واأظهرت  للقطيع. 
بوادي  احليوانية  البحوث  حمطة  يف  املحلية  املاعز  �شاللت 
قريات ومركز بحوث النتاج احليواين بالرمي�س اأن معدلت النمو 
قبل  ما  )فرتة  الر�شاعة  مرحلة  خالل  زادت  النامية  الذكور  يف 
الفطام( حيث تراوحت من 99 - 144 جم / يوم / راأ�س بينما 
 63  - الفطام منخف�شة )33  بعد  ما  لفرتة  النمو  كانت معدلت 
جم / يوم / راأ�س(. مت ت�شميم جتربة لتقييم ا�شتجابة املجرتات 
عال  م�شتوى  اإىل  املحلية  لل�شاللت  والأغنام(  )املاعز  ال�شغرية 
تاأثري  معرفة  بهدف  احلالية  الدرا�شة  اأجريت  وقد  التغذية.  من 
بعد  ما  مرحلة  يف  النمو  معدل  على  التغذية  من  عال  م�شتوى 
الفطام لل�شاللت املحلية من ذكور املاعز وذلك لعدد )26( راأ�س 
من �شاللت املاعز اجلبايل وال�شحراوي املحلية )ما يقرب من 
3 اأ�شهر من العمر و16.5 كجم متو�شط   وزن اجل�شم عند بداية 

�شمال وجنوب ال�شلطنة. اأظهرت النتائج اأن متو�شط معدل حيوية 
احلركة للحيوانات املنوية املوجودة يف ال�شائل املنوي املجمد بعد 
الذوبان بلغ 73 % بينما و�شل متو�شط احليوية يف ال�شائل املنوي 
حني  يف   %  55 اإىل  ال�شلطنة  �شمال  اأبقار  من  جتميعه  مت  ال��ذي 
%. مت   61 بلغ  قد  ال�شلطنة  اأبقار جنوب  احليوية يف  متو�شط  اأن 
احل�شول على عدد اثنني تواأم من اأم واحدة من العجول املحلية 
لأبقار جنوب ال�شلطنة خالل هذا املو�شم حيث تعترب املرة الأوىل 
التي يتم فيها حدوث ولدة تواأميه لالأبقار يف املحطات البحثية. 
دورة  تنفيذ   2013 نوفمرب  �شهر  يف  مت  قد  باأنه  بالذكر  اجلدير 
احليواين  الإنتاج  بحوث  مركز  اأ�شبوعني يف  ملدة  مكثفة  تدريبية 
يف جمال جمع وتداول وحفظ ال�شائل املنوي والتدريب على عملية 
التلقيح ال�شطناعي وذلك لعدد من الفنيني مبختلف حمافظات 

ال�شلطنة.

التجربة(. مت تق�شيم هذه احليوانات اإىل اأربع جمموعات للتغذية 
وتتكون   ،)T1( الأوىل  املجموعة  وهي:  خمتلفة  م�شتويات  على 
 %16( املركز  العلف  احتياجات  وتعطى  جبايل  ذكور  ثمانية  من 
بروتني خام( مبعدل 3 % من وزن اجل�شم احلي وح�شي�شة الرود�س 
ثمانية  من  وتتكون   ،)T2( الثانية  املجموعة  حرة،  ب�شفة  تقدم 
املركز  العلف  احتياجات  وتعطى  ال�شحراوي  املاعز  من  ذكور 
)16% بروتني خام( مبعدل 3 % من وزن اجل�شم احلي وح�شي�شة 
فتتكون   )T3( الثالثة املجموعة  اأما  ب�شفة حرة.  تقدم  الرود�س 
من خم�شة ذكور من املاعز ال�شحراوي وتعطى احتياجات العلف 
احلي  اجل�شم  وزن  من   %  2 مبعدل  خام(  بروتني   %16( املركز 
تغذية  مت  بينما  للحيوان.  حرة  ب�شورة  تقدم  الرود�س  وح�شي�شة 
املجموعة الرابعة )T4( والتي تتكون من خم�شة ذكور من املاعز 
اجلبايل باحتياجات العلف املركز )16% بروتني خام( مبعدل 2 
حرة  ب�شورة  تقدم  الرود�س  وح�شي�شة  احلي  اجل�شم  وزن  من   %
اأنه يف ظل  التجربة  الأولية لهذه  النتائج  اأظهرت  اأي�شا.  للحيوان 
ارتفاع م�شتوى التغذية )3 % من الوزن احلي(، فاأن ذكور اجلبايل 
كان اأداوؤها اأف�شل بكثري من ذكور املاعز ال�شحراوي، حيث زادت 
معدلت النمو فيها بن�شبة ت�شل اإىل 22 %، وكذلك اأي�شا كان لها 
اأف�شل حتويل غذائي )11 %( عن ذكور ال�شحراوي. ومع ذلك، 
التغذية )2 % من الوزن احلي(، فاأن  يف ظل م�شتوى معتدل من 
املاعز ال�شحراوي كان اأف�شل من اجلبايل اقت�شاديا خا�شة فيما 

يتعلق مبعدل كفاءة حتويل الغذاء )اجلدول 15(.

امل�سروع 4-3. اإنتاج علف مركز عن طريق ا�ستغلل املوارد املحلية املتاحة



28

جدول 15. نتائج ا�ستجابة ذكور املاعز املحلية مل�ستويات التغذية العالية

2%3%م�شتوى التغذية

 ذكورال�شاللة/ال�شفة
 ذكورذكور جبايل�شحراوي

ذكور جبايل�شحراوي

90909090فرتة التجربة )يوم(

17.0716.0017.7015.75متو�شط الوزن البدائي )كجم /راأ�س(

27.5424.6023.2721.92متو�شط الوزن النهائي )كجم /راأ�س(

10.478.65.576.17متو�شط الزيادة يف الوزن )كجم /راأ�س(

116956268متو�شط معدل النمو )جم/يوم /راأ�س(

670610410376متو�شط الغذاء املاأكول )جم/يوم /راأ�س(

5.786.416.615.53متو�شط حتويل الغذاء )جم/يوم /راأ�س(

60.3054.936.933.84كميات العلف املركز امل�شتهلك )كجم /راأ�س(

6.9346.3134.2433.891اإجمايل تكاليف التغذية )راأ�س ر.ع(

26.1721.513.9215.50اإجمايل العائد )راأ�س ر.ع(

19.5515.1289.8611.78اإجمايل الربح التغذية )راأ�س ر.ع(

من  عالية  م�ستويات  على  املحلية  االأب��ق��ار  ا�ستجابة 

التغذية

�شلطنة  املحلية يف  الأبقار  �شاللت  على  الدرا�شة  اأجريت هذه 
عمان(.  )جنوب  وظفار  عمان(  )�شمال  الباطنة  وهي  عمان 
الأبقار  اأداء  عن  عليها  احل�شول  مت  التي  البيانات  اأ���ش��ارت 
البحوث احليوانية ب�شاللة  تربيتها يف حمطة  التي مت  املحلية 
ومركز بحوث الإنتاج احليواين بالرمي�س اإىل اأن زيادة الوزن يف 
العجول خالل فرتة ما قبل الفطام تراوحت بني 465-642 جم 
اليومي 3.61 كجم / يوم  اإنتاج احلليب  / يوم. كان متو�شط   
)اأبقار �شمال( و6.91 كجم / يوم )اأبقار جنوب(. مت اإجراء 

* تكاليف التغذية بلغت 115 ريال عماين، بينما بلغت تكلفة العائد من الكيلو جرام وزن حي 205 ريال عماين

اإنتاج احلليب لأبقار الباطنة )�شمال(  اإمكانات  جتربة لتقييم 
للتغذية على م�شتويات عالية، حيث مت تخ�شي�س )12( بقرة 
نا�شجة )متو�شط   الوزن احلي 230 كجم(، والتي مت تق�شيمها 
اإىل جمموعتني ح�شب الوزن. املجموعة الأوىل مت تغذيتها على 
الغذائية  الحتياجات  لتلبية  بروتني خام(   % علف مركز )18 
لإنتاج 5 كجم حليب / بقرة، يف حني مت تغذية املجموعة الثانية 
الحتياجات  لتلبية  خ��ام(  بروتني   %  18( املركز  العلف  على 
الغذائية لإنتاج 8 كجم حليب / بقرة. كما مت تقدمي احل�شائ�س 
زال��ت  م��ا  التجربة  املجموعتني.  لكال  ح��رة  ب�شورة  اجل��اف��ة 
النهائية حتى طباعة  النتائج  على  يتم احل�شول  ومل  م�شتمرة 

هذا التقرير.
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عدم  م��ن  للتاأكد  حمليًا  امل��زروع��ة  املحا�سيل  مراقبة 

اإ�سابتها مبختلف امل�سببات املر�سية

للبحوث  العامة  املديرية  يف  النبات  اأم��را���س  بحوث  ق�شم  ي�شاهم 
املر�شية  امل�شببات  خمتلف  وحتليل  ر�شد  يف  واحليوانية  الزراعية 
امل��واد  )املحا�شيل،  الزراعية  املنتجات  من  للعديد  والفي�شولوجية 
القرن  ت�شعينيات  منذ  وتربة(  زراعية  �شتالت  الأ�شمدة،  الزراعية، 
الع�شرين، حيث ترد هذه املنتجات من خمتلف نقاط تفتي�س احلجر 
العينات التي مت حتليلها من نقاط  الزراعي. بلغ يف عام 2013 عدد 
�شماد،  عينة   )12( ت�شمنت  عينة   )1455( احلجرالزراعي  تفتي�س 
الفاكهة )1328( عينة خ�شار. عالوة  �شتلة، )89( عينة من   )26(
من  عينات  وحتليل  بر�شد  الق�شم  يف  املخت�شون  يقوم  ذل��ك  على 
املحا�شيل املزروعة حمليا وذلك عن طريق الطلبات الر�شمية املقدمة 
من قبل دوائر/مراكز التنمية الزراعية لتحليل امل�شببات املر�شية اأو 
القيام بزيارات ميدانية للمزارع امل�شابة. مت خالل عام 2013 حتليل 
)55( عينة وردت مبا�شرة من مزارع املواطنني. كما قام املخت�شون 
بالق�شم بزيارة )18( مزرعة م�شابة يف خمتلف حمافظات ال�شلطنة.

مراقبة ور�سد �سداأ ال�ساق واالأمرا�س االأخرى ملح�سويل 

القمح وال�سعري

من  ال�شلطنة  خلو  اإىل  2013م  ع��ام  م�شوحات  نتائج  اأ�ش�ارت 
الإ�ش�ابة مبر�س �شداأ ال�ش�اق الأ�شود �شاللة )Ug99(. ومت اأثناء 
وال�شعري،  القمح  حم�شويل  على  اأم��را���س  ع��دة  ت�شجيل  امل�شح 
الأوراق  لفحة  مبر�س  القمح  حم�شول  اإ�شابة  مالحظة  مت  فقد 
البكتريية يف حمافظتي م�شندم وجنوب ال�شرقية. هذا بالإ�شافة 
م�شندم  حمافظات  م��ن  ك��ال  يف  ال�شائب  التفحم  ت��واج��د  اإىل 
،الداخلية، الظاهرة والربميي. اأما على حم�شول ال�شعري فقد مت 
ت�شجيل مر�س البيا�س الدقيقي يف كال من حمافظات م�شندم، 
الظاهرة، الربميي و�شمال ال�شرقية. وجاري حاليا الإ�شتمرار يف 
 )Ug99( مراقبة ور�شد دخول مر�س �شداأ ال�ش�اق الأ�شود �شاللة
يف  وال�شعري  القمح  حم�شويل  على  الأخ��رى  الأمرا�س  وت�شجيل 

خمتلف حمافظات ال�شلطنة. 

يف ع�ام 2010م �شاركت الوزارة ممثلة يف املديرية العامة للبحوث 
 “ الزراعية واحليوانية يف امل�شروع الإقليمي للتعاون التقني حول 
للحدود” الذي  العابر  الأ�شود  القمح  �شاق  الت�شدي خلطر �شداأ 
امل�شروع  واإ�شتكماًل لأعمال  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  تبنته 
الثالث  واجليل   )M2( الثاين  اجليل  من  ب��ذور  اإر���ش��ال  مت  فقد 
)M3( ل�شنف واحد من القمح وال�شعري هما �شنني وجم�اح 51 
على الت�وايل اإىل كينيا بهدف تقييم م�دى مقاومتها/ح�شا�شيتها 

.)Ug99( ملر�س �شداأ ال�شاق الأ�شود �شاللة

م�سح وت�سخي�س مر�س ذبول املوز يف �سلطنة عمان 

اأجرى م�شح �شمل جميع مزارع املوز مبحافظتي الباطنة وحمافظة 
بنما  امل�شابة مبر�س  امل��زارع  امل�شح حتديد  ظفار، وقد مت خالل 
امل�شح  ومن خالل  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  امل�شابة.  وامل�شاحات  املوز 
نتائج  اأظهرت  باملر�س.  لال�شابة  احل�شا�شة  الأ�شناف  ح��ددت 
م�شح حمافظتي الباطنة وجود ال�شابة يف عدد 56 مزرعة بولية 
فدان.   86 بحوايل  لال�شابة  الجمالية  امل�شاحة  وتقدر  ال�شويق 
مب�شاحة  م��زارع   8 عدد  �شحم  بولية  امل�شابة  امل��زارع  عدد  وبلغ 
ال�شابة يف  وجود  اإثبات  مت  كما  فدان.   9 بحوايل  تقدر  اجمالية 
مزرعتني بولية �شحار مب�شاحة اإجمالية تقدر ب 2 فدان. اأظهرت 
نتائج امل�شح اأن جميع اأ�شناف املوز التي تزرع مبحافظتي الباطنة 
مبر�س  خمتلفة  اأ�شناف  اإ�شابة  �شجلت  حيث  لال�شابة  ح�شا�شة 
فر�س،  جراندنني،  ويليامز،  ال�شومايل،  املاليندي،  مثل  بنما 
ا�شابة  ظفار  حمافظة  م�شح  نتائج  اظهرت  كما  ونغال.  بر�شي 
عدد 19 مزرعة بولية �شاللة مب�شاحة اجمالية تقدر ب 6.4 يف 
حمافظة ظفار �شجلت جميع حالت ال�شابة مبر�س بنما املوز يف 
اأن جميع  بوفان )موز احلليب( يف حني  �شنف واحد وهو �شنف 

ال�شناف الخرى مل يالحظ عليها اأي اأعرا�س لالإ�شابة. 

با�شتخدام  الباطنة  �شمال  حمافظة  م�شوحات  عينات  حتليل  مت 
املت�شل�شل  البلمرة  التفاعل  بتقنية  النووي  احلم�س  حتليل  طريقة 
با�شتخدام بادئات متخ�ش�شة وقد اأظهرت النتائج اأن جميع عزلت 
الفطر من حمافظة ب�شمال الباطنة هي من ال�شاللة الرابعة املدارية 
وهي تعترب اأخطر �شاللت الفطر املمر�س، كما مت حتليل جمموعات 
لثالث  تنتمي  ان��ه��ا  ووج���دت  ال��ع��زلت  جلميع  اخل�شري  ال��ت��واف��ق 
املجموعات  و16/01213وه����ي   01216  ،01213 وه��ي  جمموعات 
التقطيع  اأي�شا طريقة  ا�شتخدمت  املدارية.  الرابعة  لل�شاللة  املمثلة 
ال�شابقة.  النتائج  نف�س  واأع��ط��ت  ال�شاللت  لتحديد  ب��الإن��زمي��ات 
بالإ�شافة اإىل ذلك اأجرى حتليل ال�شفرة اجلينية لعزلت بنما املوز 
لتحليل التقارب اجليني لهذه العزلت مع �شاللت الفطر امل�شجلة يف 
العامل. اأما بالن�شبة لعزلت حمافظة ظفار فقد اأظهرت نتائج حتليل 
لل�شاللة  انتمائها  اجليني  التقارب  املتبلمر وحتليل  ال�شل�شلة  تفاعل 
الرابعة  ال�شاللة  من  خطورة  اأقل  وهي  املمر�س  الفطر  من  الأوىل 
وهذا ما يف�شر ت�شجيل الإ�شابة يف �شنف واحد حتى الآن نظرا لأن 
اأ�شناف موز الكافند�س تعترب من ال�شناف املقاومة لهذه ال�شاللة.

لتحديد مدى ح�شا�شية بع�س ال�شناف لالإ�شابة مبر�س ذبول املوز 
اأجرى تقييم لعدد )5( اأ�شناف وهي فهيا 3، وفهيا 18، وفهيا 21، 
وويليامز و�شنف ب1، حتت ظروف البيت املحمي. اأظهرت نتائج 
التقييم اإ�شابة جميع هذه الأ�شناف باملر�س بعد �شتة اأ�شابيع من 
العدوى بعزلت من ال�شاللة الرابعة املدارية فيما مل تظهر اأعرا�س 

الربنامج الرئي�سي 5. االإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية 
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ال�شابة على ال�شناف التي متت معاملتها بعزلت ال�شاللة الأوىل.

مت تقييم كفاءة ثالثة مبيدات فطرية ملقاومة الفطر امل�شبب ملر�س 
و«تات�شجرين«  »توب�شني«  »اأم�شتار«،  ملبيد  تقييم  اأجري  املوز.  ذبول 
حتت ظروف املخترب وبثالثة تراكيز وهي 1، 5، 10 مل لكل لرت ماء. 
جميع  على  حمدود  تاأثري  ذات  املبيدات  هذه  باأن  النتائج  اأظهرت 
العزلت الفطرية التي مت اختبارها، وهناك توقف لنمو الفطر فقط 

يف اجلرعات العالية جدا من املبيد حتت تركيز 10 مل لكل لرت.

امل�شابة  النباتات  من  التخل�س  كيفية  ملعرفة  جتربة  اأج��ري��ت   
مبيد  ر�س  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  الأع�شاب.  مبيدات  بوا�شطة 
جمدي  غ��ري  امل���وز  لنبات  اخل�����ش��ري  امل��ج��م��وع  على  احل�شائ�س 
وتاأثريه حمدود فقط على الأوراق بينما جتربة حقن مبيد راوند 
اأب بتخفيف 1مبيد / 9 ماء بجرعه 30 مل للنبات اأعطت نتائج 
خالل  اخل�شري  املجموع  ويجف  ميوت  النبات  اأن  حيث  ممتازة 

6-8 اأ�شابيع من احلقن باملبيد.

النيرتوجني  من  املثلى  ال�سمادية  االحتياجات  تقدير 

والف�سفور والبوتا�سيوم للثوم املحلي

يف  ت��زرع  التي  القت�شادية  املحا�شيل  اأح��د  املحلي  الثوم  يعترب 
حمافظة الداخلية. ل توجد حتى الآن اأية درا�شات دقيقة لتحديد 
الحتياجات ال�شمادية للثوم املحلي يف ال�شلطنة. كما ل توجد حتى 
الآن تو�شيات �شمادية يعتمد عليها يف زراعته بحيث تكون مرجعا 
لالحتياجات الغذائية للثوم املحلي وخا�شة من العنا�شر الكربى 
اىل  التجربة  هذه  تهدف  والبوتا�شيوم(.  والف�شفور  )النيرتوجني 
التجربة  نفذت هذه  املحلي.  للثوم  ال�شمادية  الحتياجات  حتديد 
الداخلية.متت  بهال مبحافظة  ولية  املزارعني يف  احد حقول  يف 
داخ��ل  متوازية  م�شاطب  يف  احلقل  يف  ال��ث��وم  ف�شو�س  زراع���ة 
احوا�س م�شاحتها )x 3 3 مرت( بتاريخ 18 نوفمرب 2012م. وكان 
للحو�س(  ف�س   280( م�شطبة  لكل  ف�س   )56( التقاوي  مقدار 
كانت  حيث  الواحد،  احلو�س  داخل  م�شاطب   )5( على  موزعة 
امل�شافة بني احلو�س والآخر 1.5 مرت وبني النبات والآخر 10 �شم. 
الأول  امل�شتوى  الت�شميد حيث كان  اختبار ثالثة م�شتويات من  مت 
)N-P-K kg/fed 83-76-97( وامل�شتوى الثاين )101-129-
N- 138-127-161( وامل�شتوى الثالث )N-P-K kg/fed 110
P-K kg/fed(، كان ت�شميم التجربة القطع الكاملة الع�شوائية 
)RCBD( مع اربع مكررات. اأو�شحت النتائج الأولية اأن امل�شتوى 
من  انتاج  اعلى  اعطى   )N-P-K kg/fed  83-76-97( الأول 
-101-129( الثاين  بامل�شتوى  مقارنة  طن/فدان(   6.0( الثوم 
 138-127-161( الثالث  وامل�شتوى   ).N-P-K kg/fed  110

N-P-K kg/fed( )�شكل 17(.

حم�سول  اأداء  على  كلأ  الع�سوي  ال�سماد  تاأثري  درا�سة 

الطماطم يف احلقل

الناجتة  ال�شلبة  احلماأة  للمياه من  حيا  تنتجه  �شماد ع�شوي  كالأ  يعترب 
لدرا�شة  تنفيذ جتربة  ال�شحي، حيث مت  ال�شرف  من حمطات معاجلة 
الرتبة  على  وتاأثريه  الطماطم  حم�شول  اإنتاجية  على  كالأ  �شماد  تاأثري 
ومقارنته ب�شماد ع�شوي حملي اآخر )ال�شماد املخ�شب(، وقد نفذت هذه 
الدرا�شة يف حمطة البحوث الزراعية بالرمي�س. مت حراثة الرتبة وو�شع 
ال�شماد الع�شوي قبل )10( اأيام من نقل �شتالت الطماطم اإىل احلقل. مت 
نقل ال�شتالت اإىل احلقل خالل الأ�شبوع الأول من دي�شمرب 2012و كانت 
امل�شافة بني النباتات 50 �شم وامل�شافة بني املكررات 150 �شم. ت�شمنت 
ال�شماد  نوعية  الأوىل  املعاملة  مثلت  حيث  رئي�شيتني  معاملتني  التجربة 
 %2.5( على  كالأ  �شماد  يحتوي  خم�شب(.  ع�شوي  و�شماد  كالأ  )�شماد 
�شماد  يحتوي  بينما  بوتا�شيوم(   % و2.4  ف�شفور   % و0.50  نيرتوجني 
بوتا�شيوم(.   % و2.8  ف�شفور   % و2.9  نيرتوجني  على )%2.5  املخ�شب 
جرام/النبتة   500 الأوىل  املعاملة  كالتايل:  البحث  معامالت  وكانت 
)املخ�شب  ال�شماد  من  للنوعني  جرام/النبتة   1000 الثانية  واملعاملة 
مع   )RCBD( الع�شوائية  الكاملة  القطع  التجربة  ت�شميم  وكان  وكالأ( 
اأربعة مكررات ويحتوي كل مكرر على )23( نبتة.اأ�شارت النتائج الأولية 
اإىل عدم وجود فرق معنوي يف النتاجية بني نوع وكمية ال�شماد امل�شتخدم، 

حيث تراوحت الإنتاجية بني 131 اىل 140 طن/هكتار )�شكل 18(.

The Effect of Different  NPK Levels on Omani Garlic Yield 
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تاثري املحاليل املغذية على انتاجية اخليار 

يعترب تركيب املحلول املغذي �شروري جدا من اأجل حتقيق عائد 
جيد لأي حم�شول زراعي. ففي الزراعة املائية يتم توفري جميع 
العنا�شر الأ�شا�شية للنباتات عن طريق اإذابة اأمالح الأ�شمدة املراد 
ا�شتخدام املحلول املغذي على ثالثة عوامل  اإ�شتخدامها. ويعتمد 
مثل تقنية الزراعة املائية امل�شتخدمة ومعدل جرعة املحلول املغذي 
واحتياج النبات للمغذيات. لقد اأ�شبحت الزراعة املحمية م�شاألة 
هامة يف جمال الزراعة يف املنطقة عموما و�شلطنة عمان على وجه 
اخل�شو�س لأنها تعطي اإنتاجية عالية ومنتجات ذات نوعية جيدة. 
عليه فقد �شممت هذه التجربة بهدف فح�س مدى تاأثري حملولني 
مغذيني على منو وانتاجية حم�شول اخليار. مت تنفيذ التجربة يف 
الزراعية  البحوث  البيوت املحمية املربدة )270م2( يف حمطتي 
يف الرمي�س و�شحار، حيث مت ا�شتخدام اثنني من املحاليل املغذية 
 ،NPK( اإيكاردا الذي يتكون من الأ�شمدة اجلاهزة هما حملول 
نرتات الكال�شيوم، نرتات املغني�شيوم والعنا�شر ال�شغرى( وحملول 
ونرتات  البوتا�شيوم  فو�شفات  )اأح��ادي  من  يتكون  وال��ذي  جديد 
وكربيتات  البوتا�شيوم  ون��رتات  املغني�شيوم،  ون��رتات  الكال�شيوم 
اخليار  �شنف  اإ�شتخدام  مت  ال�شغرى(.  والعنا�شر  البوتا�شيوم 
Rawaa حتت تاأثري املحلولني املغذيني يف قطاعات ع�شوائية كاملة 

الإح�شائي  التحليل  نتائج  اأ�شارت  ثمانية مكررات.  مع   )RCD(
 )p<0.05( معنوية فروقات  وجود  اإىل  عليها  التي مت احل�شول 
يف جميع ال�شفات املختربة للمحلولني يف كل من حمطتي البحوث 
الزراعية يف الرمي�س و�شحار. كما اأن عدد الثمار يف املرت املربع 
تراوح بني 125-163 و36-168 بني املحلولني )ايكارد واجلديد( 
اأن  كذلك  النتائج  اأو�شحت  ال��ت��وايل.  على  و�شحار  الرمي�س  يف 
يف  للبيت(   / طن   5.9( انتاجية  اأعلى  اأعطى  اإي��ك��اردا  حملول 
الرمي�س بينما املحلول اجلديد اعطى اأعلى انتاجية )5.0 طن /

للبيت( يف �شحار )�شكل 19(.

والف�سفور  النيرتوجني  �سماد  من  خمتلفة  كميات  تاأثري 

الرفيعة با�ستخدام مياه  الذرة  اإنتاج  والبوتا�سيوم على 

ال�سرف ال�سحي املعاجلة

العجز  يبلغ  �شلطنة عمان �شمن احلزام اجلاف عامليا، حيث  تقع 
تزايد  ومع  مليون مرت مكعب.  ال�شلطنة )378(  ال�شنوي يف  املائي 
ال�شرف  مياه  ت�شكل  املحدودة،  املائية  امل��وارد  و�شح  املائي  العجز 
الزراعية.  املحا�شيل  لري  بديل  مائي  م�شدر  املعاجلة  ال�شحي 
للعنا�شر  جيدا  م�شدرا  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  وتعترب 
الغذائية التي يحتاجها النبات يف دورته احلياتية، وعند ا�شتخدامها 
تقلل من احلاجة ا�شتخدام ال�شمدة الكيماوية. اإن كمية املياه التي 
ال��دورة  يف  للهكتار  عمقا  م   1 ب�  تقدر  النباتات  معظم  حتتاجها 
الزراعية الواحدة، وهذه الكمية من مياه ال�شرف ال�شحي املعاجة 
حتتوي على حوايل 20 ملي جرام/ لرت نيرتوجني و10 ملي جرام 
نيرتوجني،  ج��رام  كيلو   200 ت�شيف  �شوف  والتي  فو�شفور  /ل��رت 
الواحدة.  الزراعية  ال��دورة  يف  للهكتار  فو�شوفور  جرام  كيلو   100
تكفي  ال�شحي  ال�شرف  مياه  مع  امل�شافة  ال�شمدة  كمية  اأن  كما 
ملعظم املحا�شيل ورمبا تزيد عن احتياجات بع�شها من العن�شرين 
من  املنا�شبة  اجل��رع��ة  حتديد  اإىل  ال��درا���ش��ة  تهدف  امل��ذك��وري��ن. 
عنا�شر النيرتوجني والفو�شفور والبوتا�شيوم امل�شافة اىل الرتبة يف 
�شهل �شاللة لزراعة الذرة الرفيعة )�شنف �شوبر دان( با�شتخدام 
مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة ثالثيا. اأجريت الدرا�شة يف املزرعة 
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�سكل 18. تاأثري �سماد كلأ وال�سماد املخ�سب على انتاجية 

الطماطم

 )Rawaa( �سنف  اخليار  حم�سول  اإنتاجية   .19 �سكل 

يف  جديد(  وحملول  )اي��ك��اردا  هما  حملولني  يف  وامل��زروع 

حمطتي البحوث الزراعية بالرمي�س و�سحار

�سورة 31. منظر عام الأحوا�س الطماطم يف جتربة 

الت�سميد الع�سوي
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الرئي�شية ملحطة البحوث الزراعية ب�شاللة خالل الفرتة 2010م – 
2011م لتجربة عاملية تاأثر التوافق بني )4( معامالت للنيرتوجني 
 )3( ي��وري��ا  للفدان  ج��رام  كيلو   )69  -  34  -  17.25  -  0.0(
للفدان( �شوبر  للفو�شفور )0.0 - 23 - 64 كيلو جرام  معامالت 
 52  -  26 –  0.0( للبوتا�شيوم  معامالت  و)3(  ثنائية،  فو�شفات 
كيلوجرام للفدان( �شلفات البوتا�شيوم با�شتخدام ت�شميم قطاعات 
RCBD. مت اأخذ عينات ع�شوائية من الرتبة على  ع�شوائية كاملة 
اأعماق 0- 25�شم يف بداية املو�شم وحتليل العنا�شر الغذائية بها. مت 
احل�شاد عند تزهري 50% من النباتات ووزنت واجري عليها حتليل 
اإح�شائي با�شتخدام الربنامج الإح�شائي )SPSS(. اأظهرت نتائج 
الدرا�شة عدم وجود تاأثري لعن�شري الفو�شفور والبوتا�شيوم وكذلك 
عدم وجود تاأثري للتداخل بني العنا�شر الداخلة يف التجربة بينما 
حيث  النيرتوجني  لعن�شر  معنوي  تاثري  وجود  اإىل  النتائج  اأ�شارت 
معنويا  تفوقت  كما  امل�شاف،  النيرتوجني  كمية  بزيادة  النتاج  زاد 
املعاملة الرابعة عند ا�شافة )69( كيلو جرام للفدان حيث اأعطت 
الأول متفوقة على  العام  الواحدة يف  للفدان يف اجلزة  26.6 طن 
العام  ويف   .)20 رق��م  )�شكل  والثالثة  والثانية  الأوىل  املعامالت 
املعامالت  بقية  على  الرابعة  املعاملة  تفوقت  التوايل  على  الثاين 

الواحدة.  اجل��زة  يف  /للفدان  طن   43.7 اىل  النتاج  و�شل  حيث 
تو�شي الدرا�شة بعدم ا�شافة عن�شري الفو�شفور والبوتا�شيوم اىل 
الرتبة عند زراعة الذرة الرفيعة )�شنف �شوبر دان( يف تربة �شهل 

�شاللة با�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي املعالج ثالثيا.

ولفحة  الذبول  مر�سي  �سد  القرعيات  اأن��واع  بع�س  تقييم 

التاج )Melon Crown Blight( با�ستخدام التطعيم 

مقاومة  ق��رع��ي��ات  اأ���ش��ول  على  اخل�����ش��ار  تطعيم  عملية  تعترب 
عامليا.  ال�شتخدام  املنت�شرة  الزراعية  العمليات  من  لالأمرا�س 
وتتفاوت اأ�شناف القرعيات يف ح�شا�شيتها لالإ�شابة مبر�س لفحة 
�شاق القرعيات، حيث يعترب ال�شمام من اأكرث القرعيات ح�شا�شية 
لالإ�شابة بهذا املر�س. ونتيجة لذلك فقد تاأثرت زراعة ال�شمام يف 
والذي  القرعيات  �شاق  لفحة  مبر�س  ال�شلطنة  حمافظات  معظم 
باملزارعني  الذي حدى  الأمر  اقت�شادية كبرية  ت�شبب يف خ�شائر 
وميكن  املناطق.  من  كثري  يف  ال�شمام  زراع��ة  عن  ال��ع��زوف  اإىل 
تق�شيم اأعرا�س الإ�شابة مبر�س لفحة �شاق القرعيات اإىل اأعرا�س 
والأوراق  كال�شاق  الرتبة  فوق  النباتية  الأج��زاء  ت�شيب  �شطحية 
اجل��ذور.  على  الرتبة  حتت  النبات  اأج��زاء  على  تظهر  واأع��را���س 
متمثلة  الرتبة  حتت  النبات  اأج��زاء  يف  الظهور  يف  الإ�شابة  وتبداأ 
يف تعفن وتقرح اجلذور. ثم بعد ذلك ت�شفر الأوراق وتظهر بقع 
النهاية  املر�س يف  بهذا  الإ�شابة  وتوؤدي  التاج.  نخريه يف منطقة 
اإىل الذبول املفاجئ وانهيار الأوردة يف النباتات وذلك قبل مرحلة 

احل�شاد.

ال�شمام  ا�شتخدام عملية تطعيم  تقييم  اإىل  التجربة   تهدف هذه 
حتمل/مقاومة  ق��درة  لإك�شابها  مقاومة  قرعيات  اأ�شناف  على 
مدى  درا�شة  مت  حيث  القرعيات،  �شاق  لفحة  مبر�س  لالإ�شابة 
امل�شتخدمة  القرعيات  اأ�شول  خمتلف  مع  ال�شمام  طعوم  توافق 
خالل  مت  باملر�س.  لالإ�شابة  مقاومتها  اأو  حتملها  درجة  وقيا�س 
اأ�شول  على  �شهد(  )�شنف  ال�شمام  تطعيم  2013م  اأبريل  �شهر 
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امل�سروع 5-5. تطوير طرق االإدارة امل�ستدامة للآفات 

الذرة  انتاج  على  النيرتوجني  عن�سر  تاأثري   .20 �سكل 

الرفيعة علف اخ�سر )طن للفدان(

�سورة 31. ث�مار من معاملت خمتلفة

�سورة 33. الفرق بني )النباتات املطعمة )ميني( 

ال�ساهد )ي�سار(



33

 )Titanو  Ulises( الع�شلي  القرع  من  �شنفني  مقاومة،  اأ�شناف 
املطعومة  ال�شتالت  جميع  زرع��ت  ثم   ،)Izra3( كو�شا  و�شنف 
حقل  يف  مطعومة(  غري  �شمام  )�شتالت  ال�شاهد  اإىل  بالإ�شافة 
ذو اإ�شابة عالية باملر�س يف منطقة الأبي�س بولية نخل. مت خالل 
التجربة تقييم مدى مقاومة طعوم ال�شمام للمر�س وذلك بت�شجيل 
اأول  ت�شجيل  اإىل  بالإ�شافة  املوت(  )ن�شبة  البقاء  بيانات معدلت 
اأما  املعامالت.  جميع  يف  الذبول  ون�شبة  الإ�شابة  لأعرا�س  ظهور 
قيا�س  طريق  عن  درا�شتها  مت  فقد  الإ�شابة  ب�شدة  يخت�س  فيما 
درجة التعفن مبعدل )1-5(، حيث ترمز درجة التعفن اإىل التايل 
)1: نبات �شحي )ل تظهر عليه اأعرا�س اٌل�شابة( مع عدم وجود 
اآفة اأو تلون، 2: وجود تلون طفيف، 3: وجود تلون معتدل، 4: النقع 
املعتدل و5: النقع ال�شديد(. كما مت ت�شجيل كال من قطر التاج، 
نباتات من كل مكرر وذلك بهدف  الأفرع خلم�شة  وارتفاع وعدد 
وقيا�س  الثمار  وزن  مت  احل�شاد  وبعد  اخل�شري.  النمو  مقارنة 
طول الثمار وعر�شها، وح�شاب متو�شط عدد الثمار وذلك بتق�شيم 
العدد الكلي للثمار على عدد النباتات، بالإ�شافة اإىل اختيار )5( 
ث�مار من كل مكرر ب�شكل ع�شوائي لتقييم جودتها وذلك با�شتخدام 
النكهة واللون ورائحة الفاكهة )عن طريق ا�شتبيان مت توزيعه على 
الذائبة  ال�شلبة  املواد  ن�شبة حمتوى  19 �شخ�س(. كما مت قيا�س 
Refra - )عع�شري فاكهة ال�شمام با�شتخدام جهاز ريفراكتوميرت 

 .)trometer

 .)SPSS( الإح�شائي  الربنامج  با�شتخدام  البيانات  حتليل  مت 
�شاق  لفحة  ملر�س  املقاومة  �شفة  اكت�شاب  اأن  النتائج  اأظهرت 
اأ�شول  على  املطعمة  ال�شمام  نباتات  وا�شحة يف  كانت  القرعيات 
نتائج  اأو�شحت  حني  يف   ،)Titanو  Ulises( القرع  من  �شنفني 
 )Izra3( كو�شا  من  �شنف  اأ�شول  على  ال�شمام  نباتات  تطعيم 
اإ�شافة  النمو  يف  عام  و�شعف  موت  اأظهرت  حيث  ذل��ك،  خالف 
 )pycnidia( الثمرية  الأج�����ش��ام  تكون  م��ع  اجل���ذور  تعفن  اإىل 
يف  اجل���ذور،  على   Monosporascus cannobollus لفطر 
التجربة،  هذه  يف  للعيان  وا�شحا  كان  املو�شم.  من  متاأخر  وقت 
من  كثافة  الأك��رث  اخل�شري  النمو  اأظهرت  املطعمة  النباتات  اأن 
 )Izra3(ال�شاهد ولكن ب�شفة غري معنوية ما عدا بني ال�شاهد و
من حيث ارتفاع النبات وذلك بح�شب نتائج التحليل الإح�شائي. 
بداأت اأعرا�س الإ�شابة مبر�س الذبول متمثلة يف تقرحات وعفن 
املطعمة  ال�شتالت  نقل  بعد  ال�شاد�س  الأ�شبوع  يف  بالظهور  ال�شاق 
الأ�شبوع  يف   %100 اىل  التقرح  ن�شبة  و�شلت  حني  يف  احلقل  اإىل 
مل  للفواكه  الطري  الطازج  ال��وزن  اأن  من  الرغم  وعلى  الثامن 
النباتات  يف  الثمار  وزن  اأن  اإل  بالتطعيم،  معنوي  ب�شكل  يتاأثر 
املطعومة اأعلى مقارنة مع ال�شاهد، وهذا ينطبق على عدد الثمار 
U - القرع  من  �شنفني  اأ�شول  على  املطعمة  ال�شمام  نباتات    (
ises وTitan(. كما اأظهرت نباتات ال�شمام املطعومة على اأ�شول 
توافق �شعيف وظهر ذلك على �شكل   )Izra3( شنف من كو�شا�
نقلها  بعد  الأول  الأ�شبوع  منذ  الذي ظهر  واملوت  النمو  �شعف يف 
اأنتجت عدد اأكرب  اىل احلقل. وعلى الرغم من اأن هذه النباتات 
من الثمار مقارنة بال�شاهد، اإل اأن حجم الثمار كان �شغريا جدا، 
مما اأدى بالتايل اإىل قلة الإنتاج الكلي للهكتار. واإذا ما مت ا�شتثناء 
 )Izra3( كو�شا  من  �شنف  اأ�شول  على  املطعومة  ال�شمام  نباتات 
وهي الأكرث ح�شا�شية لالإ�شابة، جند اأن نباتات ال�شمام املطعومة 

على اأ�شل )Titan( �شجلت اأعلى اإنتاجية مقارنة بالبقية يف حني 
اأعطى ال�شاهد �شنف متارا اأدنى اإنتاجية مع متو�شط وزن الثمار 
ي�شل اإىل 15.7 و8.9 طن للهكتار، على التوايل. اإ�شافة اإىل ذلك 
فقد مت احل�شول على اأكرب حجم للثمرة من مزيج من �شهد مع 
 moschata Cucurbita maxima X(و)Titanو Ulises( كال
Cucurbita(. وبالتايل ن�شتنتج اأنه ميكن ا�شتخدام هذه الأ�شول 

يف تطعيم ال�شمام والتقليل من اأعرا�س التدهور.

القرع  من  �شنفني  اأ�شول  ا�شتخدام  اأن  كذلك  ال�شتنتاج  ميكن 
ذبول  ملر�س  اجلزئي  التحمل  �شفة  اأظهر   )Titanو  Ulises(
اأخرى  جتارب  بتنفيذ  القيام  يتطلب  الأم��ر  اأن  اإل  التاج،  وتقرح 
حيث  من  امل�شتخدمة  القرع  واأ�شول  ال�شمام  بني  التوافق  لتاأكيد 
القرع  اعتبار  ميكن  كما  وغريها.  كالإنتاجية  الأخ��رى  ال�شفات 
ال�شمام  تطعيم  يف  ا�شتخدامها  ميكن  التي  الواعدة  الأ�شول  من 
لإك�شابه �شفة التحمل لالإ�شابة مبر�س ذبول وتقرح التاج اإذا ما 
يف  ارتفاع  اأظهرت  التي  الكو�شا  من  متنوعة  جمموعة  مع  قورنت 

معدل موت النباتات بعد الزراعة يف احلقل.

تقييم مقاومة اأ�سناف االأمبا امل�ستوردة ملر�س ذبول اأ�سجار 

االأمبا

الفاكهة يف �شلطنة عمان. كما  اأ�شجار  اأهم  الأمبا من  اأ�شجار  تعترب 
�شرياتو�شت�س  فطر  ي�شببه  ال��ذي  الأمبا  اأ�شجار  ذب��ول  مر�س  يعترب 
يف  الأمبا  حم�شول  اإنتاج  تهدد  التي  املخاطر  اأه��م  من  منجنيكنز 
الق�شاء  ال�شلطنة، حيث ت�شبب املر�س منذ ت�شجيله عام 1998م يف 
اأي�شا خ�شارة  �شاحبه  والذي  املنتجة  الأمبا  اأ�شجار  من  الآلف  على 
اأ�شناف اأمبا ذات �شفات وراثية مميزة. اأ�شجار الأمبا الناجتة عن 
امل�شتوردة  والأ�شناف  املحلية  الأمبا  اأ�شناف  بذور  بوا�شطة  الزراعة 
اأكرث  تعترب  حملي  ب��ذري  اأ�شل  على  التطعيم  بوا�شطة  زرع��ت  والتي 
امل�شتوردة  اأن الأ�شناف  بالذكر  ح�شا�شية لالإ�شابة باملر�س. اجلدير 
املطعومة على اأ�شل اأمبا حملي تظهر اأعرا�س الذبول ب�شكل مفاجيء 
الأ�شجار  اإ�شابة  لأن  نظرا  البذرية  الأ���ش��ج��ار  م��ع  مقارنة  و�شريع 
املطعومة غالبا ما تكون يف الأ�شل املحلي مما يوؤدي لن�شداد احلزم 
حدوث  وبالتايل  التطعيم  منطقة  حتت  امل�شابة  لل�شجرة  الوعائية 

املوت املفاجيء لتلك الأ�شجار امل�شابة. 

غري  يعترب  واحل�شرية  الفطرية  املبيدات  بوا�شطة  املر�س  مكافحة 
ويرقات  للمر�س  امل�شببة  الفطرية  الإ�شابة  لوجود  نظرا  جدوى  ذي 
ح�شرة خنف�شاء القلف يف اخل�شب الداخلي لأ�شجار الأمبا مما يوؤدي 
ل�شعوبة و�شول وتاأثري املبيد على الإ�شابة الفطرية واحل�شرية. لذلك 
يعترب احل�شول على اأ�شناف اأمبا مقاومة اأو متحملة لالإ�شابة مب�شبب 
حم�شول  على  املر�س  تاأثري  من  للحد  الطرق  اأن�شب  الذبول  مر�س 
اأ�شناف  مقاومة  لتقييم  الدرا�شة  هذه  تهدف  ال�شلطنة.  يف  الأمبا 
الأمبا املحلية وامل�شتوردة وحيدة الأجنة لالإ�شابة بفطر �شرياتو�شت�س 

منجنيكنز. 

�شرياتو�شت�س  بفطر  لالإ�شابة  اأمبا  �شنف   )30( مقاومة  تقييم  مت 
اأبريل  يف  م�شتقلة  تقييم  جت��ارب  ث��الث  اأج��ري��ت  حيث  منجنيكنز، 
2005، وفرباير 2007، ونوفمرب 2009. مت تطعيم �شتالت الأمبا من 
كل �شنف على اأ�شل بذري حملي غري معروف ومتت تنمية ال�شتالت 
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يف قوارير ذات قطر 13�شم وحتتوي على تربة طميية خملوطة مع بيت 
مو�س بن�شبة مت�شاوية. متت زراعة فطر �شرياتو�شت�س منجنيكينز على 
اأ�شبوعني حتت درجة  ال�شعري )MEA( ملدة  اأجار م�شتخل�س  و�شط 
على  بالفطر  ا�شطناعية  عدوى  عمل  التجارب  هذه  خالل  مت  25م. 
�شتالت اأ�شناف الأمبا املطعومة وذلك اأعلى منطقة التطعيم ب� 20�شم 
املطعوم  ال�شنف  على  1�شم  بعر�س  �شغري  ج��رح  اإح��داث  مت  حيث 

واإدخال الفطر امل�شبب ملر�س الذبول حتت ق�شرة ال�شاق. 

يف التجربة الأوىل مت تقييم �شتة اأ�شناف اأمبا وحيدة الأجنة )بايري، 
ود�شهري، وبرما�شي، ورو�س، وتنريو، وزعفران(، حيث متت العدوى 
 CMA13854( با�شتخدام عزلتني من فطر �شرياتو�شت�س منجنيكنز
اأ�شهر مبعدل  �شتة  وا�شتخدمت �شتالت ذات عمر   )CMW15351و
الإ�شابة  تقدم  م�شتوى  تقييم  ومت  فطرية.  عزلة  لكل  �شتالت   )7(
التجربة  اإج��راء  من  �شهرين  م�شي  بعد  ال�شتالت  تلك  على  باملر�س 
وذلك بقيا�س م�شتوى وطول تلون احلزم الوعائية على �شيقان �شتالت 
وهي  �شنف   )13( الثانية  التقييم  جتربة  ت�شمنت  الأمبا.  اأ�شناف 
عبارة عن )8( اأ�شناف اأمبا هندية وحيدة الأجنة )بايري، وبرما�شي، 
ود�شهري، واإمام ب�شند، ولنجرا، ورو�س، وتنريو، وزعفران( و�شنف 
واحد م�شري عديد الأجنة وهو �شنف هندي بو�شنارة، بالإ�شافة اإىل 
)4( اأ�شناف / مدخالت وراثية حملية وهي الع�شبية، ومنتخ الثور، 
وم�شقطي، و�شحار 2005. مت عمل العدوى على ال�شتالت بعمر )18( 
فطر  من   )CMW13854( واح��دة  فطرية  عزلة  با�شتخدام  �شهرا 
�شرياتو�شت�س منجنيكنز على )9( �شتالت من كل �شنف. ومت تقييم 
م�شتوى تقدم الإ�شابة باملر�س على تلك ال�شتالت بعد م�شي �شهرين 

من اإجراء التجربة. 

الأمبا  اأ�شناف  تقييم )28( �شنف من  الثالثة  التقييم  مت يف جتربة 
وحيدة وعديدة الأجنة حملية وم�شتوردة. متت العدوى الإ�شطناعية 
فطر  من   )CMW13854و  CMW13851( عزلتني  باإ�شتخدام 
�شرياتو�شت�س منجنيكنز على �شتالت كل �شنف بعمر 22 �شهر ومبعدل 
الإ�شابة  تقدم  م�شتوى  تقييم  ومت  فطرية.  عزلة  لكل  �شتالت   )4(
باملر�س على تلك ال�شتالت بعد م�شي 36 يوم من اإجراء التجربة. مت 
حتليل نتائج تقييم مقاومة اأ�شناف الأمبا للثالث جتارب با�شتخدام 
التحليل  برنامج  بوا�شطة   )ANOVA( املتغريات  تباين  حتليل 

.)SAS( الإح�شائي �شا�س

يف  تباينًا  الأم��ب��ا  لأ���ش��ن��اف  الإح�����ش��ائ��ي  التحليل  نتائج  اأظ��ه��رت 
كانت  الإ�شطناعية  العدوى  ونتائج  باملر�س  لالإ�شابة  ح�شا�شيتها 
متوافقة مع امل�شاهدات احلقلية لإ�شابة بع�س الأ�شناف املدرجة يف 
جتارب التقييم. الأ�شناف اأو املدخالت الوراثية املحلية لالأمبا كانت 
اأكرث ح�شا�شية لالإ�شابة باملر�س مقارنة مع الأ�شناف امل�شتوردة. كما 
اأمبا  �شنف  وجود  عدم  اإىل  الأ�شناف  تقييم  جتارب  نتائج  اأ�شارت 
الأمبا ولكن توجد  اأ�شجار  ذو مناعة كاملة �شد م�شبب مر�س ذبول 
اأ�شناف متحملة بدرجة اأكرب من الأ�شناف الأخرى. �شنف البايري 
العدوى  باملر�س يف جتارب  لالإ�شابة  الأكرث ح�شا�شية  الأ�شناف  من 
املحلية  الوراثية  املدخالت  اأو  الأ�شناف  اأغلب  واأي�شا  الإ�شطناعية. 
لالأمبا مثل البطيخة، والع�شبية، والعر�س كانت الأكرث اإ�شابة باملر�س 
واأعالها يف ن�شبة الذبول )88%، و37%، و25% على التوايل(. وهذا 
البنك  الأمبا يف  ذبول  الإ�شابة مبر�س  تقييم  مع مالحظات  يتوافق 
الوراثي لالأمبا يف مزرعة البحوث الزراعية ب�شحار، حيث اأن ن�شبة 

�شنف  يف  الأعلى  كانت  باملر�س  الإ�شابة  نتيجة  الأمبا  اأ�شجار  ذبول 
الروب  وع��ود  والعر�س،  البطيخة،  مثل  املحلية  والأ�شناف  البايري 

بن�شب ذبول 56.3، و33.3، و100، و100% على التوايل. 

حتمل  ذات  اأمبا  اأ�شناف  وجود  اأي�شا  الدرا�شة  هذه  نتائج  اأظهرت 
جيد لالإ�شابة مب�شبب مر�س ذبول اأ�شجار الأمبا. ففي جتربة تقييم 
اأ�شناف  كانت   2009 عام  يف  اأجريت  التي  الأمبا  اأ�شناف  مقاومة 
الأكرث  واملبوربني�شان  ورو���س،  وبني�شان،  وملجوا،  بو�شنارة،  هندي 
مقاومة مقارنة مع بقية الأ�شناف يف التجربة. بع�س هذه الأ�شناف 
ذبول  مبر�س  اإ�شابتها  ودرج��ة  ن�شبة  تقييم  مت  التجربة  يف  املدرجة 
البحوث  مزرعة  يف  لالأمبا  الوراثية  البنوك  يف  حقليا  الأمبا  اأ�شجار 
الزراعية ب�شحار ومزرعة اأحد املواطنني بولية بركاء واأظهرت نتائج 

التقييم حتملها لالإ�شابة باملر�س. 

اأ�شناف  ا�شتبعاد  الفاكهة  اأ�شجار  اأك��ث��ار  برنامج  يف  ينبغي  لذلك 
البايري  مثل �شنف  باملر�س  لالإ�شابة  العالية  الأمبا ذات احل�شا�شية 
لالإ�شابة  مقاومة  الأكرث  الأ�شناف  على  والرتكيز  املحلية  والأ�شناف 
العمل  اأي�شا  وينبغي  واملبوربني�شان.  والرو�س،  بني�شان،  مثل  باملر�س 
جتمع  والتي  حاليا  عليها  التطعيم  يتم  التي  الأ�شول  ا�شتبدال  على 
بذورها من اأ�شجار اأمبا حملية خمتلفة غالبا ما تكون وحيدة الأجنة 
عديدة  باأ�شول  وا�شتبدالها  الذبول  مبر�س  لالإ�شابة  مقاومة  وغري 
�شنف  ميثل  التقييم  نتائج  على  بناءا  الذبول.  ملر�س  مقاومة  الأجنة 
تيمور و�شنف هندي بو�شنارة خيارا منا�شبا كاأ�شول عديدة اأجنة ذات 
حتمل لالإ�شابة مبر�س ذبول اأ�شجار الأمبا حتى يتم الو�شول اإىل املزيد 
من اأ�شناف عديدة الأجنة واملقاومة للمر�س. جاري العمل حاليا على 
التي  املزارع  من  الأمبا  اأ�شجار  من  وراثية  / مدخالت  اأ�شناف  جمع 
تاأثرت �شابقا مبر�س الذبول بالإ�شافة لإ�شتجالب املزيد من اأ�شناف 

الأمبا من اخلارج لتقييم مقاومتها ملر�س ذبول اأ�شجار الأمبا. 

اإنتاجية  على  برتولينا  حلزمة  الزراعية  املعاملت  تاأثري 

مقارنة  النارجيل  ثمار  بحلم  االإ�سابة  وعلى  النارجيل 

باملمار�سات املحلية 

على  يوؤثر  الأ�شمدة  ا�شتخدام  ب��اأن  الدرا�شات  من  العديد  اأظهرت 
Aceria guerr - النارجيل ثمار  حللم  النارجيل  حم�شول   ققاومة 
rones ونق�س املواد الغذائية قد يخل بالتوازن الفيزيولوجي للنبات، 
لالإ�شابه  والتعر�س  املح�شول  اإنتاجية  لنخفا�س  ي��وؤدي  وبالتايل 
اأهمية جوهرية  ذو  النارجيل  املتوازنة ملح�شول  التغذية  اإن  باحللم. 
لالإنتاج املنا�شب، حيث حتتاج اأ�شجار النارجيل لكميات متكررة من 

�سورة 33: التحليل الورقي للعينات )الورقة 14(
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مما  والن�شج،  الإزه��ار  الثمار،  ملراحل  الرتبة  من  املغذية  العنا�شر 
يتطلب اإدارة منا�شبة للت�شميد. التحليل الورقي يظهر احلالة الغذائية 
من  للتحقق  موؤ�شر  ويعد  العينات  اأخ��ذ  وق��ت  يف  النارجيل  ل�شجرة 
نق�س العنا�شر الغذائية وا�شتفادة النبات من الأ�شمدة امل�شتخدمة. 
للنارجيل، ف�شال  اأهم العنا�شر  البوتا�شيوم والنيرتوجني من  ويعترب 
عن الكربيت واملغني�شيوم. عالوة على ذلك، يعد الإمداد الكايف من 
املياه من ال�شروط الرئي�شية لزراعة ا�شجار النارجيل. كما اأن الإدارة 
للمياه  الأمثل  ال�شتخدام  لتحقيق  رئي�شي  عامل  الري  ملياه  ال�شليمة 
يكون  اأن  ينبغي  الري  ويف  النبات.  اإنتاجية  على  ب��دوره  يوؤثر  وال��ذي 
متطلبا  للغاية،  �شئيال  اجلذر  منطقة  يف  املائي  املحتوى  يف  التغيري 
بذلك الري اليومي امل�شتمر لإبقاء حجم الرتبة الرطبة بالقرب من 
ال�شعة احلقلية. يهدف هذا البحث الذي مت تنفيذه يف حمطة البحوث 
الزراعية ب�شالله اإىل مقارنة اآثار تطبيق احلزمة الزراعية لبرتولينا 
وعلى  النارجيل  اإنتاجية  على  توجد يف �شالله  التي  بتلك  الربازيلية 

الإ�شابة بحلم ثمار النارجيل.

ومبعاجلات  كتلتني  من  الع�شوائي  الت�شميم  على  البحث  هذا  اأعتمد 
البحوث  حمطة  مبزرعة  التجربة  موقع  اختيار  ومت  والت�شميد.  الري 
وت�شابهها،  النارجيل  اأ�شجار  وف��رة  اأ�شا�س  على  ب�شالله  الزراعية 
مت  كما  امل�شاحية(.  الأبعاد  اعتبار  يتم  )مل  املياه.  اإم��دادات  وتوافر 

اختيار اأربعني �شجره )20 لكل قطعه( نظريا بالرغم من اأخذ بيانات 
الري  �شبكة  تنفيذ  ومت  اختيارها.  مت  التي  بامل�شاحة  �شجرة   )88(
الآيل حلزمة برتولينا بري من 200-250 لرت / يوم للع�شرين �شجره 
اأربعة بواعث على كل �شجرة تروي تلقائيا ملدة �شاعتني  املختارة مع 
اليوم  والذي يعطي )192( لرت يف  باعث(  لكل  ال�شاعة  )24 لرت يف 

لكل �شجرة. 

اليوم حلزمة �شالله )ا�شتنادا  ب� 600-650 لرت يف  الري  اعتبار  مت 
من  ذلك  حتقيق  ومت  باملزرعة(  للري  والقائم  احل��ايل  النظام  اإىل 
خالل ال�شيطرة على تدفق املياه اإىل اأدنى م�شتوى ممكن، وجرى ري 

النارجيل بالقطعة بانتظام منذ 17 اأبريل 2010. 

وقد مت اعتبار حتليل العينات الورقية )الورقة 14( اأ�شا�شا للت�شميد 
الدكتور لفاييت الخت�شا�شي  لتو�شية  مقارنة بتحليل الرتبة )وفقا 
يف ت�شميد اأ�شجار النارجيل مبعهد EMBRAPA بالربازيل(، حيث 
اأنه يدل على احلالة الغذائية للنبات يف وقت اأخذ العينات باملقارنة مع 
حتاليل الرتبة والتي من ناحية اأخرى �شوف توفر معلومات عن قدرة 
الرتبة على توف ير املعادن مبراحل منو النبات. قيا�شيا ل ي�شتخدم 
الت�شميد يف �شاللة، وبالتايل لن يكون هناك اأي ا�شتخدام لالأ�شمدة 
عددية  زي��ادة  وج��ود  النتائج  بالتجربة.اأظهرت  �شاللة  حزمة  يف 
والبورون  احلديد،  الزنك،  الكال�شيوم،  البوتا�شيوم،  م�شتويات  يف 

والنحا�س يف حزمة برتولينا.
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تهدف هذه الدرا�شة اإىل املقارنة والتاأكد من وجود ارتباط اأو عالقة 
بني زراعة اأ�شجار النارجيل و�شط حقول املوز والزراعة بدون ذلك 
باإجمايل  الإ�شابة. مت اختيار موقعني  ن�شبة  اأخرى وبني  يف حقول 
اأخذ  وال�شنف. مت  ،العمر  الطول  مت�شاوية يف  �شجرة  عدد )50( 
لفح�شها  اأ�شهر   4-3 بني  ت��راوح  بعمر  �شجرة  كل  من  ثمار   )6(
خمربيا وت�شجيل اأعداد احللم ون�شبة الإ�شابة كل 3 اأ�شهر. اأظهرت 
النتائج اأن ن�شبة الإ�شابة تقل عندما تتم زراعة اأ�شجار النارجيل 
و�شط حقول املوز مقارنة بالأ�شجار التي زرعت خارج حقول املوز.

 )N. paspalivorus( جتربة فعالية املبيدات على املفرت�س

يف ظروف املخترب

الآف��ات  من   Aceria guerreronis النارجيل  ثمار  حلم  يعترب 
الآف��ة  ه��ذه  اأن  حيث  النارجيل،  اأ�شجار  لثمار  الفتاكة  الزراعية 
العامل،  يف  ال�شتوائية  و�شبه  ال�شتوائية  املناطق  يف  منت�شرة 
اجلودة  النارجيل  حم�شول  يفقد  النارجيل  ثمار  بحلم  والإ�شابة 
والكمية حيث اأن احللم قد يقلل من ن�شبة املح�شول اإىل 60%، كما 
اأن الآفة تتغذى على ع�شارة الثمار ال�شغرية لفرتة ترتاوح بني 3 - 
5 اأ�شهر وقد ت�شبب يف اإبادتها كليا. وخلف�س م�شتوى انت�شار الآفة 
على  فعاليتها  وعند ظهور  الآفة  على  املبيدات  تاأثري  اختبار  يجب 

احللم يتم اختبارها على مفرت�شات احللم )اأعداوؤها احليوية(.

باملقارنة مع حزمة �شاللة والتي اأظهرت من جهة اأخرى زيادة عددية 
من  كل  يف  والف�شفور.  والنرتوجني  واملنجنيز  املغني�شيوم  م�شتويات  يف 
الزيادة  اعتباره هو  الذي ميكن  الوحيد  الفرق  فاإن  احلالت املذكورة، 
التحليل  على  )ا�شتنادا  برتولينا  بحزمة  البوتا�شيوم  م�شتويات  يف 
من  البوتا�شيوم  ل��ل��ورق��ة14(  املخربية  التحاليل  لنتائج  الإح�شائي 
العنا�شر الأولية الأ�شا�شية لنمو النبات والتمثيل ال�شوئي وتنظيم توزيع 
املياه يف النبات(.على الرغم من النخفا�س الطفيف بالإ�شابة باحللم 
العددي  التحليل  على  )ا�شتنادا  برتولينا  حلزمة   %70 م�شتوى  على 
ميكن  ل  اأن��ه  اإل   )%70  ،48  ،32  ،16  ،8  ،4  ،2  ،1 الإ�شابة  مل�شتويات 
اعتبار هذا النخفا�س كبريا )ا�شتنادا على نتائج التحليل الإح�شائي(. 
الإنتاج  م�شتوى  ب�شيطة يف  زيادة  الرقمي  التحليل  نتائج  اأظهرت  كما 
كبرية  زيادة  تعترب  ل  ولكن  �شاللة،  بحزمة  مقارنة  برتولينا  بحزمة 
)ا�شتنادا على نتائج التحليل الإح�شائي للحزمتني(. وقد خل�شت هذه 
املختلفة لالإ�شابة باحللم باحلالة  امل�شتويات  تاأثر  اإىل عدم  الدرا�شة 
الغذائية والت�شميد للثمار )من 3-7 اأ�شهر(، كما اأنه مل يكن هنالك 
تاأثري مبا�شر لنظام الري الآيل )بكميات املياه املقرتحة( على م�شتوى 

الإنتاجية بالرغم من الزيادة الرقمية الب�شيطة يف عدد الثمار.
تاأثري كمية املياه واالأ�سمدة على االإ�سابة بحلم ثمار النارجيل

 )179000( حوايل  ظفار  حمافظة  يف  النارجيل  اأ�شجار  تعداد  يبلغ 
�شجرة موزعة على م�شاحة )460( هكتار، ويعترب حلم ثمار النارجيل 
ت�شبب خ�شائر  والتي  الثمار  التي ت�شيب  اأنواع احل�شرات  اأخطر  من 
للمح�شول، بالإ�شافة اإىل فقدان يف القيمة الت�شويقية للثمار. لوحظ 
اأغلب الأ�شجار يف �شهل �شالله تعاين من نق�س يف كميات املياه  اأن 
واأي�شا عدم وجود برنامج ت�شميد ، حيث اأن معاملة الأ�شجار بكميات 
البوتا�شيوم  مركب  وخ�شو�شا  املركبة  والأ�شمدة  املياه  من  متنا�شبة 
ثمار  بحلم  الإ���ش��اب��ة  ون�شبة  حجم  تقلي�س  يف  ي�شاهم  اأن  ميكن 
النارجيل. مت يف هذه التجربة درا�شة تاأثري كميات خمتلفة من مياه 
الري )20 لرت و100 لرت يوميا( ، واأي�شا كميات خمتلفة من الأ�شمدة 
مركب  م��ن  اإ�شافية  جرعة  اإع��ط��اء  اإىل  بالإ�شافة   NPK املركبة 
اأ�شهر. مت كذلك  اإ�شافة الأ�شمدة مرة كل 3  البوتا�شيوم ، بحيث مت 
ا�شتخدام )90( �شجرة نارجيل مت�شاوية يف الطول وال�شنف والعمر. 
اأظهرت نتائج التحليل الإح�شائي اأن ا�شتخدام العنا�شر املركبة مع 
البوتا�شيوم و100 لرت يوميا من املاء كان  اإ�شافية من �شماد  كميات 
اأف�شل املعامالت و�شاهم يف تقليل ن�شبة الإ�شابة واأي�شا اأعداد احللم 

مقارنة باملعامالت الأخرى. 
على  املوز  حقول  بني  النارجيل  نخيل  اأ�سجار  زراعة  تاأثري 

االإ�سابة بحلم ثمار النارجيل

التي  الزراعية  الآف��ات  واأه��م  اأخطر  من  النارجيل  ثمار  حلم  يعترب 
ت�شيب ثمار النارجيل والتي توؤثر على مظهر وت�شويق الثمار. �شجلت 
اأول اإ�شابة باحللم يف العام 1989 ومن ثم بداأت الإ�شابة بالنت�شار يف 
�شهل �شالله. تزرع اأ�شجار النارجيل عادة يف �شهل �شاللة كمح�شول 
بيني او يف حقول منفردة. اأظهرت بع�س الدرا�شات يف عدد من الدول 
وارتباط  عالقة  وجود  �شريالنكا  مثل  النارجيل  بزراعة  ت�شتهر  التي 
بني ن�شبة الإ�شابة بحلم ثمار النارجيل وبني الزراعة كمح�شول بيني 

و�شط حقول املوز ، البقوليات والأنانا�س.

�سورة 35. نقل املفرت�سات ايل بيئة االختبار

�سورة 36. بيئة االختبار بعد الر�س
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للمفرت�س  غ��ذائ��ي��ة  )بيئة  قف�س  بيئة   )27( اإ���ش��ت��خ��دام  مت 
ورقة  قطن،  اأ�شفنجية،  قطعة  من  مكونة   )N.paspalivorus
بال�شتيكية �شوداء مو�شوعة حتت ورقة من النارجيل، حيث اأن 
البيئة الغذائية ل يتجاوز حجمها 7 �شم. مت ر�س البيئة املخربية 
باملبيدات وتركها لتجف، كما مت نقل )5( ح�شرات من املفرت�س 
خمربية  بيئة  كل  يف  الإك��ث��ار  اأقفا�س  من   N.paspalivorus
بيئة املفرت�س(  بالغذاء )كل مبيد له 3 مكررات من  وتزويدها 
يف  الفح�س  مت  �شاعة   24 وبعد  ك�شاهد،  امل��اء  ا�شتخدام  ومت 
املخترب، وكل 5 اأيام مت اختبار فعالية املبيد مرة اأخرى وح�شاب 

ن�شبة موت املفرت�س.

 N. paspalivorus املفرت�س  مقاومة  املخربية  النتائج  اأظهرت 
للمبيدات حيث اأن اأعلى ن�شبة املوت با�شتخدام معادلة اآبوت كانت 
26% فقط وذلك بعد 24 �شاعة من الر�س، كما اأن اختبار املبيدات 
ا�شتمر ملدة 4 اأ�شابيع وفعاليتها يف قتل املفرت�س تنخف�س يوما بعد 
يوم اإىل اأن و�شلت اإىل �شفر يف الأ�شبوع الثالث. وبعد هذه التجارب 
N.paspalivorus واملبيدات يف  اإدراج املفرت�س  اأ�شبح من املهم 

املكافحة املتكاملة لآفة حلم ثمار النارجيل. 

اإكثار املفرت�س N.baraki يف املخترب

الآف��ات  من   Aceria guerreronis النارجيل  ثمار  حلم  يعترب 
تعي�س  الآفة  هذه  اأن  حيث  النارجيل،  بثمار  فتكا  الأكرث  الزراعية 
حتت تاج الثمار ال�شغرية التي مل يتجاوز عمرها 5 اأ�شهر وتتغذى 
اأن الأعداد الكبرية قد تفتك ب� 60% من  على ع�شارة الثمرة كما 
حم�شول النارجيل، وقد لوحظ وجود اأعداء حيوية ميكنها العي�س 
حتت التاج ومكافحة اآفة احللم وقد �شجل يف حمافظة ظفار نوعني 
اأنه  اإل   )C.negive و   N.paspalivorus( احليوية،  الأع��داء  من 
�شرييالنكا  يف  اأجريت  التي  البحثية  والتجارب  للتقارير  وا�شتنادا 
ب�شبب  فعالية  الأك��رث  يعترب   N.baraki املفرت�س  ف��اإن  وال��ربازي��ل 

اأكرب، وقد مت  باأعداد  اآفة احللم  التغذية على  حجمه وقدرته على 
ا�شترياده من الربازيل يف 2009 واإكثاره يف خمترب بحوث املكافحة 
ثابتة  ظروف  حتت  ب�شاللة  الزراعية  البحوث  حمطة  يف  احليوية 
من احلرارة والرطوبة ليتم اطالقة يف احلقول امل�شابة باآفة احللم.

تتكون بيئة الإكثار من اأوراق بال�شتيكية �شوداء مو�شوعة على قطعة 
بال�شتيكية  اأقفا�س  يف  ومو�شوعة  مبلل  بقطن  وحماطة  اأ�شفنجية 
من  ثابتة  ظ��روف  حتت  املفرت�شات  اإكثار  مت  �شم.   )7×12×18(
اإ�شتخدام  الرطوبة ومت  اأكرث من  اأو  احلرارة )C˚2 ±27( و%70 
حلم النارجيل كغذاء للمفرت�شات بعد نقله من الأ�شجار امل�شابة، 
يتم  الأ�شبوع، كما  بالغذاء 3 مرات يف  حيث مت تزويد املفرت�شات 
T. putrescentiae كغذاء للمفرت�س وجتربة  ا�شتخدام احل�شرة 
اأثره على اأعداد املفرت�شات، واإكثاره يف اأقفا�س بال�شتيكية م�شابهة 
قوارير زجاجية مو�شوعة يف حو�س  اأو  املفرت�شات  اإكثار  لأقفا�س 

مائي وحمكومة الإغالق بعد تزويدها بنخالة الرز كغذاء.

 اأظهرت النتائج اأن اأعداد املفرت�س مل تتجاوز )5000( مفرت�س �شهريا 
عند ا�شتخدام حلم النارجيل كغذاء، وللح�شول على مكافحة فعالة يجب 
حيث  باحللم،  م�شاب  نارجيل  عذق  كل  يف  مفرت�س   )10000( اإط��الق 
اأن احل�شرة T. putrescentiae مل تظهر اأي فعالية يف اإكثار املفرت�س 

N.baraki، و�شت�شتمر عملية الإكثار يف املو�شم القادم.

ن�سبة فناء املفرت�س بعد يوم واحد من الر�س

ال�سكل 24. ن�سبة موت املفرت�س N.paspalivorus بعد 24 

�ساعة من الر�س باملبيدات والرتاكيز التي مت اإختيارها

�سكل 25. جمتمع املفرت�س N.baraki حتت ظروف املخترب 

يف العام 2013م

N.baraki Arena سورة 37. املفرت�س�
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�سورة 39. قف�س يحتوي على املفرت�سات

�سورة41. نقل املفرت�سات للثمار امل�سابة �سورة40. نقل املفرت�سات للأكيا�س الورقية

جتربة اإطلق املفرت�سات يف احلقل

الآفات  من   Aceria. guerreronis النارجيل  ثمار  حلم  يعترب 
الزراعية الأكرث فتكا بثمار النارجيل، حيث اأن هذه الآفة تعي�س 
اأ�شهر   5 عمرها  يتجاوز  مل  التي  ال�شغرية  الثمار  ت��اج  حت��ت 
تفتك  الكبرية قد  الأع��داد  اأن  الثمرة كما  وتتغذى على ع�شارة 
اأعداء حيوية  النارجيل، وقد لوحظ وجود  ب� 60% من حم�شول 
يف  �شجل  وقد  احللم  اآف��ة  ومكافحة  التاج  حتت  العي�س  ميكنها 
 N.paspalivorus( حمافظة ظفار نوعني من الأعداء احليوية

 )C.negiveو

لفعاليته   N.baraki ال��ربازي��ل  من  الثالث  النوع  ا�شترياد  ومت 
املكافحة  واإكثاره يف خمترب بحوث  املفرت�س  العالية يف مكافحة 
باجل�شم  يتميز  حيث  احلقل،  يف  فعاليته  اختبار  ليتم  احليوية 
مت  امل�شابة.  الثمرة  تاج  اخ��رتاق  من  ليتمكن  امل�شتوي  ال�شغري 

خطوات اإطلق املفرت�س 

�سورة38. نقل املفرت�سات من اأقفا�س االإكثار

بعد  املفرت�س  اإط��الق  جتربة  يف   2013 عام  منت�شف  يف  البدء 
اختيار اأ�شجار م�شابة باحللم وعذوق يرتاوح عمرها بني 3 - 5 
اأ�شهر حيث احتوى كل عذق على الأقل )21( ثمرة م�شابة. وقد 
اأقفا�س  من  امل�شاب(  للعذق  مفرت�س   1000( املفرت�س  نقل  مت 
اإىل  نقلها  ثم  غلقها  واإحكام  ورقية  اأكيا�س  يف  وو�شعه  الإكثار 
للثمار  النتقال  من  املفرت�س  ليتمكن  وفتحها  امل�شابة  الأ�شجار 

امل�شابة ثم مت فح�شها بعد اأ�شبوعني �شهريا من الإطالق. 

اأظهر املفرت�س N.baraki فعالية يف مكافحة حلم ثمار النارجيل 
اإل  اإطالق )1000( مفرت�س،  اأ�شهر عند  بن�شبة 31 % خالل 3 
اإط��الق  يتطلب  الأم��ر  ف��اإن  مر�شية  نتائج  على  وللح�شول  اأن��ه 
 2013 ع��ام  خ��الل  مت  ال��واح��دة.  لل�شجرة  مفرت�س   )10000(
الزراعية  البحوث  حمطة  حقل  يف  مفرت�س   )24000( اطالق 
اأكرب م�شتقبال  ب�شاللة. و�شوف ت�شتمر عملية الطالق باأعداد 

عند احل�شول على الأعداد املنا�شبة من املفرت�س.
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درا�سة وتقييم طفيليات الذبابة البي�ساء واآلية االإكثار 

الكمي

تعترب الذبابة البي�شاء من اأهم الآفات احل�شرية على حما�شيل 
احل�شرة  ح��وري��ات  ت��ق��وم  ح��ي��ث  ال�����ش��ت��اء،  ف�شل  يف  اخل�����ش��ار 
الندوة  اإف��راز  اإىل  بالإ�شافة  النباتية،  الع�شارة  بامت�شا�س 
التمثيل  عملية  وتقليل  النبات  �شعف  اإىل  ت��وؤدي  التي  الع�شلية 
كما  الأوراق.  اأ�شطح  على  الأ���ش��ود  العفن  منو  ب�شبب  ال�شوئي 
احل�شرية  املبيدات  خمتلف  با�شتخدام  يقومون  املزارعني  اأن 
وبرتاكيز عالية ملقاومة هذه الآفة. ت�شري العديد من الدرا�شات 
اأن��واع  ملختلف  احل�شرة  ه��ذه  ل��دى  مناعة  تكون  اإىل  العلمية 
وزي��ادة  املكافحة  �شعوبة  اإىل  ت��وؤدي  بالتايل  والتي  املبيدات، 
تكاليف الإنتاج بالإ�شافة اإىل امل�شاكل ال�شحية والبيئية. اأ�شارت 
ن�شبة  اأن  اإىل  2012م  العام  خ��الل  اأج��ري  ال��ذي  امل�شح  نتائج 
التطفل بالطفيليات ت�شل اإىل 33% يف احلقل والتي تعترب ن�شبة 
متدنية نتيجة ال�شتخدام اجلائر للمبيدات من قبل املزارعني. 
ويتم يف بع�س الدول ا�شتخدام الأعداء الطبيعية للحد من هذه 
على  املحافظة  خالل  من  اإما  املبيدات  ا�شتخدام  وتقليل  الآفة 
تواجد الأعداء الطبيعية اأو الإطالق الكمي لالأعداء الطبيعية. 
على  املتخ�ش�شة  الطفيليات  برتبية  تقوم  الدول  بع�س  اأن  كما 
اإل   ،)Encarsia.sp( الإنكار�شيا  طفيل  مثل  البي�شاء  الذبابة 
الطبيعية يف  الأع��داء  ا�شتخدام  درا�شات حول  اأية  توجد  ل  اأنه 
هو  البحث  من  الهدف  ال�شلطنة.  يف  البي�شاء  الذبابة  مكافحة 
حماولة تربية الطفيل يف ظروف خمربية وكذلك تقييم كفاءته 
على اأهم املحا�شيل املزروعة يف البيوت املحمية لدخاله �شمن 
متت  املحمية.  البيوت  يف  احل�شرية  لالآفات  املتكاملة  الإدارة 
زراعة )72( �شتلة من اخليار يف غرفتني منف�شلتني يف البيت 
املحمي )واحدة ك�شاهد والأخرى معاملة لإطالق الطفيل(. كما 
الذبابة  اأع��داد  ح�شاب  طريق  عن  الأ�شبوعية  البيانات  اأخذ  مت 
زراعة  نبات. متت  كل  من  ع�شوائيا  واحدة  ورقة  على  البي�شاء 
اإىل  ال�شتالت  منو  وبعد  �شغرية،  اأ�ش�س  يف  باذجنان  �شتالت 
قف�س  داخل  البي�شاء  الذبابة  على  تعري�شها  مت  �شم   30 طول 
وملدة 24 �شاعة، ومن ثم مت نقل ال�شتالت داخل اأقفا�س جديدة 
بعد التخل�س من احل�شرات الكاملة لذبابة البي�شاء. ومنها مت 
احت�شاب معدل و�شع البي�س يف 1 �شم2 ومراقبة احلوريات اإىل 
اأن ت�شل اإىل الطورين الثاين والثالث وهما الطورين املنا�شبني 
لإطالق طفيل الإنكار�شيا. وبعد ذلك مت نقل ال�شتالت لأقفا�س 

البيانات  ت�شجيل  مع  الإنكار�شيا،  طفيليات  واإط���الق  جديدة 
مع  الطفيليات  التطفل وظهور جيل جديد من  اليومية حلدوث 
الطفيليات  خ��روج  وب��دء  التطفل  حل��دوث  الأي���ام  ع��دد  ح�شاب 
 )7( ملدة  البي�شاء  للذبابة  اإ�شابة  حدوث  يالحظ  مل  وعدها. 
اأ�شابيع من زراعات �شتالت اخليار يف البيت املحمي بالتايل مل 
تقييم كفاءة الطفيل على الذبابة البي�شاء. اأظهرت النتائج اأن 
معدل اإطالق )10( ذبابة بي�شاء على )3( اأنواع من حما�شيل 
مقارنة  الباذجنان  نبات  مع  اأف�شل  بي�س  كمية  اأعطى  اخل�شر 
باخليار وامللفوف بواقع عدد 29 و17 و12 بي�شة، على التوايل. 
كما اأن الفق�س حدث بعد )7( اأيام من و�شع البي�س على خمتلف 
وامل��ل��ف��وف(.  واخل��ي��ار  )ال��ب��اذجن��ان  اخل�شر  حما�شيل  اأن���واع 
كان  الكامل  الطور  حتى  احل�شرات  وتطور  منو  ف��اإن  باملقابل 
عدد  بواقع  واخليار  امللفوف  على  منه  الباذجنان  على  اأ�شرع 
21 و22 و23 يوما، على التوايل. واأن معدل اطالق )100( من 
الذباب الأبي�س على الباذجنان واخليار وامللفوف اأعطى مقدار 
33.5 و28 و15 بي�شة يف �شم2، على التوايل. يالحظ من نتائج 
الثاين بعد )10(  اإىل العمر  البي�شاء ت�شل  اأن الذبابة  الرتبية 
اأيام من و�شع البي�س على درجة حرارة º25م، وتاأخذ الطوار 
اإىل  حتولها  حتى  اأي��ام   )10( مبتو�شط  للطفيل  كاملة  الغري 
اإنتاج طفيليات  معدل  اأن  كما  دورة حياته.  ليعيد  كاملة  ح�شرة 
طفيل   336  -  99 ع��دد  بني  ي��رتاوح  حم�شول  لكل  الإنكار�شيا 
مبتو�شط )104( طفيل/�شتلة باذجنان. يعترب نبات الباذجنان 
بامللفوف  مقارنة  البي�شاء  الذبابة  لرتبية  النباتات  اأف�شل  من 
واخليار، حيث كمية البي�س اأكرث ودورة حياة اأق�شر، اإ�شافة اإىل 
البي�س حتى  و�شع  منذ  البي�شاء  الذبابة  تطور  اأو  اأن فرتة منو 
العمر  وهو  اأيام  ب�10  يقدر  الثاين  العمر  حوريات  اإىل  و�شولها 
املنا�شب لتعري�شها للطفيل. وياأخذ الطفيل مدة ع�شرة اأيام يف 
للعائل  الإكثار  دورة  اإعتبار  بالتايل ميكن  كاملة.  الغري  الأطوار 
والطفيل 20 يوما، مع الأخذ يف العتبار تواجد العائل النباتي 
والعائل احل�شري اجلاهز للتعري�س. اأو�شحت النتائج كذلك اأن 
كان  حيث  منخف�شًا،  كان  �شتلة  لكل  الطفيليات  اإنتاج  متو�شط 
جدا  قليل  يعترب  والذي  طفيل   )104( �شتلة  لكل  الإنتاج  معدل 
بني  ي��رتاوح  الذي  البي�شاء  الذبابة  بي�س  و�شع  مبعدل  مقارنة 
القيام  يتطلب  الأم��ر  فاإن  لذا  �شم2.  لكل  بي�شة  و33  15بي�شة 
الإكثار  تقنية  وتطوير  لتح�شني  املخربية  الدرا�شات  من  باملزيد 

الكمي للح�شول على نتائج اأف�شل يف معدل اإنتاج الطفيل. 

الربنامج الرئي�سي 6. برنامج بحوث وتنمية املكافحة احليوية

امل�سروع 6-1. م�سح وحتديد االأعداء احليوية املحلية
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على  االإطلق  بعد  الرتايكوجراما  طفيل  ن�ساط  تقييم 

اآفات حر�سفية االأجنحة على حم�سول امللفوف

على  الهامة  الآفات  اأهم  من  الأجنحة  احل�شرات حر�شفية  تعترب 
احل�شرات  ه��ذه  اأه��م  وم��ن  عمان.  �شلطنة  يف  امللفوف  حم�شول 
Plutella xylostella وفرا�شة ن�شف  فرا�شة ذات الظهر املا�شي 
 Spodoptera القطن  ورق  ودودة   Trichoplusia ni القيا�شة 
على  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  امل��زارع��ني  معظم  ويعتمد   .lateralis
وخمتلف  الآف��ات  هذه  مكافحة  يف  الكميائية  املبيدات  ا�شتخدام 
نطاق  على  الرتايكوجراما  طفيليات  ت�شتخدم  الأخ��رى.  الآف��ات 
وا�شع يف مكافحة خمتلف الآفات التابعة لرتبة حر�شفية الأجنحة 
على خمتلف املحا�شيل. مت خالل ال�شنوات املا�شية اإجراء بع�س 
التجارب ل�شتخدام طفيل الرتايكوجراما على حم�شول امللفوف 
يف اإحدى املزارع اخلا�شة يف ولية بركاء، حيث اأو�شحت النتائج 
التدخل  معها  تطلب  مم��ا  ج��دا  منخف�شة  تطفل  ن�شبة  وج���ود 
باملبيدات خلف�س تعداد الآفات، لذلك كان من ال�شروري حماولة 
يف  الالزمة  الإط��الق  نقاط  عدد  بدرا�شة  التطفل  ن�شبة  حت�شني 
وحدة امل�شاحة وكمية الإطالق الالزمة لكل نقطة. لإجراء التجربة 
احلقلية، مت اختيار قطعة زراعية يف اإحدى املزارع اخلا�شة حيث 
لوحدة  الإط��الق  وكمية  معدلت  وتقييم  امللفوف  زراع��ة  فيها  مت 
الإكثار  وح��دة  يف  الرتايكوجراما  طفيليات  تربية  مت  امل�شاحة. 
 20.000 وه��ي  الإط���الق  من  كميات   3 ع��دد  واختيار  بالرمي�س 
و30.000 و40.000 طفيل/وحدة امل�شاحة، ومت التكرار مرتني. 
اأنابيب بال�شتيكية �شفافة مغطاه من  وقد مت الإطالق با�شتخدام 
الطرفني ب�شبك ي�شمح بخروج الطفيل، ويتم و�شع الطفيليات يف 
اأ�شبوع، مع الأخذ  احلقل يف اليوم الذي تبداأ فيه بالفق�س يف كل 
اإطالق على الأقل 22 مرت.  اأن امل�شافة بني كل نقطة  يف العتبار 
مت ت�شجيل اأعداد احل�شرات التابعة حلر�شفية الأجنحة )خمتلف 
الأطوار( وجتميع بيو�شها على امل�شافات التالية: 5 و7.5 و10 مرت 
من نقطة الإطالق. اأظهرت النتائج اأن اأعداد احل�شرات تزيد مع 
زيادة امل�شافة من نقطة الإطالق، حيث اأن اأعداد احل�شرات التي 
مت جمعها كانت 46 و59 و73 ح�شرة على م�شافة 5 و7.5 و10 مرت، 
على التوايل. باملقابل اأ�شارت النتائج اإىل اأن زيادة كمية الإطالق 
معدل  ت�شجيل  مت  حيث  عك�شية  نتائج  اأعطى  الإط��الق  نقطة  يف 
كالتايل:  األف طفيل  و40  الإطالق 20 و30  احل�شرات مع كميات 
التي  البي�س  كمية  اأن  حيث  التوايل،  على  ح�شرة،  و50  و58   71
بالتايل مل ميكن معها  مت جتميعها من احلقل كانت �شئيلة جدا 
 )%28.6( تطفل  ن�شبة  اأعلى  ت�شجيل  مت  التطفل.  ن�شبة  مقارنة 
ُبعد 7.5  األف على  اإط��الق 30  نقطة  يف 19 مار�س 2013م عند 
مرت و10 مرت. اأو�شحت النتائج باأن اأعداد احل�شرات اإزدادت مع 
الطفيل  انتقال  باأن  يعني  الإط��الق مما  نقطة  من  امل�شافة  زيادة 
باملقابل  مرت،   5 م�شافة  بعد  بالتناق�س  تبداأ  الإط��الق  نقطة  من 
تعداد  نتائج جيدة يف خف�س  تعطي  الإطالق مل  زيادة كمية  فاإن 
باأنه ميكن عمل الإطالق  احل�شرات. ن�شتنتج من خالل الدرا�شة 
على بعد )10( مرت بني كل نقطة واأخرى ويكفي اإطالق 20 األف 

طفيل ترايكوجراما لكل نقطة اإطالق فقط.

م�سح للفطريات امل�سادة للنيماتودا يف الرتبة للمحا�سيل 

املختلفة مبحافظة م�سقط

مت تنفيذ امل�شح يف حمافظة م�شقط من خالل جمع عينات الرتبة 
خالل الفرتة من 9 دي�شمرب 2013م - 17 دي�شمرب 2013م. �شمل 
امل�شح ثالث وليات وهي قريات، ال�شيب وبو�شر. مت اختيار املزارع 
بح�شب عدد وتنوع املحا�شيل املزروعة فيها، حيث بلغ عدد العينات 
التي مت جمعها خالل امل�شح )201( عينة منها )58( عينة خ�شار 
و)115( عينة ملحا�شيل الفاكهة و)18( عينة للمحا�شيل احلقلية.

اأظهرت نتيجة الفح�س وجود )5( اأنواع من الفطريات التي تتطفل 
Nematoct Monacrosporium sp  و- .للى النيماتودا وهي: 
Harp و-  Arthrobotrys sp.و  Dactylellina sp.و  nus sp
ال�شابقة.  امل�شوحات  خالل  ت�شجيلها  مت  وجميعها   sporium sp
كما اأ�ش�ارت النتائج الأولية اإىل اأن ن�شبة الفطريات املتطفلة بلغت 
34.8% من العدد الكلي لعينات امل�شح، منها 36.5% من حما�شيل 
الفاكهة و37.9% من حما�شيل اخل�شار ثم 27.7% من املحا�شيل 
احلقلية. كما �شجل الفطر .Monacrosporium sp اأعلى ن�شبة 
 %8.9 .Nematoctonus spبن�شبة  فطر  يليه   )%16.9( تواجد 
واأخريًا   % 2.9 Dactylellina sp.  %3.5 Arthrobotrys sp.و
.Harposporium sp الذي �شجل 2.5%. لذا يتبني من خالل هذا 
امل�شح اأي�شا اأن فطر Monacrosporium ميثل الن�شبة الأعلى من 

حيث ن�شبة تواجده يف الرتبة العمانية.

 )Hirustell thompsonii(الهريو�سيتل فطر  قدرة  اختبار 

على مقاومة حلم ثمار النارجيل ور�سها مبعاملت خمتلفة

نتج  ملا  نظرا  احليوية  املكافحة  ا�شتخدام  اإىل  الآن  اجلميع  يتجه 
عن ال�شتخدام املفرط الغري �شليم للمبيدات الكيماوية حيث اأن 
والبيئة.اقت�شادية  بالإن�شان  ت�شر  ل  اآمنه  اأنها  ايجابياتها  اأبرز 
ورخي�شة الثمن. من هذا املنطلق مت الجتاه اإىل اإجراء درا�شات 
 )Hirustella thompsonii( الهريو�شتيال  فطر  على  والرتكيز 
ملقاومة اآفة حلم ثمار النارجيل، نظرا ملا اأثبتت من فعالية ونتائج 
مب�شرة يف عدة جتارب اأقيمت يف اأماكن خمتلفة من دول العامل. 
لذلك مت الجتاه اإىل حماولة اإكثاره خمربيا واإجراء درا�شات على 
وذلك  احلقل  يف  اإطالقه  حماولة  ثم  ومن  املغذية  البيئات  اأن��واع 
حتت  النارجيل  ثمار  حلم  اآف��ة  يف  املر�شية  قدرته  م��دى  ملعرفة 
ظروف �شهل �شالله. الهدف من هذه التجربة ا�شتحداث طريقة 
النارجيل  ثمار  حلم  ملكافحة  املمر�شة  الفطريات  لإطالق  وخطة 

وتقييم فعالية الفطر يف احلقل.

فطر   + م��اء   .1 ه��ي:  الفطر  اإط��الق  يف  امل�شتخدمة  واملعامالت 
وزنه  الهريو�شتيال  فطر  م��اء+   .2 0.137ج��م  الهريو�شتيالوزنه 
0.137 جم +زيت النارجيل 10% 3. ماء+ فطر الهريو�شتيال وزنه 
وزنه  الهريو�شتيال  0.137 جم +جلي�شريول 10% 4. ماء + فطر 
الأولية  النتائج  ماء فقط)�شاهد(.   .5 0.137 جم +حليب %10 
للتجرية م�شجعة و�شيتم اجراء املزيد من التجارب لتطوير طرق 

اأخرى يف هذه الدرا�شة.
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ثمار  عينات  على  الفطريات  لبع�س  االإمرا�سية  اختبار 

النارجيل

عن  نتج  ملا  نظرا  احليوية  املكافحة  ا�شتخدام  اإىل  توجه  هناك 
تاأثريات �شارة  الكيماوية من  للمبيدات  الغري �شليم  ال�شتخدام 
على �شحة الإن�شان والبيئة، حيث اأن اأبرز ايجابياتها اأنها اآمنه 
ول ت�شر بالإن�شان والبيئة، اقت�شادية ورخي�شة الثمن. من هذا 
املنطلق مت الجتاه اإىل اإجراء بع�س الدرا�شات البحثية والرتكيز 
 )Hirustella thompsonii( الهريو�شتيال يف ذلك على فطر 
نظرا   .)Aceria guerreronis( النارجيل  ثمار  حلم  ملكافحة 
لفعالية الفطر واإعطائه نتائج مب�شرة يف عدة جتارب اأقيمت يف 
اأماكن خمتلفة من دول العامل، فقد مت الجتاه اإىل حماولة اإكثاره 
اأنواع البيئات املغذية ومن ثم  خمربيًا واإجراء درا�شات على 
حماولة اإطالقه يف احلقل وذلك ملعرفة مدى قدرته املر�شية 
النارجيل حتت ظروف �شهل �شالله.  ثمار  يف مكافحة حلم 
عزلها  مت  التي  الفطريات  تقييم  اإىل  التجربة  هذه  تهدف 
واختبار الفطر الأكرث كفاءة ملكافحة حلم ثمار النارجيل. مت 
تاأثريها على حلم  واختبار  الفطريات  اأنواع من  عزل )10( 
ثمار النارجيل واختيار اأف�شل )5( اأنواع من تلك الفطريات 
والتي لها تاأثري على اآفة حلم ثمار النارجيل ل�شتمرار اإجراء 
ثمار  حلم  ل��ع��دوى  طريقتني  ا�شتخدام  مت  عليها.  جت��ارب 
م�شابة  ثمار  اختيار  مت  حيث  الر�س  طريقة  وهي  النارجيل 
اأعواد  و�شع  ومت  �شهور،   )3-2( بعمر  النارجيل  ثمار  بحلم 
ثقاب على )3( جوانب من بتالت الثمرة، ثم مت قلب الثمرة 
 )10( ملدة  متابعتها  مت  وقد  الفطريات،  من  باأنواع  ور�شها 
فقد مت  الثانية  الطريقة  عالية.اأما يف  اأيام يف درجة رطوبة 
اختيار ثمار م�شابة وو�شع قطع �شغرية من الفطر الذي مت 
الأملونيوم،  وورق  الربافيلم  بورق  الثمرة  غلق  ثم مت  اختباره 
اأيام يف درجة رطوبة عالية )�شورة  ثم متابعتها ملدة )10( 

43و44(.

اأو�شحت نتائج التجارب الأولية اأن فطر الهريو�شتيال اأظهر فعالية 
اأكرب يف مكافحة حلم ثمار النارجيل عند مقارنته بال�شاهد وغريه 

من الفطريات امل�شتخدمة.

فرا�سة  لطفيليات  واملراقبة  واالإط��لق  الكمي  االإكثار 

ثمار الرمان بنيابة اجلبل االأخ�سر

الهامة  الآفات  Virachola livia من  الرمان  ثمار  فرا�شة  تعترب 
على حم�شول الرمان، حيث ت�شع الفرا�شة بيو�شها على ال�شطح 
الثمار  داخل  باحلفر  الفاق�شة  الريقات  وتقوم  للثمار،  اخلارجي 
وتتغذى على حمتويات الثمار حتى تتعذر، بالإ�شافة اإىل الفطريات 

مت  للثمرة.  كامال  عفنا  وحت��دث  الثمار  تهاجم  التي  والبكترييا 
ا�شتخدام طفيل البي�س الرتايكوجراما Trichogramma كعامل 
من عوامل املكافحة احليوية خلف�س تعداد الآفة، اإل اأنه وبالرغم 
من مالحظة وجود تطفل على بي�س فرا�شة ث�مار الرمان بطفيل 
الرتايكوجراما اإل اأن هذه الن�شبة تعترب قليلة جدا، ومن املعروف 
اأن كمية الإطالق تلعب دورا مهما يف احل�شول على ن�شبة تطفل 
املا�شي  املو�شم  خالل  مت  امل�شتهدفة.  الآف��ة  تعداد  خلف�س  جيدة 

�سورة 42. الر�س

الثمار  على  مبا�سرة  الفطر  واإ�سافة  حقن   .43 �سورة 

امل�سابة

امل�سروع 6-2. االكثار وا�ستخدام عوامل املكافحة احليوية 
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الواحدة،  ال�شجرة  الإطالق يف  زيادة عدد بطاقات  لعام 2012م 
زيادة  عند  التطفل  ن�شبة  يف  حت�شن  وجود  النتائج  اأظهرت  حيث 
من  ك��ان  لذلك  ال��واح��دة،  ال�شجرة  يف  الإط���الق  بطاقات  ع��دد 
احلقلية  التجربة  لإج��راء  اآخ��ر.  ملو�شم  النتائج  تاأكيد  ال�شروري 
طفيليات  تربية  مت  �شجرة،  كل  على  الإط��الق  معدلت  ولتقييم 
وح��دات  يف   Trichogramma evanescens الرتايكوجراما 
الإكثار يف كل من الرمي�س وجماح واجلبل الأخ�شر، وقد مت اإطالق 
الطفيل مبعدل )1000( طفيل/بطاقة اإطالق، حتتوي كل بطاقة 
تواجد  ل�شمان  متباعدة  ف��رتات  على  تخرج  اأع��م��ار  ثالثة  على 
الإطالق  وقد مت  التايل،  الإط��الق  الطفيل يف احلقل حتى موعد 
مبعدل بطاقة واحدة ملعظم الأ�شجار يف خمتلف قرى نيابة اجلبل 
الأخ�شر، ومت اختيار )6( مواقع )�شيق1، �شيق2، وادي بني حبيب، 
رمان  �شجرة  اإختيار )150(  ومت  اليمن(  قطنة، حيل  ال�شريجة، 
�شجرة،  لكل  بطاقات  الطفيل مبعدل )3(  واإطالق  موقع  كل  من 
اإط��الق  ب��دون  تركت  موقع  كل  يف  �شجرة   )25( اإىل  بالإ�شافة 
على  اأ�شبوعيا  التطفل  ون�شبة  الإ�شابة  ن�شبة  تقييم  ومت  ك�شاهد، 
عينات من الأ�شجار ملختلف كميات الإطالق )اإطالق 3 بطاقات/
يتم تعليق �شيء بها(.  اأ�شجار مل  �شجرة، بطاقة واحدة/�شجرة، 
2013م  للمو�شم  اإطالقها  التي مت  الطفيليات  اأعداد  اإجمايل  بلغ 
عدد )258.8( مليون طفيل. اأظهرت النتائج اأن م�شتوى التطفل 
العام  املتو�شط  وبلغ   %66-  %0 بني  تراوح  الرتايكوجراما  بطفيل 
للتطفل بطفيل الرتايكوجراما ما ن�شبته 9.54% لكل القرى التي 
املحلي  بالطفيل  التطفل  ن�شبة  وتراوحت  منها،  العينات  اأخذ  مت 
للتلينوم�س بني 0 - 100% مبتو�شط عام للمو�شم ولكل القرى ما 
الإطالق  معدلت  زيادة  مقارنة  نتائج  اأظهرت   .%65.98 ن�شبته 
بطاقات  تعليق عدد )3(  التي مت  لالأ�شجار  التطفل  متو�شط  باأن 
عليها و�شل اإىل ن�شبة 9.54% واأعلى متو�شط مت ت�شجيله يف �شيق 
بني حبيب  وادي  قرية  تطفل يف  ن�شبة  واأق��ل  ن�شبة %14.8  هو   1
تعليق  مت  التي  الأ�شجار  يف  املتو�شط  كان  باملقابل   ،%2.27 بلغت 
اأعلى متو�شط مت  اأن  بطاقة واحدة عليها ما ن�شبته 9.31%، كما 
ت�شجيله كان يف قرية قطنة بن�شبة 16.42% واأقل متو�شط كان يف 
قرية وادي بني حبيب بن�شبة 0%. يالحظ من خالل النتائج باأن 
بداية ظهور التطفل بطفيل الرتايكوجراما تزامنت مع بداية و�شع 
البي�س على الثمار، كما لوحظ وجود انخفا�س تدريجي يف ن�شب 
التطفل لت�شل اإىل م�شتوى منعدم يف منت�شف �شهر يونيو، وبداأت 
يف الرتفاع مرة اأخرى يف ال�شبوع الثاين من �شهر يوليو. باملقابل 
كان التطفل بطفيل التلينوم�س منخف�شا يف بداية املو�شم وبداأ يف 
يف�شر  وهذا  يوليو،  �شهر  خالل  ذروت��ه  ي�شل  التدريجي  الرتفاع 
حدوث ارتفاع بن�شبة التطفل بالطفيل املحلي وانخفا�س تدريجي 
ن�شب  متو�شط  اأن  حيث  الرتايكوجراما،  بطفيل  التطفل  بن�شب 
و%0.9  و%6   %24.8 اإىل  و�شل  الرتايكوجراما  بطفيل  التطفل 
التوايل.  على  واأغ�شط�س،  ويوليو  ويونيو  مايو  الأ�شهر  يف  و%0.6 
ن�شبته %31.5  ما  املحلي  بالطفيل  التطفل  متو�شط  كان  باملقابل 
و69.4% و79.5% و66.3%، على التوايل. توؤكد هذه النتائج على 
اأ�شارت النتائج التي مت  كفاءة الطفيل املحلي يف ظروف احلقل. 
الأ�شجار  يف  التطفل  متو�شط  بني  الفرق  اأن  اإىل  عليها  احل�شول 

من  لذلك  ج��دا،  �شئيل  بطاقات   )3( ع��دد  تعليق  فيها  مت  التي 
اأنه يف�شل  غري املجدي تعليق )3( بطاقات على كل �شجرة. كما 
البدء يف الإطالق مع بداية ظهور الفرا�شات يف احلقل للح�شول 
التطفل  ن�شبة  فيه  تكون  الذي  الوقت  اأف�شل يف  تطفل  نتائج  على 
بالطفيل املحلي منخف�شة جدا، وبالتايل احل�شول على مكافحة 
اأف�شل، اإل اأنه واإجماًل كانت ن�شبة التطفل منخف�شة جدا لذا من 
ال�شروري اإجراء التجربة بكمية اإطالق اأكرب لكل �شجرة وحماولة 

درا�شة اأ�شباب التذبذب احلاد لطفيل الرتايكوجراما.

تقييم كفاءة مفرت�س اأ�سد املن على الذبابة البي�ساء يف 

البيوت املحمية

املفرت�شات  من   Chrysoperla carnea املن  اأ�شد  مفرت�س  يعترب 
الهامة التي تتبع رتبة احل�شرات معرقة الأجنحة وت�شتخدم ملكافحة 
العديد من الآفات احل�شرية الهامة واملتواجدة يف البيوت املحمية 
مثل الذبابة البي�شاء واملن والرثب�س والعناكب. مت خالل ال�شنوات 
واإنتاجه  املخترب  يف  املفرت�س  هذا  تربية  تقنيات  تطوير  املا�شية 
ب�شورة جتارية ل�شتخدامه يف مكافحة العديد من الآفات احل�شرية. 
اأ�شارت بع�س املراجع العلمية اإىل فاعلية هذا املفرت�س �شد الآفات 
اأ�شارت نتائج الدرا�شات الأولية  احل�شرية يف البيوت املحمية، كما 
اإىل كفاءة مفرت�س اأ�شد املن يف خف�س اأعداد الذبابة البي�شاء اإىل 
م�شتويات منخف�شة اذا مت اإطالق املفرت�س اأ�شبوعيا ب�شفة م�شتمرة 
على الآفة، حيث مت اإطالق مفرت�س اأ�شد املن ب�شكل تكثيفي اأ�شبوعيا 
يف البيت املظلل مبحطة البحوث الزراعية بالرمي�س ملكافحة اآفات 
املفرت�س  كفاءة  النتائج  واأثبتت  2012م،  عام  يف  اخليار  حم�شول 
اأعداد  متو�شط  بخف�س  وذلك  البي�شاء  الذبابة  تعداد ح�شرة  �شد 
هذه  تهدف  نبات.  لكل  بي�شاء  ذبابة   0.51 اإىل  البي�شاء  الذبابة 
اأ�شد املن على الذبابة البي�شاء  تاأكيد كفاءة مفرت�س  اإىل  التجربة 
من  وع��ام��ل  فعال  كعن�شر  ذل��ك  اأهمية  وم��دى  املظلل  البيت  يف 
البيوت  ظ��روف  حتت  احل�شرية  لالآفات  املتكاملة  الإدارة  عوامل 
املحمية للحد والتقليل من ا�شتخدام املبيدات الكيميائية. مت اإجراء 
بدون  والأخ��رى  لالإطالق  غرفة  منف�شلتني،  غرفتني  يف  التجربة 
اإطالق، مغطاة بغطاء واقي للح�شرات وم�شاحة كل غرفة 2×4م. 
مت تركيب خطني من نظام الري يف كل غرفة كما مت زراعة بذور 
اخليار يف اأقرا�س جيفي 7 ومن ثم نقل ال�شتالت )27( اإىل البيت 
قبل  من  به  املو�شى  والطرق  اجلرعات  ح�شب  وت�شميدها  املظلل 
ق�شم بحوث اخل�شار. وبعد اأ�شبوع من نقل ال�شتالت للبيت املظلل، 
اإطالق املفرت�س وذلك  اأخذ القراءات يف كل من الغرفتني قبل  مت 
باحت�شاب اأعداد الذبابة البي�شاء لورقة واحدة ع�شوائيا لكل �شتلة 
مبعدل  اأ�شبوعيا  املفرت�س  اإط��الق  مت  ا�شبوعيا.  وت�شجيلها  خيار 
كما  اإطالقات،   )7( باإجمايل  للمفرت�س  يرقات   5-3 بني  ي��رتاوح 
البي�شاء لكل غرفة ومقارنتها  اأعداد الذبابة  مت احت�شاب متو�شط 
مع ال�شاهد. اأظهرت النتائج اأن م�شتوى الإ�شابة يف غرفة الإطالق 
)متو�شط 7.1 ذبابة/نبات( مرتفع عن غرفة ال�شاهد )متو�شط 1 
ذبابة/نبات(، وقد لوحظ حدوث انخفا�س حاد بعد الأ�شبوع الأول 
من الإطالق )من 7.1 اإىل 3.9 ذبابة/نبات(، والذي يعترب اأعلى 
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انخفا�س حدث يف البيت املحمي خالل فرتة التجربة )3.2 ذبابة 
منخف�س جدا  البي�شاء  الذبابة  تعداد  اأن  لوحظ  كما  نبات(،  لكل 
يف غرفة ال�شاهد خالل اخلم�شة الأ�شابيع الأوىل مب�شتوى 1 اأو اأقل 
لكل نبات. كما اأو�شحت النتائج اأن م�شتوى الإ�شابة تذبذب مب�شتوى 
متدين لكال الغرفتني بعد الأ�شبوع اخلام�س، ومت ت�شجيل اأقل تعداد 
للذبابة البي�شاء يف غرفة الإطالق يف الأ�شبوع التا�شع. كان متو�شط 
اأعداد الذبابة البي�شاء مرتفع يف غرفة الإطالق مقارنة مع ال�شاهد 
الأ�شبوع  بعد  تدريجيا  النخفا�س  يف  بداأ  ثم  املفرت�س  اإطالق  قبل 
الأول من الإطالق حتى و�شل اإىل م�شتوى مت�شاو مع غرفة ال�شاهد 
يف الأ�شبوع اخلام�س، كما لوحظ اأن م�شتوى الإ�شابة كانت اأقل يف 
الأ�شابيع ال�شاد�س وال�شابع والثامن يف غرفة الإطالق مقارنة بغرفة 
فرق  وج��ود  اإىل  الإح�شائي  التحليل  نتائج  اأ�شارت  كما  ال�شاهد. 
معنوي وذلك يرجح تاأثري اأو كفاءة مفرت�س اأ�شد املن على الذبابة 
البي�شاء با�شتخدام T–test مع فرق معنوي )0.05( ودرجة حرية 
املظلل  البيت  يف  مفرت�س   )729( اإط��الق  مت   .)0.9( اإىل  و�شلت 
اأ�شبوعيا  مفرت�س  ب��ني5-3  ت��راوح  مبتو�شط  اخليار  حم�شول  على 
اأعداد الذبابة  اأ�شابيع، ولوحظ انخفا�س يف  لكل �شتلة لفرتة )7( 
يف  ح�شرة   0.09  - مبتو�شط420.7  ح�شرة   )193( من  البي�شاء 
وجود  اإىل  الإح�شائي  التحليل  نتائج  اأ�شارت  كما  الإط��الق.  غرفة 
فرق معنوي بني غرفة الإطالق وغرفة ال�شاهد والذي بدوره يوؤكد 
على  البي�شاء  الذبابة  ملكافحة  املن  اأ�شد  مفرت�س  وفاعلية  كفاءة 

حم�شول اخليار يف البيت املحمي.

)Hirustella thompsonii( اإكثار واإنتاج فطر هريو�ستيل

عن  نتج  مل��ا  نظرا  احليوية  املكافحة  ا�شتخدام  اإىل  توجه  هناك 
ال�شتخدام الغري �شليم للمبيدات الكيماوية من تاأثريات �شارة على 
�شحة الإن�شان والبيئة، حيث اأن اأبرز ايجابياتها اأنها اآمنه ول ت�شر 
املنطلق مت  الثمن. من هذا  اقت�شادية ورخي�شة  والبيئة،  بالإن�شان 
الجتاه اإىل اإجراء بع�س الدرا�شات البحثية والرتكيز يف ذلك على 

فطر الهريو�شتيال )Hirustella thompsonii( ملكافحة حلم ثمار 
النارجيل )Aceria guerreronis(. نظرا لفعالية الفطر واإعطائه 
دول  من  خمتلفة  اأم��اك��ن  يف  اأقيمت  جت��ارب  ع��دة  يف  جيدة  نتائج 
العامل، فقد مت الجتاه اإىل حماولة اإكثاره خمربيًا واإجراء درا�شات 
احلقل  يف  اإط��الق��ه  حم��اول��ة  ث��م  وم��ن  املغذية  البيئات  اأن���واع  على 
وذلك ملعرفة مدى قدرته املر�شية يف مكافحة حلم ثمار النارجيل 
واإنتاج  اإكثار  اإىل  التجربة  هذه  هدفت  �شالله.  �شهل  ظروف  حتت 
اآخرين  وفطرين  النارجيل  ثمار  حلم  ملكافحة  الهريو�شتيال  فطر 
حت�شري  فيها  مت  والتي  الأرز  طريقة  اأحدهما  طريقتني  با�شتخدام 
اآخرين  وفطرين  الهريو�شتيال  بفطر  وخلطها  �شائلة  غذائية  بيئة 
Simplicillum( ومت و�شع اخلليط يف  Cordyceps وفطر  )فطر 
جهاز هزاز ملدة )3( اأيام حتت 37 درجة مئوية ومت اإ�شافة اخلليط 
بال�شتيكي  اأن��اء  داخل  اأكيا�س  يف  املعقم  الأرز  حفظ  ثم  الأرز  على 
اأيام   )3( بعد  الأرز  فح�س  مت  عالية.  رطوبة  درج��ة  حتت  مغطى 
تراوحت بني 3-1  ملدة  وتركه  البال�شتيكي  الإناء  الغطاء يف  واإزالة 
الفطر يف  اإكثار  كانت عن طريق  فقد  الثانية  الطريقة  اأ�شابيع.اأما 
بيئة  حت�شري  فيها  مت  وقد   )Roux bottles( خم�ش�شة  قوارير 
غذائية �شائلة وخلطها بفطر هريو�شتيال وفطر Cordyceps وفطر 
مت  ب��ردت  وعندما  الغذائية  البيئة  تعقيم  مت  كا   .Simplicillum
مت   .Simplicillumو  Cordycepsو هريو�شتيال  بالفطر  خلطها 
و�شع البيئة الغذائية يف احلا�شنة حتت درجة حرارة تراوحت بني 
25 – 28 درجة مئوية ملدة )11 – 20( يوم، ثم مت دمج الطريقتني 
الأوىل والثانية باإ�شافة البيئة الغذائية ال�شائلة امل�شاف لها الفطر 
يف الأرز املعقم وو�شعه يف حا�شنة من )1-2( اأ�شبوع وهي الطريقة 
الأ�شهل والأ�شرع يف اإنتاج الفطر من الطريقتني الأوىل والثانية. مت 
التربيد  جهاز  يف  وتخزينه  وجتفيفه  الأرز  من  الفطر  ا�شتخال�س 

املجمد وا�شتخدامه لتجارب الر�س والإطالق )�شكل 26(.

ومت  جيدة  بكميات  الفطريات  كل  اإك��ث��ار  مت  الأرز:  يف  الإك��ث��ار  طريقة 

احل�شول على الأبواغ ب�شهولة وجتفيفها وحفظها يف جهاز التربيد املجمد.
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Roux Bottle سكل 26. اإكثار الفطر يف قوارير زجاجية خم�س�سة الإكثار الفطريات�
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Simplicillium sp. Cordyceps sp. H. thompsonii
40 36 31 عدد الأواين امل�شتخدمة

%100 %72 %70 ن�شبة النجاح %
%0 %28 %30 ن�شبة التلوث %

طريقة الإكثار يف قوارير زجاجية خم�ش�شة لإكثار الفطريات: التلوث فيها اقل وعملية الإكثار اأ�شرع والوقت امل�شتغرق يف الإكثار اأقل. مت 
احل�شول على الأبواغ ب�شهولة وجتفيفها وحفظها يف جهاز التجميد.

Simplicillium sp. Cordyceps sp. H. thompsonii

30 30 30 عدد الدوارق الزجاجية
48.12جم 47.06جم 27.1جم كمية الفطر املكاثر)جم(

اقل من %10 ن�شبة التلوث %

طريقة دمج الإكثار يف الأرز مع طريقة الإكثار يف القوارير الزجاجية: التلوث اأقل يف هذه الطريقة والإنتاج اأ�شهل واأ�شرع يف الأرز.

Simplicillium sp. Cordyceps sp. H. thompsonii

9 9 25 عدد الأواين امل�شتخدمة

اقل من%10 ن�شبة التلوث %

%90 ن�شبة النجاح %

41.77جم 7.19جم 17.75جم كمية الفطر املكاثر)جم(

اأظهرت النتائج اأن الطريقتان اللتان مت اإ�شتخدامهما يف اإكثار الفطر متتا بنجاح ومازالت التجارب م�شتمرة يف اختبار الفطر واإطالقه 
يف احلقل على عينات م�شابة بحلم ثمار النارجيل.

�سورة 44. اإكثار الفطريات املمر�سة يف االأرز املعقم
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الليمون  من  الأن���واع  الكيميائي  الفيزيائي  التو�سيف 

املزروع يف ال�سلطنة

املر�شية  كال�شابات  العماين من م�شكالت عديدة  الليمون  يعاين 
مليون  يقرب من  ما  ت�شببت يف موت  والتي  ال�شاحرة  مثل مكن�شة 
م�شروعات  ووتنفيذ  احللول  اإيجاد  يف  ال��وزارة  بداأت  وقد  �شجرة. 
ملقاومة  وراثيا  املح�شنة  احلم�شيات  زراعة  اإعادة  لتحفيز  تنموية 
الليمون  ثمار  لتحليل  درا���ش��ة  اأقيمت  ذل��ك  على  بناء  ال�شابة. 
حلفظ  غذائية  �شناعات  باإقامة  التو�شية  نحو  �شعيا  العماين 
وتخزين الليمون بالتربيد اأو التجفيف تعود فوائدها على املزاِرع، 
بتحاليل  الغذائية  ال�شناعات  بحوث  بق�شم  املخت�شون  قام  حيث 
والليمون  الأ�شاليا  وليمون  العماين  الليمون  وبذور  لثمار  مبدئية 
م�شتوى  على  اأو  منزلية  �شناعات  يف  �شواء  ل�شتخدامها  التاهيتي 
الليمون  لثمار  موؤ�شرات  اأعلى  النتائج  اأظهرت  ال�شناعي.  القطاع 
 ،%7.73 بلغت  والتي  للثمار  الكلية  احلمو�شة  حيث  من  العماين 
والن�شاط املائي الذي و�شل اإىل 0.891، بينما بلغت ن�شبة الرطوبة 
اأما  برك�س.   o8.5  TSS الكلية  الذائبة  ال�شلبة  وامل��واد   ،88.45
حتاليل الق�شرة فاأظهرت تفوق الليمون التاهيتي حيث بلغ حمتواها 
حمتوى  اأن  البذور  حتاليل  اأو�شحت  كما   .%  0.499 البكتني  من 
الليمون العماين من الزيت تراوح بني 35-40% وزن/وزن. اأ�شارت 
بع�س  يف  ا�شتخدامها  ميكن  الليمون  ثمار  اأن  اإىل  كذلك  النتائج 
ال�شناعات، فعلى �شبيل املثال ل احل�شر ميكن ا�شتغالل املحتوى 
امل�شاف من  تقليل  ثم  ومن  املربى  �شناعة  البكتني يف  العايل من 

البكتني ال�شناعي )�شكل 27(.

درا�سة اأثر االأ�سل اجلذري على مكونات الليمون العماين 

من البكتني والفينوالت املتعددة

مكاثر  عماين  ليمون  لثمار  الكيميائي  الرتكيب  لتحديد  حتاليل  اأجريت 
على اأ�شول متنوعة، حيث مت ح�شاد ثمار الليمون الناجتة على اأ�شول كل 
من اأ�شناف: يو�شفي كليوباترا، والفولكا مارينا، والنارجن، والليمون احللو 
)ال�شفرجل(، والليمون العماين ك�شاهد. اأجريت حتاليل لتحديد تركيب 
اظهرت  املتعددة.  والفينولت  الق�شور،  يف  البكتني  من  الثمار  عينات 
النتائج اأن هناك فروقات وا�شعة يف حمتوى ق�شور ثمار الليمون العماين 
املطعوم على اأ�شول جذرية متنوعة من حيث  حمتوى البكتني وتف�شيلها 
كما يلي: 0.5% يف الليمون العماين، 5.13 يف الكليوباترا، و8.87 % يف 

الفولكا مارينا، و20% يف ال�شفرجل، 27.69 يف النارجن )�شكل 28(. 

 Folin-Ciocalteu مت قيا�س الن�شاط امل�شاد لالأك�شدة با�شتخدام طريقة
لتحديد حمتوى العينات من الفينولت املتعددة وُعربرِّ عن كميتها مبكاِفئات 
حم�س اجلاليك يف املحاليل املعيارية )GAE/ml(. اأ�شارت النتائج اإىل 
اأن اأعلى م�شتويات الفينولت املتعددة كانت يف ثمار الليمون املطعم على 
/ملل،  جاليك  حم�س  مكافئ   1.88 تركيزها  بلغ  حيث  النارجن،  اأ�شل 
و1.74 على �شنف يو�شفي كليوباترا، و1.59 على ال�شفرجل، و1.39 على 

الفولكا مارينا، و1.13 لليمون العماين كما يظهر يف ال�شكل )29(. 
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الربنامج الرئي�سي 7. برنامج بحوث اجلودة و�سلمة الغذاء

امل�سروع 7-1. التو�سيف الفزيائي والكيميائي للثمار

العماين  لليمون  الكيميائي  الرتكيب  مقارنة   .27 �سكل 

والليمون التاهيتي وليمون االأ�ساليا

�سكل 28. الغ�ساء امل�سطي )البكتني( يف الليمون العماين  

املطعوم على اأنواع خمتلفة من احلم�سيات

�سكل 29. البوليفينول يف الليمون العماين املطعوم على 

اأنواع خمتلفة من احلم�سيات
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كربونات،  البويل  غ��رف  يف  العماين  الليمون  جتفيف 

البويل ايثيلني باملقارنة مع التجفيف ال�سم�سي التقليدي

مت اإجراء جتفيف الليمون يف ظروف خمتلفة منها بيت البويل كربونات 
واأظهرت النتائج اأن عملية التجفيف ا�شتغرقت اأ�شبوعني بينما ا�شتغرقت 
عملية التجفيف يف بيت البويل ايثيلني اثنان وع�شرين يوما، اأما التجفيف 
يف الهواء الطلق فقد ا�شتغرق �شبعة وع�شرين يوما لتجفيف الليمون من 
بلغت  نهائية  ن�شبية  رطوبة  اإىل   %  88.5 بلغت  ابتدائية  ن�شبية  رطوبة 
بيت  اإىل 18.75% يف   % كربونات، من 88.5  البويل  بيت  % يف   24.2

البويل ايثيلني، ومن 88.5 % اإىل 27 % يف الهواء الطلق )�شكل 30(.

تقدير املوا�سفات الغذائية والوظيفية للرمان العماين

يعترب الرمان حم�شول رئي�شيا يف نيابة اجلبل الأخ�شر مبحافظة 
وتنتج  �شجرة  ب����26000  الأ�شجار  اأع���داد  تقدر  حيث  الداخلية 
حلو،  ه��ي:  الرمان  من  اأ�شناف  خم�شة  توجد  �شنويا.  اأطنان   5
رئي�شي  م�شدر  الرمان  ويعترب  حام�س.  قاب�شي،  مال�شي،  ق�شم، 
نتائج  اأظهرت  الداخلية.  املزارعني يف حمافظة  من  مهم  لقطاع 
التحليل اأن حمتوى ثمار الرمان من الرطوبة الن�شبية هو 80.6 %، 
واملواد ال�شلبة الذائبة الكلية o17.17برك�س، ودرجة احلمو�شة 
بطريقة  مقي�شة  املتعددة  الفينولت  من  املحتوى  وبلغ   ،%0.24
ملل  بلغ 0.706 مكافئ حم�س اجلاليك /   Folin –Ciocalteu

)�شكل 31(.
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البويل  بيت  داخل  العماين  الليمون  جتفيف  و47.   46 �سورة 

كربونات )اأ�سفل( واأن�ساف الليمون بعد التجفيف )اأعلى(

�سكل 30. التغري يف وزن عينات الليمون اأثناء التجفيف

�سورة 48 و49. ثمرة وحبات الرمان

�سكل 31. الرتكيب الكيميائي لثمار الرمان العماين
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مراقبة متبقيات امل�سادات احليوية يف اللحوم الدواجن 

والبي�س يف �سلطنة عمان

ت�شتخدم امل�شادات احليوية / م�شادات اجلراثيم على نطاق وا�شع 
الدواجن  يف  العدوى  من  والوقاية  لل�شيطرة  اأو�شع  وب�شكل  للعالج 
هذه  ا�شتخدام  ي��وؤدي  الغذائية.  والكفاءة  النمو  لتعزيز  وكذلك 
العقاقري اإىل تر�شب بع�س هذه البقايا يف اللحوم والبي�س ويرتتب 
على ذلك املخاطر ال�شحية الب�شرية املحتملة وبالتايل كان الك�شف 
ال�شحة  اأجل  من  اأمرا حيويا  والبي�س  الدواجن  املخلفات يف  عن 

العامة.

م�شتويات  ح��ول  ال�شلطنة  يف  اأول��ي��ة  درا���ش��ة  م��وؤخ��را  ن�شرت  وق��د 
و�شلفاميثازين  ال�شرتبتومي�شني،  ترتا�شيكلني،  من  املتبقية  املواد 
والكلورامفينيكول يف حلوم الدواجن، حيث اأن م�شتويات متبقيات 

تلك املواد كانت �شمن احلدود املقبولة. 

الدواجن  لفح�س  اأ�شمل  درا�شة  اإج��راء  الأم��ر  تطلب  فقد  عليه 
احليوية  للم�شادات  �شواء  حد  على  وامل�شتوردة  املحلية  والبي�س 
لتقدير  احلايل  امل�شروع  بداأ  لقد  م�شتوياتها.  وحتديد  امل�شتخدمة 

وجود متبقيات للم�شادات احليوية �شائعة ال�شتخدام وم�شتوياتها 
يف الدواجن والبي�س يف ال�شلطنة بهدف اقرتاح التدابري الوقائية 

يف هذا ال�شاأن. 

الطازجة  الدواجن  جلثث  ع�شالت  من  ع�شوائية  عينات  جمع  مت 
بحوث  مركز  اإىل  واأخ���ذت  الطيور  وم��ن  الأ���ش��واق  يف  واملجمدة 
وجود  من  والتاأكد  الأمرا�س  ت�شخي�س  بهدف  احليوانية  ال�شحة 
اأي متبقيات للم�شادات احليوية / امل�شادة للميكروبات. مت فح�س 
اأربعة  با�شتخدام  اختبار  األ��واح  باأربعة  جمعها  مت  التي  العينات 

اأو�شاط غذائية وفطرية كالكائنات احلية الدقيقة. 

اإذا تبني عند اختبار العينات وجود حالت اإيجابية �شيتم فح�شها 
للتاأكد من وجود متبقيات امل�شادات احليوية عن طريف الفح�س 
احليوية  امل�شادات  لتقدير  حتليل  اإجراء  كذلك  ELISA.�شيتم  ب� 
املختلفة عن طريق اأجهزة HPLC اأو LC- MS و�شتخ�شع البيانات 
التي مت احل�شول عليها بالتايل للتحليل الإح�شائي املنا�شب. كان 
اإجمايل عدد الدواجن الطازجة التي مت جمعها خالل عام 2013 

حيث �شيتم اإجراء التحاليل لها خالل الفرتة القادمة.

درا�سة اأولية لثمار العتم

تكرث اأ�شجار الزيتون الربي )العتم( يف اأودية اجلبل الأخ�شر 
حمليا  الثمار  ا�شتخدام  وينح�شر  ال��داخ��ل��ي��ة.  مبحافظة 
ل�شتخدام  جت��رى  التي  التجارب  اىل  اإ�شافة  حاليا  كعلف 
يتم  مل  الزيتون.  لأ�شناف  جذرية  كاأ�شول  العتم  اأ�شجار 
ق�شم  عني  لذا  العتم.  ثمار  حمتويات  بدرا�شة  القيام  �شابقًا 
للتعرف  العتم  ثمار  بتحليل  الغذائية  ال�شناعات  بحوث 
منها.  املمكنة  ال�شناعات  ولق��رتاح  الكيميائي  تركيبه  على 
ن�شبة  اأن  التحليل  نتائج  وكانت  العتم اجلافة  ثمار  مت حتليل 
الرطوبة تبلغ 8.3 %، والن�شاط املائي 0.294، ون�شبة الزيت 
20.59% من الوزن، ورقم الأ�س الهيدروجيني 4.8. اأما ثمار 
الزيتون الطازجة فكان تركيبها الكيميائي كما يلي: الرطوبة 

 %14.4 الزيت  ون�شبة   ،0.844 املائي  والن�شاط   ،%51.45
من الوزن، وقيمة الأ�س الهيدروجيني 4.9.

�سورة 50. ورقة وثمار الزيتون الربي

امل�سروع 7-3. تقييم امل�سادات احليوية يف بقايا املنتجات احليوانية
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بعد  البينية  املحا�سيل  يف  املبيدات  متبقيات  تقدير 

النخيل  دوبا�س  ح�سرة  على  لل�سيطرة  االأر�سي  الر�س 

)Ommatissus lybicus(

ح�شرة  على  لل�شيطرة  عادة  ي�شتخدم  اإجراء  هو  الر�شي  الر�س 
دوبا�س النخيل التي ت�شيب اأ�شجار النخيل يف ال�شلطنة. ومن اآثاره 
اجلانبية، وجود متبقيات للمبيدات يف ث�مار النخيل واملحا�شيل 
البينية والرتبة واملياه. مت تنفيذ جتربة با�شتخدام الر�س الأر�شي 
Sumi-alpha 5% EC، esfenvale - )تتحديد متبقيات مبيد 
ate( يف املحا�شيل البينية. كان الهدف من القيام بهذه التجربة 

البينية  املحا�شيل  يف  املبيد  متبقيات  م�شتويات  من  التاأكد  هو 
واملدة التي يتحطم فيها املبيد مل�شتويات غري �شارة لال�شتخدام 
البينية يف  اأو احليواين. مت جمع عينات من املحا�شيل  الب�شري 
اليوم الأول والثالث وال�شابع من بعد القيام بالر�س الأر�شي. وقد 
مت اأخذ العينات با�شتخدام الإجراءات القيا�شية العاملية حل�شاد 
واأخذ العينات. بعد جمع العينات، قام املخت�شون بق�شم بحوث 
العينات ح�شب طرق  بتحليل  و�شبط جودتها  املبيدات  متبقيات 
التحليل الكيميائي املو�شى بها. بعد احل�شول على نتائج التحليل 
به  املو�شى  الأق�شى  احل��د  مب�شتويات  مقارنتها  متت  للعينات 

اأيام من املعاملة باملبيد واملوثقة يف  ملتبقيات املبيدات بعد )7( 
دليل تطوير وا�شتخدام املبيدات التابع ملنظمة الأغذية والزراعة 
الدولية لالأمم املتحدة )الفاو( ومنظمة ال�شحة العاملية ود�شتور 
متبقيات  م�شتويات  اأن  التجربة  نتائج  اأظهرت  العاملي.  الغذاء 
املبيد يف املحا�شيل البينية بعد اأ�شبوع واحد كانت اأعلى من احلد 
تباين كبري يف كمية  العينات  به. كما ظهريف  امل�شموح  الأق�شى 
املتبقيات وقد يعزى ذلك ب�شبب موقع املحا�شيل البينية اأو تغري 
الأحوال ل تزال م�شتويات  الأر�شي، ويف كل  الر�س  املناخ خالل 
املتبقيات املبيدات عالية جدا حتى بعد 7 اأيام من احل�شاد. عليه 
Sumi-alpha 5% EC، e - مبيد  با�شتخدام  يو�شى  ل  )ااإنه 

fenvalerate(، يف الر�س الأر�شي ملكافحة ح�شرة دوبا�س النخيل 

وذلك ب�شبب تلوث املحا�شيل البينية مب�شتويات اأعلى بكثري من 
احلدود الق�شوى ملتبقيات املبيدات امل�شموح بها، الأمر الذي قد 
املحا�شيل.  لهذه  للم�شتهلكني  اإحداث م�شاكل �شحية  يت�شبب يف 
لذا فاإنه يف�شل البحث عن مبيدات بديلة لال�شتخدام يف الر�س 
الأر�شي اأو تقليل اجلرعة امل�شتخدمة يف الر�س اإىل م�شتوى ميكن 
النخيل ويف نف�س  ال�شيطرة على ح�شرة دوبا�س  اأو  املقاومة  معه 

الوقت يرتك م�شتوى اأكرث اأمنا ملتبقيات املبيدات.

امل�سروع 7-4. تقييم متبقيات املبيدات يف املنتجات الزراعية 
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ال�سرف  مياه  ظ��روف  حت��ت  القمحيلم  حم�سول  اأداء 

ال�سحي املعاجلة ثلثيا

اأهميه  ذات  ثالثيا  املعاجله  ال�شحي  ال�شرف  مياه  اأ�شبحت 
كبرية يف �شلطنة عمان يف الزراعة لإنتاج الأعالف وري احلدائق 
املياه  مل�شدر  كبديل  ال��ط��رق  بجانب  اخل�����ش��راء  وامل�شطحات 
تبلغ  اأن  املتوقع  ومن  اجلوفية.  املياه  يف  حقنها  لإع��ادة  وكذلك 
كمية مياه ال�شرف ال�شحي املعاجله ثالثيا املنتجة يف ال�شلطنة 
من  العديد  اأجريت  وقد   .2015 عام  يف  م3   150.000 ح��وايل 
ثالثيا  املعاجله  ال�شحي  ال�شرف  مياه  با�شتخدام  الدرا�شات 
وال�شعري  الرفيعه  الذرة  مثل  املو�شمية  العلفية  املحا�شيل  لإنتاج 
مت  الخ.  والقمحيلم...  اللوؤلوؤي  والدخن  ال�شامية  والذرة  والقمح 
تقييم )5( مداخل وراثية للقمحيلم يف التجربة الأوىل يف مو�شم 
ونوعية  الأ�شناف  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  حيث   ،2012/2011
املياه كانت خمتلفة معنويا وب�شكل ملحوظ بالن�شبة لرتفاع النبات 
املدخل  وكان  هكتار(.   / )طن  اجلافة  وامل��ادة  الأخ�شر  والعلف 
 19.7 مع  الأخ�شر  العلف  حا�شل  يف  رائ��دا   )1( رق��م  ال��وراث��ي 
طن/  12.8 باإنتاج   )5( رقم  الوراثي  املدخل  يليه  طن/هكتار 

اأجريت خالل ف�شل  التي  الثانية  التجربة  نتائج  اأظهرت  هكتار. 
القمحيلم  من  وراث��ي  مدخل   )11( على   2013/2012 ال�شتاء 
فيما  املداخل  والعالقه بني هذه  املياه  اأنواع  فروقات معنويه بني 
يتعلق بالعلف الأخ�شر واجلاف، حيث تفوقت )4( مداخل وراثية 
اأو�شحت  املعاجلة.  املياه  با�شتخدام  الأخ�شر  العلف  اإنتاجية  يف 
النتائج باأن املدخل الوراثي رقم )1( كان الأعلى يف حا�شل العلف 
الأخ�شر حيث اأعطى 19.11 طن / هكتار حتت املياه العذبة يليه 
اإنتاج 18 طن / هكتار حتت الري  املدخل الوراثي رقم )3( مع 
مبياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة )اجلدول 16(. تعترب الإنتاجية 
ملح�شول القمحيلم �شعيفة باملقارنة مع اإنتاجية ال�شعري من العلف 
جمع  ومت  الإنتاجية  تقدير  مت  الدرا�شات  هذه  خالل  الأخ�شر. 
الري  اأثر  لر�شد  القمحيلم  ملح�شول  والنبات  الرتبة  من  عينات 
مبياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة على املحتويات الكيميائية للرتبة 
النيرتوجني  من  الكربى  العنا�شر  التحليالت  ت�شمنت  والنبات. 
والف�شفور والبوتا�شيوم وكذلك العنا�شر النادرة واملعادن الثقيلة. 
الثقيلة  واملعادن  النادرة  العنا�شر  جميع  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت 
كانت يف تراكيز منخف�شة يف اأن�شجة النبات والرتبة باملقارنة مع 

املعايري العمانية.

جدول 16. متو�سطات الثلث �سفات الإحدى ع�سر مدخل وراثي من حم�سول القمحيلم حتت ظروف الري مبياه ال�سرف 

ال�سحي املعاجلة

املداخل الوراثية

وزن العلف اجلاف )طن/هكتار(وزن العلف الأخ�صر )طن/هكتار(ارتفاع النبات )�صم(

مياه 

معاجلة

مياه 

عذبة
متو�صط

مياه 

معاجلة

مياه 

عذبة
متو�صط

مياه 

معاجلة

مياه 

عذبة
متو�صط

PI 388665106.67112.67109.6713.6619.1116.39a3.373.073.22

PI 405026105.0098.33101.6714.3317.0015.67a3.042.572.81

PI 429010195.00102.3398.6714.5518.0016.28a4.643.203.92

PI 520437107.6783.6795.6714.837.3311.08bc4.331.372.85

PI 520485103.0087.0095.0013.008.6710.84bc3.761.652.71

PI 429060100.3394.6797.5012.4411.3811.91b3.102.312.71

PI 42915294.0095.0094.507.668.668.16bc1.981.311.65

PI 42915398.0092.0095.008.008.508.25bc1.821.801.81

PI 42916296.6781.6789.179.335.337.33c0.551.140.85

PI 42916694.6796.0095.348.6610.839.75bc2.112.472.29

PI 42920995.0091.6793.3410.1713.0011.59b2.772.632.70

99.6494.0911.5111.622.862.14املتو�صط

الربنامج الرئي�سي 8. ا�ستخدام املياه غري التقليدية للإنتاج الزراعي 

امل�سروع 8-1. اال�ستخدام االآمن ملياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف االإنتاج الزراعي 
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ال�سحي  ال�سرف  مياه  با�ستخدام  املختلفة  الري  نظم  مقارنة   

املعاجلة ثلثيًا على االإنتاج ومكوناته من حم�سول الذرة الرفيعة 

لال�شتهالك  العلفية  املحا�شيل  اأه��م  م��ن  واح���دة  ه��ي  الرفيعة  ال���ذرة 
احليواين يف �شلطنة عمان �شواء خ�شراء اأو جافة. وقد مت ت�شميم هذا 
البحث لدرا�شة تاأثري ثالثة نظم ري )تنقيط، �شطحي )نافورة( وحتت 
ملح�شول  ثالثيًا  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  با�شتخدام  ال�شطحي( 
الذرة الرفيعة خالل �شيف عامي 2012 و2013م. اأظهرت النتائج عدم 
من  النوعني  كال  حتت  والكلوروفيل  النبات  لرتفاع  معنوية  فروق  وجود 
امل�شتخدمة،  الثالثة  الري  اأنظمة  با�شتخدام  واملعاجلة(  )العذبة  املياه 
بينما كانت هناك فروق معنوية بني نظم الري فيما يتعلق باإنتاج العلف 

الري  نظام  اأعطى  املو�شمني.  خالل  )طن/هكتار(  واجل��اف  الأخ�شر 
بالتنقيط با�شتخدام املياه املعاجلة ثالثيًا اأعلى اإنتاج من العلف الأخ�شر 
)81.74 طن/هكتار( با�شتخدام املياه املعاجلة ثالثيًا )جدول 17(، يف 
املادة اجلافة )23.31  اإنتاج  الأعلى يف  ال�شطحي  الري  حني كان نظام 
اأو�شحت النتائج باأن نظام الري  طن/هكتار( خالل املو�شم الأول. كما 
يليه  كجم/م3(   1.14( املياه  ا�شتخدام  كفاءة  يف  اأعلى  كان  بالتنقيط 
نظام الري حتت ال�شطحي )1.05 كجم/م3( كما هو مو�شح يف اجلدول 
الأكرث  كان  بالتنقيط  ال��ري  نظام  اأن  اإىل  النتائج  خل�شت   .)17( رقم 
وبالتايل  الأنظمة  ببقية  مقارنة  الرفيعة  ال��ذرة  حم�شول  ري  يف  كفاءة 
املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  با�شتخدام  الري  لغر�س  تطبيقه  ميكن 

ثالثيًا ملح�شول الذرة الرفيعة.
جدول 17. متو�سط وزن العلف االأخ�سر )طن/هكتار( ملح�سول الذرة الرفيعة حتت ظروف الري مبياه ال�سرف ال�سحي 

املعاجلة ثلثيًا والعذبة خلل �سيف عامي 2012 و2013م

نظام الري
 متو�شط�صيف 2012�صيف 2012

ال�شنوات متو�شطمياه عذبةمياه معاجلةمتو�شطمياه عذبةمياه معاجلة
78.4685.0281.7457.973.1865.5473.64التنقيط

81.4558.2169.8355.842.6349.2259.53ال�شطحي )النافورة(

46.5138.4842.563.7363.9963.8653.18حتت ال�شطحي

  59.1559.94 68.8160.57املتو�شط

 تاأثري م�ستويات خمتلفة من مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيًا 

على انتاجية الذرة ال�سامية وتركيبها الكيميائي 

اأهم حما�شيل  الذرة ال�شفراء )ال�شامية( هي واحدة من  تعترب 
الب�شري واحليواين وتزرع  احلبوب يف �شلطنة عمان لال�شتهالك 
املحا�شيل  من  وهي  �شواء،  حد  على  والأع��الف  احلبوب  لغر�س 
املادة  اإنتاج  حيث  من  املياه  ا�شتخدام  يف  العالية  الكفاءة  ذات 
اجلافة، كما اأنها الأعلى بني حما�شيل احلبوب يف اإنتاج احلبوب. 
خالل  بالرمي�س  الزراعية  البحوث  حمطة  يف  التجربة  اأجريت 
نوعني  باإ�شتخدام  و2012/2011  2011/2010م  ال�شتاء  مو�شمي 
من املياه )مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة ثالثيًا واملياه العذبة( 
واأربعة م�شتويات من كميات الري )0.6، 0.9، 1.2، و1.5 من 
فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت   .)ETo( املرجعي  البخرنتح 

يتعلق  فيما  املياه  ونوعية  لكمية  بالن�شبة  التداخالت  بني  معنويه 
كما  / هكتار(.  اأو اجلاف )طن  العلف اخل�شراء  �شواء  بالإنتاج 
ال�شحي  ال�شرف  مبياه  املروية  النباتات  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت 
املعاجلة ثالثيًا كانت الأعلى يف اإنتاجية العلف الأخ�شر )23.53 
 18.73( العذبة  باملياه  املروية  بالنباتات  مقارنة  هكتار(   / طن 
ال���ري )0.6  م��ي��اه  م��ن  كمية  اأق���ل  لقد حققت  ه��ك��ت��ار(.   / ط��ن 
اأعلى كفاءة يف ا�شتخدام املياه )3.09 كجم/ معدل البخرنتح( 
اأي  الكيميائية  التحليالت  تظهر  مل   .)18( رق��م  اجل��دول  م3( 
ال�شامية  ال��ذرة  ملح�شول  الكيميائي  الرتكيب  على  تاأثريجانبي 
حتت ّهذه الدرا�شه.وميكن تلخي�س النتائج اإىل اأن هناك تاأثريات 
اإيجابية على الإنتاج وكفاءة ا�شتخدام املياه واأدى ا�شتخدام مياه 
ال�شرف ال�شحي املعاجلة ثالثيًا اإىل حت�شني جميع �شفات النمو 

ملح�شول الذرة ال�شامية تقريبا.

 2011/2010 مو�سمي  خ��لل  ال�سامية  ال��ذرة  ملح�سول  )طن/هكتار(  االأخ�سر  العلف  وزن  متو�سط   .18 ج��دول 

و2012/2011م املروي مبياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيًا 

)بخرنتح 
)ETo مرجعي

 متو�شط2011/20102012/2011
ال�شنوات متو�شطمياه عذبةمياه معاجلةمتو�شطمياه عذبةمياه معاجلة

0.824.2615.4719.8623.2520.8322.0420.95 بخرنتح

1.023.3816.9120.1421.3821.0021.1920.66 بخرنتح

1.226.1816.1821.1822.1219.3320.7320.95 بخرنتح

1.422.3718.6320.5025.3321.5023.4221.96 بخرنتح

  23.0220.67 24.0416.80املتو�شط
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مراقبة مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيا امل�ستخدمة يف ري 

االأعلف يف حقول املزارعني 

ي�شتخدم املزارعون يف حمافظة الربميي مياه ال�شرف ال�شحي 
الزراعية مثل  املعاجلة ثالثيًا منذ عام 2011م لري حا�شالتهم 
)القت( الرب�شيم  وحم�شول  ال�شامية  وال���ذرة  الرفيعة  ال��ذرة 
املياه  من  النوعية  ه��ذه  تاأثري  من  وللتاأكد  الأ���ش��واق.  ويبيعونها 
تاأثري  ملراقبة  متابعة  برنامج  تنفيذ  والنبات، فقد مت  الرتبة  على 
بداأ الربنامج  والنبات.  املياه املعاجلة ثالثيًا يف الرتبة  ا�شتخدام 
يف يناير 2012م حيث مت جمع عينات من املياه والرتبة والنبات 
لأربع مزارع على ثالث فرتات بواقع �شتة اأ�شهر اإىل يناير 2013م 
وحتليلها كيمائيا. اأ�شارت نتائج التحليل اإىل اأن ملوحة املياه كانت 
اأقل من 1.0 دي�شي�شيمن/م يف جميع املزارع. كما تبني اأن تركيز 
و�شمن  ج��دا  منخف�شا  ك��ان  والرتبة  النبات  يف  الثقيلة  املعادن 
التحاليل  نتائج  اأ�شارت  حني  يف  بها.  املو�شى  العمانية  املعايري 
يليهما  الأعلى  كانت  واملنغنيز  احلديد  عن�شري  تراكيز  اأن  اإىل 
املروية  النباتات  العنا�شر يف  بقية  تركيز  والبورون. وكان  الزنك 
تو�شي  جدا.  منخف�شة  ثالثيًا  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مبياه 
الدرا�شة باأن يتم ال�شتمرار يف متابعة حتليل الرتبة واملياه بواقع 
�شتة اأ�شهر للوقوف على اأي تغريات يف تراكيز العنا�شر واملعادن 

الثقيلة م�شتقبال.

اأداء حم�سول الدخن اللوؤلوؤي حتت ظروف مياه ال�سرف ال�سحي 

املعاجلة ثلثيا

اللوؤلوؤي  الدخن  ملح�شول  وراث��ي��ا  مدخال  ع�شر  اثنا  درا���ش��ة  مت 
يف  ثالثيًا  املعاجلة  ال�شحي  ال�شرف  مبياه  ال��ري  ظ��روف  حتت 

النتائج  اأ�شارت  حيث  و2012م،   2011 لعامي  ال�شيف  مو�شمي 
املياه  اأن��واع  اإىل وجود فروق معنوية بني  التي مت احل�شول عليها 
وبني املداخل الوراثية امل�شتخدمة كل على حدة. ومع ذلك مل يكن 
يتعلق  فيما  الوراثية  واملداخل  املياه  اأن��واع  بني  تفاعل  اأي  هناك 
 4 رق��م  ال��وراث��ي  املدخل  حقق  واجل��اف.  الأخ�شر  العلف  باإنتاج 
اأعلى اإنتاجية بالن�شبة للعلف الأخ�شر)69.99 طن/هكتار(، يليه 
املدخل الوراثي رقم 8 والذي اأعطى 60.16 طن/هكتار من العلف 
بني  كبري  اختالف  هناك  باأن  كذلك  النتائج  اأو�شحت  الأخ�شر. 
ال�شنوات فيما يتعلق باإنتاج املادة اجلافة، حيث كان متو�شط املادة 
ال�شنة  اأعلى )18.10 طن/هكتار( من  الأوىل  ال�شنة  اجلافة يف 
الثانية )11.88 طن/هكتار(. واأظهرت املداخل الوراثية )4 و8( 
اأعلى اإنتاج يف املادة اجلافة )19.24و 20.93 طن/هكتار، على 
ال�شحي  ال�شرف  مبياه  املروية  للنباتات  بالن�شبه  اأما  التوايل(. 
الأخ�شر  العلف  من  اإنتاجيه  اأعلى  اأعطت  فقد  ثالثيا  املعاجلة 
مقارنة  التوايل(  على  طن/هكتار،  و16.59   54.01( واجل��اف 
طن/ و13.40   43.97( العذبة  باملياه  املروية  النباتات  بتلك 
ا�شتخدام  وكفاءة  الإنتاجية  التوايل(. بجانب درا�شة  هكتار على 
املياه فقد �شاحب هذه الدرا�شة جمع عينات من النبات والرتبة 
ال�شرف  مياه  ا�شتخدام  اأث��ر  ملعرفة  اللوؤلوؤي  الدخن  ملح�شول 
تركيز  حيث  من  والرتبة  النبات  على  ثالثيًا  املعاجلة  ال�شحي 
 )NPK( العنا�شر الكربى من النيرتوجني والف�شفور والبوتا�شيوم
واملعادن الثقيلة والعنا�شر النادرة. وقد اأ�شارت النتائج الأولية اإىل 
النبات  اأن�شجة  تراكيز منخف�شة يف  كانت يف  العنا�شر  اأن جميع 

والرتبة بعد زراعة حم�شول الدخن اللوؤلوؤي.

واإنتاج  منو  على  الري  مياه  ملوحة  من  خمتلفة  م�ستويات  تاأثري 

اأ�سناف خمتلفة من القمح املحلي 

يف  ت��زرع  التي  احلبوب  حما�شيل  اأح��د  القمح  حم�شول  يعترب 
عدة  يف  زراعته  متار�س  زال��ت  ول  الزمن  ق��دمي  منذ  ال�شلطنة 
وال��رثوة  ال��زراع��ة  وزارة  اأول��ت  حيث  ال�شلطنة،  يف  حمافظات 
كثريه  برامج  وو�شعت  كبريا  اهتماما  املح�شول  هذا  ال�شمكية 
وال�شتنزاف  املياه  ن��درة  وب�شبب  باأنه  املعلوم  وم��ن  لتطويره. 
قد  مما  اجلوفية  باملياه  الأم��الح  تركيز  زاد  فقد  للمياه  اجلائر 
يوؤدي اإىل نق�شان الإنتاج للعديد من املحا�شيل ومنها القمح. من 
اأجل التعرف على الأ�شناف الأكرث حتمال للملوحة، مت ت�شميم 
الري، حيث مت  مياه  ملوحة  من  م�شتويات خمتلفة  جتربة حتت 
قريات  وادي  )�شريعا،  املحليه  الأقماح  من  مداخل   )6( زراعة 
110، وادي قريات 225، مي�شاين ابي�س، مي�شاين اأ�شود، �شنني، 
كول وحمريا( يف تربة رملية طميية يف اأ�ش�س. ا�شتملت التجربة 
على 4 مكررات مب�شاحه 0،049 مرت مربع. متت الزراعة يف 15 

نوفمرب 2012م يف حمطة البحوث الزراعية بالرمي�س. وقد متت 
الآفات  من  والوقاية  والت�شميد  الري  حيث  من  النباتات  رعاية 
احلبوب  ح�شدت  القمح.  ملح�شول  ب��ه  مو�شى  ه��و  م��ا  ح�شب 
عند طور الن�شج يف منت�شف مار�س 2013م ومت وزن احلبوب. 
يقارب %70  اأعطت ما  الوراثية  املداخل  اأن كل  النتائج  اأظهرت 
من وزنها حتى ملوحة 6 دي�شيمنز/م ما عدا املدخل كول والذي 
 225 قريات  وادي  املداخل  اأعطت  بينما  انتاجية،  اأق��ل  اأعطى 
وحمريا يف حدود 50% من اإنتاجها يف معاملة التحكم يف معاملة 

ملوحة 9 دي�شي�شمنز/م.

واإنتاج  منو  على  الري  مياه  ملوحة  من  خمتلفة  م�ستويات  تاأثري 

)28( مدخل من القمحيلم

يعترب حم�شول القمحيلم اأحد املحا�شيل الهامة لتغذية احليوان، 
مع  التعاون  خ��الل  من  حديثا  املح�شول  ه��ذا  اإدخ���ال  مت  حيث 
املركز الدويل للزراعة امللحية. وبهدف التعرف على كفاءة اإنتاج 

امل�سروع 8-2. اال�ستفادة من املياه املاحلة للزراعة امل�ستدامة 
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القمحيلم حتت ظروف امللوحة، متت زراعة عدة مداخل وراثية 
حتت م�شتويات خمتلفة من ملوحة مياه الري. مت ت�شميم جتربة 
التجربة  هذه  ت�شمنت  حيث  متكاملة،  ع�شوائية  بطريقة  حقلية 
ثالثة مكررات لكل مدخل. وقد متت الزراعة بتاريخ 27 نوفمرب 
2012. مت احل�شاد بداية من 27 يناير 2013 اإىل نهاية فرباير 
2013م اأوخذ وزن العلف الأخ�شر. اأ�شارت النتائج اإىل اأن %79 
من املداخل الوراثية اأنتجت ما يفوق 50% عند ريها مبياه ماحلة 
عند م�شتوى 6 دي�شي�شمنز/م وذلك عند مقارنتها مع النتاجية 

با�شتخدام مياه الري الغري ماحلة. 

واإنتاج  منو  على  امللوحة  من  خمتلفة  م�ستويات  تاأثري 

اأ�سناف خمتلفة من الدخن اللوؤلوؤي يف �سلطنة عمان 

لتغذية  الهامة  ال�شيفية  املحا�شيل  اأحد  اللوؤلوؤي  الدخن  يعترب 
اأرا���ش��ي  م��ن  وا�شعة  رقعة  يف  زراع��ت��ه  تنت�شر  حيث  احل��ي��وان، 
الري اىل  ارتفاع ملوحة مياه  اأدى  الأخرية  العقود  ال�شلطنة. يف 
انخفا�س اإنتاج كمية الغذاء الكافية لأعداد احليوانات املتزايدة 
اأجل  من  الباطنة.  �شاحل حمافظتي  وبالأخ�س يف  ال�شلطنة  يف 
ظروف  حتت  لالإنتاج  ق��درة  ذات  وراث��ي��ة  م�شادر  عن  البحث 
ملوحة املياه املرتفعة، فقد مت اإدخال عدد من املدخالت الوراثية 
من الدخن اللوؤلوؤي من خالل التعاون مع املركز الدويل للزراعة 
امللحية. مت زراعة )12( مدخل وراثي بطريقة ع�شوائية متكاملة 
مت�شمنة )4( مكررات لكل مدخل يف )5( م�شتويات من ملوحة 
مياه الري. متت الزراعة يف 24 مار�س 2013م واحل�شاد خالل 
 )5( اأن  اإىل  2013م  مو�شم  نتائج  اأ�شارت  2013م.  يونيو  �شهر 
الري  ظروف  حتت   %50 عن  يزيد  اإنتاج  حققت  وراثية  مداخل 
مبياه ملوحتها 12 دي�شي�شمنز/م من اإنتاجها حتت ظروف الري 
مبياه عذبه. كما بلغ متو�شط انتاج اف�شل املداخل الوراثية عند 

الري مبلوحة 12 دي�شي�شمنز/م )48( طن وزن اأخ�شر/هكتار.

ظ��روف  حت��ت  القمح  اأ�سناف  بع�س  واإنتاجية  اأداء 

م�ستويات خمتلفة من ملوحة مياه الري

املناطق ذات  تزرع يف  التي  القمح من حما�شيل احلبوب  يعترب 
امللحي،  الإجهاد  ودرجة  يتوقف على مدة  وهذا  املتغرية  امللوحة 
حيث تعترب امللوحة من اأهم العوامل التي ت�شاهم يف احلد من منو 
واإنتاج املحا�شيل الزراعية ومنها القمح. يزرع القمح يف املناطق 
القاحلة و�شبه القاحلة وغالبا ما ت�شبب امللوحة معوقات يف اإنتاج 
اختيار  اإن  املح�شول.  هذا  لإنتاجية  حمدد  عامل  وهي  القمح 
الرتاكيب الوراثية املقاومة لالإجهادات البيئية من الطرق الفعالة 
مو�شم  خ��الل  حقلية  جتربة  تنفيذ  مت  القمح.  اإنتاجية  لزيادة 

الرمي�س  يف  امللحية  الزراعة  بحوث  مزرعة  يف  2013/2012م 
اأ�شناف )حمريا و�شريعا ووادي قريات  ملقارنة ا�شتجابة ثمانية 
110 ووادي قريات 225 ومي�شاين و�شنني ومي�شاين- بل وكويل( 
م�شتويات  اإىل   )Triticum aestivum L( اخلبز  قمح  من 
الأ�شناف  تقييم  التجربة  املاحلة. مت يف هذه  املياه  خمتلفة من 
الع�شوائية  كامل  القطاع  ت�شميم  با�شتخدام  ومكوناته  لالإنتاج 
درجات  من  م�شتويات  اأربعة  اإىل  تعري�شها  ومت  مكررات  باأربعة 

امللوحة )0.9 )ال�شاهد( و3.0 و6.0 و9.0 دي�شي�شمني/م(. 

اختالفات  وج��ود  اإىل  عليها  احل�شول  مت  التي  النتائج  اأ�شارت 
وميكن  القمح.  اأ�شناف  بني  امللوحة  مقاومة  درجات  يف  معنوية 
امللوحة  م�شتوى  يف  النبات  على  العالية  امللوحة  تاأثري  مالحظة 
الإنتاجية.  يف  النخفا�س  و/اأو  النبات  موت  حيث  من  العايل 
البيولوجية  الأوزان  يف  كبري  انخفا�س  اإىل  امللحي  الإجهاد  اأدى 
الأخرى  الزراعية  ال�شفات  ا�شتخدمت  وقد  اجلافة.  واحلبوب 
الأخرى  املوؤ�شرات  مع  اخل�شبة  اخللف  وعدد  اخللف  عدد  مثل 
لتقييم مقاومة امللوحة. وقد يعك�س العائد الن�شبي للنمط اجليني 
معايري  اعتماد  يتم  لذلك  امللوحة.  اجهاد  حتت  ال�شناف  اأداء 
اأكرث ا�شتخداما على نطاق وا�شع لالختيار وتقييم الإنتاج حتت 
لإنتج  بالن�شبة   - النتائج  اأو�شحت  كما  امللحي.  الإجهاد  ظروف 
احلبوب - اأن �شنفي حمريا ووادي قريات 110 كانا اأكرث مقاومة 
لالإجهاد امللحي مقارنة بالأ�شناف الأخر، بينما اأظهرت اأ�شناف 
�شريعا ومي�شاين ووادي قريات 225 و�شنني ومي�شاين- بل وكويل 
اإىل  كذلك  النتائج  اأ�شارت  امللحي.  لالإجهاد  ن�شبيًا  اأقل  مقاومة 
اأداًء  اأظهرت  احلبوب  ملح�شول  الوراثية  الرتاكيب  خمتلف  اأن 
جيدًا يف اأعلى م�شتوى للملوحة )9 دي�شي�شمني/م(، حيث كانت 
و�شنني  قريات 225  وادي  قريات 110  ووادي  الأ�شناف حمريا 
اأ�شناف  واإنتاج احلبوب بني  البيولوجي  الإنتاج  اأداًء يف  الأف�شل 
بالذكر  امللوحة. اجلدير  اختبارها حتت ظروف  التي مت  القمح 
بهدف  اجلينية  الأمناط  حتديد  يف  ت�شاعد  الدرا�شات  هذه  باأن 
يف  اأف�شل  ب�شكل  التكيف  على  والقدرة  القت�شادي  العائد  رفع 
مبكان  الأهمية  من  فاإنه  وبالتايل  املختلفة.  املاحلة  البيئات 
الرتكيز م�شتقباًل - يف املناطق املتاأثرة بامللوحة - على اأ�شناف 

القمح الأكرث تنوع وراثي يف الطبيعة.

تاأثري م�ستويات خمتلفة من ملوحة مياه الري على منو 

واإنتاجية اأ�سناف خمتلفة من ال�سعري املحلي 

�شلطنة  يف  املهمة  ال�شتوية  العلف  حما�شيل  اأحد  ال�شعري  يعترب 
لأعداد  جيدة  علفية  مادة  ال�شعري  حم�شول  يوفر  حيث  عمان، 
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ال�شعري  باأن  كبرية من املوا�شي بال�شلطنة. ومن املعروف عامليا 
املياه  متلح  م�شكلة  اأن  ومبا  امللوحة.  لتحمل  عالية  ق��درة  لديه 
املحا�شيل  معظم  اإن��ت��اج  على  ي��وؤث��ر  كبري  هاج�س  اأ�شبحت 
قدرة  ذات  حما�شيل  عن  البحث  يتطل  الأم��ر  ف��اإن  الزراعية، 
مت  فقد  عليه  امللوحة.  ظروف  حتت  القت�شادي  لالإنتاج  عالية 
ت�شميم جتربة حقلية لدرا�شة مدى قدرة بع�س اأ�شناف ال�شعري 
املحلية لالإنتاج حتت ظروف الري مبياه ماحلة. مت زراعة بذور 
اأ�ش�س  يف   J54و دراق��ي  وو   J98و وب�شري   J51 اأ�شناف  �شعري 
بت�شميم كامل الع�شوائية، ت�شمنت )4( مكررات يف كل م�شتوى 
ملوحة. كما مت ري النباتات وت�شميدها بناء على احتياج النبات. 
متت الزراعة بتاريخ 27 نوفمرب 2012م وح�شدت النباتات عند 

50 % من التزهري. اأظهرت النتائج باأن جميع ا�شناف ال�شعري 
اأنتجت مبعدل اأعلى من 50% يف م�شتوى ملوحة 9 دي�شي�شمنز/م 
دوراقي.  �شنف  ما عدا  التحكم  معاملة  اإنتاجها يف  مع  مقارنة 
كما اأ�شارت النتائج التي مت احل�شول عليها اإىل اأن �شنفي ب�شري 
وجماح اأعطيا اأعلى اإنتاج مقارنة بالأ�شناف الأخرى. ويف جتربة 
حقلية م�شابهة با�شتخدام الري بالتنقيط اأو�شحت نتائج املو�شم 
تفاوتت  الأ�شناف  اأن  احلقل  يف  ال�شعري  اأ�شناف  لزراعة  الأول 
يف تاأثرها بامللوحة. كما اأن بع�س املداخل الوراثية اأعطت اإنتاج 
جيد حتى م�شتوى ملوحة )9( دي�شي�شمنز/م والبع�س الآخر مل 

يتعدى اإنتاجه م�شتوى )3( دي�شي�شمنز/م. 
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فى  املذبوحة  احليوانات  يف  ال�سل  مر�س  حدوث  تق�سى 

املجازر يف �سلطنة عمان

بظهور  ويتميز  احليوانات  �شحة  على   )TB( ال�شل  مر�س  يوؤثر 
كان  قد  املختلفة.و  اجل�شم  اأج���زاء  يف  معينة  حبيبية  اإ�شابات 
بال�شل  الإ���ش��اب��ة  )ح���الت  امل��ر���س  ح��دوث  لتق�شى  تقرير  اآخ��ر 
لكل100000�شخ�س( يف �شلطنة عمان عام 2010، حيث يتم حاليًا 
الرتكيز على الك�شف عن مر�س ال�شل من خالل اإجراء الفح�س 
فح�س  اأهمية  ت��زاي��دت  ولقد  ال��ذب��ح.  عند  املنتظم  ال��ظ��اه��ري 
الأعداد  تناق�س  بعد  ل�شيما  املر�س  لهذا  الذبح  عند  احليوانات 
الإيجابية بالفح�س الروتيني لختبارال�شل يف ال�شنوات الأخرية، 
حيث وجد اأن حوايل 95 % من قطعان احليوانات امل�شابة مبر�س 
ال�شل مت اكت�شافها من خالل تتبع احليوانات املذبوحة وكذلك من 
خالل امل�شح الوبائي للمر�س. مت الإعتماد فى هذه الدرا�شة على 

املعلومات املقدمة من قبل امل�شرفني على فح�س اللحوم كخطوة 
اأوىل والأكرث اأهمية يف تق�شى هذا املر�س ثم فح�س احليوانات 
خمتربيًا  ثم  الأن�شجة  فى  احلبيبية  ال�شابات  لوجود  الذبح  بعد 
عرب �شبغها ب� )Ziehl-Neelsen( ثم جتميد العينات للت�شخي�س 
امليكروبيولوجي واجلزيئي. اجلدير بالذكر اأنه لكي يعتمد خلو اأي 
موؤكدة  حالت  اأي  هناك  يكون  ل  اأن  يجب  ال�شل،  مر�س  من  بلد 

للمر�س يف ذلك البلد ل� 5�شنوات متتالية على الأقل.

مت احل�شول على معظم املواد الت�شخي�شية الالزمة للم�شروع، وقد 
بداأت اأعمال الت�شخي�س وجمع العينات من امل�شالخ، حيث وردت 
خالل عام 2013 اىل مركزبحوث ال�شحة احليوانية )65( عينة 
م�شتبه بها وكانت جميعها �شلبية ملر�س ال�شل و�شوف ي�شتمرجمع 
العينات  كافة  ومعاجلة  وفح�شها  القادمة  الفرتة  خالل  العينات 

للت�شخي�س امليكروبيولوجي واجلزيئي.

ملر�س  وميكروبيولوجية  باثومورفولوجية  درا���س��ات 

االإلتهاب الرئوي يف املجرتات ال�سغرية يف �سلطنة عمان 

�شلطنة  ال�شغرية يف  املجرتات  الرئوي يف  اللتهاب  يعترب مر�س 
اإنت�شاره على نطاق  ل�شهولة  الأمرا�س اخلطرية وذلك  عمان من 
وا�شع بني احليوانات وملا ي�شببه من خ�شائر مادية كبرية للمربني. 
وتكرث اأ�شباب املر�س ما بني م�شببات بكتريية وفريو�شية وطفيلية 
اأوعدوى خمتلطة، حيث ينت�شراملر�س عن طريق الت�شال املبا�شر 
كرثة  مع  احل��دوث  ن�شبة  وتزيد  والف�شالت  اجل�شم  �شوائل  مع 
اإدخال حيوانات جديدة اإىل القطيع بدون رقابة جيدة. كما يوؤدي 
ومن  بالرئة  اأ�شرار ج�شيمة  اإىل  املر�س  املبكر عن  الك�شف  عدم 
اإن عالمات اللتهاب  الأدوي��ة فى عالج املر�س.  ثم عدم جناعة 
لذلك  الأمرا�س،  من  لغريها  مماثلة  واملاعز  الأغنام  يف  الرئوي 
اأه��م  م��ن  املنا�شب  وال��ع��الج  وال��دق��ي��ق  املبكر  الت�شخي�س  ف���اإن 
اخلطوات التى يجب اإتباعها لل�شيطرة على املر�س يف ال�شلطنة، 
حيث ل توجد �شجالت عن اللتهاب الرئوي يف املجرتات ال�شغرية 
مركزبحوث  يف  م�شليا  الروتينية  احل���الت  فح�س  با�شتثناء 

ال�شحة احليوانية.

املذبوحة  احليوانات  يف  النفوق  بعد  الفحو�شات  اأج��ري��ت  وق��د 
وامليتة امل�شتبه بها واأخذعينات من الرئة، حيث مت جمع م�شحات 
الهوائية  والق�شبة  الليمفاوية  والغدد  الرئي�شية  الهوائية  ال�شعب 
ال�شبغات  وا���ش��ت��خ��دام  امل��ج��ه��ري  للفح�س  ال�����ش��رائ��ح  واإع����داد 

اخلا�شة والتقنيات املناعية الن�شيجية للت�شخي�س وتاأكيد ال�شفة 
الباثولوجية للمر�س.

مت البدء يف تنفيذ هذه الدرا�شة اإعتبارًا من عام 2011م بهدف 
درا�شة ال�شفة الت�شريحية واملر�شية لاللتهاب الرئوي يف املجرتات 
ال�شغرية يف ال�شلطنة مع عزل امل�شببات املختلفة، حيث مت فح�س 
عدد )682( جثة ما بني مذبوحٍة ونافقٍة ملجرتات �شغرية خالل 
مبر�س  منها   )256( اإ�شابة  وتبني   2013  -  2012 من  الفرتة 
الإلتهاب الرئوي البللوري وجاري حتديد وعزل امل�شبب للمر�س. 
يف  ظهرت  باملر�س  اإ�شابة  ن�شبة  اأعلى  باأن  النتائج  اأو�شحت  كما 
حمافظتي �شمال وجنوب الباطنة يليهما حمافظة الداخلية، بينما 

كانت اأقل الإ�شابات املر�شية يف حمافظتي الظاهرة وم�شندم.

التو�سيف والتحليل اجليني ملر�س ال�سعار يف �سلطنةعمان

اجلزيئي  التو�شيف  لتحديد  احلالية  ال��درا���ش��ة  اأج��ري��ت  لقد 
عينات  جلب  مت  عمان.  �شلطنة  يف   )RV( الكلب  داء  لفريو�س 
بحوث  ملركز  للمر�س  امل�شبب  الفريو�س  على  باإحتوائها  م�شتبه 
ال�شحة احليوانية من الأنواع احليوانية املختلفة من جميع اأنحاء 
العينات  هذه  يف  املر�س  وجود  الت�شخي�س  اأكد  حيث  ال�شلطنة، 
الدماغ.  من  م�شحة  على  املبا�شر  املناعي  الفلور�شنت  باختبار 
وقد  الفريو�شي،  الريبي  النووي  احلم�س  اإ�شتخال�س  مت  بعدها 
اجلني  ت�شل�شل  ومقارنة   )RT- PCR( البلمرة  فح�س  اأج��ري 

الربنامج الرئي�سي 9. مراقبة االأوبئة احليوانية واالأمرا�س املنقولة 

امل�سروع 9-1. مراقبة ور�سد االأمرا�س احليوانية النا�سئة واملتوقع ن�سوءها 

امل�سروع 9-2. الدرا�سات املر�سية- البيولوجية للأمرا�س احليوانية
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بنك  يف  متوفرة  باآخرى  العينات  ومقارنة  امل�شبب  للفريو�س   N
 .)19 )ج��دول  النوكليوتيدات  بني  الت�شابه  لدرا�شة  اجلينات 
اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن ن�شبة التطابق تراوحت بني97- 98 %، 
ظهور  اأول  خالل  جمعها  مت  التي  العمانية  العزلت  مع  وتتطابق 
اأن  اأي�شا  الإقليمي  اأ�شارالتحليل  كما   .%  99 بن�شبة   1990 عام 
الفريو�س العماين لديه 98 % ن�شبة تناظر مع الفريو�شات املعزولة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  اإىل  تنتمي  التي  الثعالب  )1987( من 
الفريو�شات  مع   %98  –  97 بني  ت��رتاوح  بن�شبة   ،)U22480(
النتائج  اأ�شارت  الأردن.  املعزولة خالل عامي 1998 و1999 من 
جمموعة  يف  تتجمع  العماين  الفريو�س  عينات  اأن  اإىل  الأول��ي��ة 
و�شيتم  املخربية  التحاليل  من  باملزيد  القيام  ج��اري  واح���دة. 

حتديث النتائج خالل الفرتة القادمة.

�سورة 51. ظهور مراحل خمتلفة من االلتهاب الرئوي يف الرئتني للمجرتات ال�سغرية.

�سورة 52. ت�سرب وا�سع النطاق من اخلليا االلتهابية احلادة )الكريات البي�ساء( يف احلوي�سلت الهوائية

جدول 19. عزالت داء الكلب يف عمان التي مت حتليلها يف هذه الدرا�سة واأرقام املدخلت

رقم املدخلالوليةتاريخ اجلمعاأنواع احليوانات

KC883998بهالء )وادي قريات(فرباير 2011مالأبل

KC883997جعالنمايو 2011ماأغنام

KC883999نزوىيناير 2011مماعز

KC884000�شمائليناير 2012مماعز
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ملحق- قائمة املوظفني 

املقر الرئي�صي للمديرية بالرمي�ش

اأحمد بن نا�شر البكري
مدير عام املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية

حمود بن دروي�س احل�شني
املدير العام للم�شاعد للبحوث الزراعية واحليوانية

عبد العزيز بن �شامل احلارثي، مدير مركز بحوث الإنتاج النباتي
عبد املجيد بن حمود الروحي، مدير مركز بحوث ال�شحة احليوانية 

ح�شن بن �شالح البلو�شي، مدير دائرة ال�شوؤون الإدارية واملالية 
يو�شف بن حممد الرئي�شي، مدير مركز بحوث النخيل

�شامل بن علي اخلاطري، مدير مركز بحوث وقاية النبات
را�شد بن �شعود احلب�شي، مدير مركز بحوث الإنتاج احليواين

حمدان بن �شامل الوهيبي، مدير مركز بحوث الرتبة واملياه
ماهر بن غريب املعويل، املدير امل�شاعد ملركز بحوث ال�شحة احليوانية

نا�شر بن �شعيد اجلابري، املدير امل�شاعد لدائرة ال�شوؤون الإدارية واملالية
عبداهلل بن خمي�س امبو�شعيدي، رئي�س ق�شم الوثائق واملحفوظات

نا�شر بن خلفان ال�شامري، رئي�س ق�شم ال�شوؤون الإدارية
عمر بن قا�شم البلو�شي، رئي�س ق�شم املوارد الب�شرية
�شعيد بن علي البلو�شي، رئي�س ق�شم تقنية املعلومات

املوظفني امل�ساندين

عبداهلل بن علي الغاربي 
اأحمد بن عبداهلل احلمداين

اأحمد بن علي ال�شيابي
اأحمد بن حممد الزدجايل

اأحمد بن �شليمان اليحمدي 
علي بن حمفوظ الرواحي
بدر بن ابراهيم البلو�شي
جمال بن را�شد اجلفيلي

جمعة بن �شامل املالكي
خالد بن خمي�س اليحمدي
خمي�س بن �شامل العامري
خطاب بن عمر البلو�شي

مرمي بنت خليفة الغافري
نعيمة بنت �شاملني ال�شليماين

نا�شر بن علي الكا�شبي
 نوال بنت �شامل العبادي

�شعيد بن علي البلو�شي
�شعيد بن ابراهيم العلوي
�شعيد بن حممد الزيدي
�شعيد بن �شامل الهنائي

�شلطان بن �شامل ال�شبحي
ي�شرى بنت حمد الهما�شي
عمر بن خمي�س ال�شامري

مركز بحوث الإنتاج النباتي

خري بن طوير البو�شعيدي، رئي�س ق�شم بحوث الفاكهة
موؤثر بن �شالح الروحي، رئي�س ق�شم بحوث اخل�شر

�شفاء بنت حممد الفار�شي، رئي�شة ق�شم بحوث البذور وامل�شادر الوراثية النباتية
 �شيف بن علي اخلمي�شي، رئي�س ق�شم بحوث املحا�شيل احلقلية

 حميد جلوب علي اخلفاجي، خبري املحا�شيل احلقلية
 �شليم �شاحب نداف، خبري البذور وامل�شادر الوراثية النباتية

 عبداهلل بن حمد الربا�شدي، باحث فاكهة
 علياء بنت �شالح الهنائي، باحثة البذور وامل�شادر الوراثية النباتية

 با�شم بن �شيف الكلباين، باحث فاكهة
فخرية بنت نا�شر الغافري، باحثة خ�شر

فاطمة بنت �شامريد الرئي�شي، باحثة خ�شر
نادية بنت حممد اجلابري، باحثة حما�شيل حقلية

�شبيل بن �شامل البلو�شي، م�شرف م�شتل الفاكهة
وليد بن �شامل العربي، باحث خ�شر

الفنيني 

اأحمد بن �شامل الر�شيدي
علي بن �شعد املالكي

داوود بن حمد اليحمدي
هيثم بن عبداهلل ال�شليمي

حمد بن �شعيد العزري
ها�شم بن �شامل احلكماين

هالل بن جمعة املعويل
جا�شم بن حممد احلرا�شي

جا�شم بن حممد املالكي
خليفة بن �شامل ال�شبحي

من�شور بن مبارك الوهيبي
�شعيد بن �شهيل املالكي

�شالح بن هديب امل�شفريي
�شليم بن ها�شل امل�شيفري

�شامل بن حمد ال��مبيح�شي 

مركز بحوث وقاية النبات

ح�شن بن طالب اللواتي، رئي�س ق�شم بحوث النحل
ليلى بنت علي ال�شبحي، رئي�شة ق�شم بحوث التقييم احليوي للمبيدات

جنمة بن حممود الزدجايل، رئي�شة ق�شم بحوث املكافحة احليوية
نا�شر بن حممد العربي، رئي�س ق�شم بحوث احل�شرات الزراعية
ابتهال بنت جمعة الرئي�شي، رئي�شة ق�شم بحوث اأمرا�س النبات 

نادية بنت �شيف ال�شبحي، رئي�شة ق�شم بحوث متبقيات املبيدات 
حممد ح�شن العليمي، باحث تقييم حيوي للمبيدات

عبداهلل بن داوود الزدجايل، باحث فريو�شات 
اأحمد بن حممد املنذري، باحث امرا�س نبات

ا�شماء بنت �شامل الناعبي، باحثة امرا�س نبات
فاطمة بنت غريب الرواحي، باحثة تقييم حيوي للمبيدات

فاطمة بنت �شليمان العربي، باحثة �شميات
مع�شومة بنت حممد العجمي، باحثة �شميات

حممد بن �شامل العويف، باحث ح�شرات زراعية
نائلة بنت حممد امل�شلمي، باحث امرا�س نبات

جناه بنت عبداهلل العجمي، باحث مكافحة حيوية
قي�س بن �شيف املعويل، باحث امرا�س نبات
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را�شد بن حمدان ال�شيدي، باحث مكافحة حيوية
�شامية بنت جمعة الناعبي، باحثة مكافحة حيوية

�شبيب بن مو�شى البلو�شي، باحث اأمرا�س نبات 
ثويني بن ها�شل الغافري، باحث تقييم حيوي للمبيدات

الفنيني

عادل بن خمي�س امل�شيفري
اأحمد بن باقر الداوود

اأحمد بن �شعيد الدرمكي
علي بن ح�شن البلو�شي

علي بن حممد اليحمدي
علي بن �شغري املبيح�شي

اأنور بن يو�شف البو�شعيدي 
اأ�شعد بن جمعة امل�شيفري

بدر بن حممد اليحمدي
ح�شني بن �شعيد عبدالباقي
اإميان بنت �شلطان البحري
عي�شى بن �شامل احلمداين
ماجد بن حممد اخلمي�شي

من�شور بن �شامل املالكي
حممد بن حامد ال�شيابي

مو�شى بن اإبراهيم الريامي
عمر بن �شيخان املعمري

را�شد بن مبارك احلمداين
�شعيد بن �شامل امل�شروري

�شيف بن �شليمان اجلابري
�شامل بن حممد الزدجايل

تهاين بنت �شالح اخلنجري

مركز بحوث الرتبة واملياه

�شعود بن علي الفار�شي، رئي�س ق�شم بحوث الرتبة
�شامل بن عبداهلل الرا�شبي، رئي�س ق�شم بحوث الزراعة امللحية

حمد بن �شليمان الذهلي، رئي�س ق�شم بحوث الري
عي�شى بن را�شد الغريبي، باحث ري

حمود بن �شويدان الها�شمي، باحث ميكروبيولوجيا الرتبة
جمعان بن ربيع، باحث زراعة ملحية

ماجدة بنت �شليمان الزدجايل، باحثة تربة
حممد بن نا�شر اليحيائي، باحث ميكروبيولوجيا الرتبة

منري بن �شعيد اليحيائي، باحث تربة
نا�شر بن �شامل الوهيبي، باحث تربة

يحيى بن نا�شر الوهيبي، باحث زراعة ملحية

الفنيني

احالم بنت علي البلو�شي
فهد بن زيد امل�شيفري

ابراهيم بن حمد امل�شيفري
جمال بن حمود احلب�شي

جا�شم بن حممد الر�شيدي
�شامل بن نا�شر العامري

يحيى بن �شامل ال�شليماين

مركز بحوث النخيل

واملكلفة  احليوية  التقنية  بحوث  ق�شم  رئي�س  املعمري،  حميد  بنت  الغالية 
بت�شيري اأعمال مدير مركز الزراعة الن�شيجية

خالد بن حممد ال�شعيلي، رئي�س ق�شم بحوث ال�شناعات الغذائية
�شعيد بن خمي�س ال�شباحي، رئي�س ق�شم بحوث الب�شتنة 

عبا�س بن عبد الهادي اللواتي، باحث تقنية حيوية
عبداهلل بن اأحمد اجلابري، باحث تقنية حيوية

اأمل بنت خليفة الغافري، باحثة �شناعات غذائية
اأني�شة بنت مبارك الغاب�شي، باحثة �شناعات غذائية

اإبت�شام بنت را�شد احلرا�شي، باحثة تقنية حيوية
من�شورة بنت خلفان العامري، باحثة �شناعات غذائية

مروة بنت �شليمان الهنائي، باحث تقنية حيوية
حممد بن اأحمد ال�شدراين، باحث �شناعات غذائية

�شليمان بن عبداهلل العامري، باحث ب�شتنة

الفنيني

اإبراهيم بن �شعيد البو�شعيدي
جمعة بن �شعيد ال�شيابي

خمي�س بن عبداهلل الرا�شدي

مركز بحوث الإنتاج احليواين

حمود بن هالل اخلنجري، رئي�س ق�شم بحوث الأبقار
خلفان بن مطر ال�شرجي، رئي�س ق�شم بحوث تغذية احليوان

يا�شر بن عبيد ال�شكيلي، رئي�س ق�شم بحوث التنا�شل
اإيهاب م�شطفى �شعت، خبري تربية حيوان

عالء داوود احلمداين، خبري تغذية احليوان
اأحمد فاروق م�شطفى الألفي، طبيب بيطري

فهد بن حمفوظ اليحيائي، باحث اإنتاج حيواين 
طالل بن مرهون ال�شديري، باحث اإنتاج حيواين

�شعيد بن �شيف العمريي، باحث اإنتاج حيواين
كرمية بنت را�شد ال�شناين، باحث اإنتاج حيواين

اأحمد بن نا�شر الإ�شماعيلي، باحث تلقيح اإ�شطناعي
حممود بن حمدان العامري، باحث حما�شيل حقلية 

الفنيني

 عاجب بن عبداهلل النوبي
ا�شعد بن خمي�س امل�شيفري
حممد بن خليفة اليحمدي
نا�شر بن �شامل املخزومي
�شعيد بن حممد الدرمكي
�شلطان بن �شعيد املعويل

املوظفني امل�شاندين
طارق بن حيدر البلو�شي

مركز بحوث ال�صحة احليوانية

�شامل بن �شليمان املخلدي، رئي�س ق�شم بحوث الأمرا�س البكتريية
فادية بنت عبداهلل الكيتاين، رئي�س ق�شم بحوث الطفيليات

�شامية بنت جمعة البو�شعيدي، رئي�شة ق�شم بحوث الكيمياء احليوية وال�شموم
حممد حماد ح�شني، باحث علم الأوبئة 

حممد ح�شن بدي، خبري علم الفريو�شات
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حممد حممد �شيد احمد، باحث علم اأمرا�س 
جميلة بنت �شعيد الكلباين، باحثة كيمياء حيوية

�شابرة بنت علي اليحيائي، باحثة علم الطفيليات
�شعيد بن عبداهلل املع�شري، باحث كيمياء حيوية

�شمو�س بنت عبداهلل الريامي، باحثة بيطرية 

الفنيني

عبداهلل بن �شاعد ال�شيابي
جمعة بن �شعيد امل�شيفري

حممد بن �شومار الزدجايل
نا�شر بن �شامل اليحمدي
�شيف بن �شعيد احلب�شي

املوظفني امل�صاندين

فاطمة بنت �شعيد البدري
خليفة بن ابراهيم العلوي

دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة 

الداخلية ومركز الزراعة الن�صيجية

البحوث  م��دي��ردائ��رة  ال��ع��دوي،  ���ش��امل  ب��ن  علي 
الزراعية واحليوانية مبحافظة الداخلية

البحوث  رئي�س حمطة  الوائلي،  ربيع  بن  عبداهلل 
احليوانية بوادي قريات

ال�شوؤون  ق�شم  رئي�س  الريامي،  �شيخان  بن  علي 
الدارية واملالية

الزراعة  ق�شم  رئي�س  العربي،  �شيف  بن  مبارك 
الن�شيجية

بحوث  حمطة  رئي�س  ال��ع��ربي،  زاه��ر  ب��ن  نا�شر 
النخيل بوادي قريات

الإنتاج  ق�شم  رئي�س  الكندي،  �شعيد  بن  حممد 
والإكثار

زراع���ة  ب��اح��ث  ال��ع��ربي،  �شليمان  ب��ن  ع��ب��داهلل 
ن�شيجية

عي�شى بن مو�شى املنذري، باحث ح�شرات
فادية بنت جمعة ال�شباري، باحثة زراعة ن�شيجية
منال بنت خلفان ال�شكيلي، باحث زراعة ن�شيجية
م�شعود بن �شليمان العزري، باحث اأمرا�س نبات

مهنا بن علي املفرجي، باحث زراعة ن�شيجية 
م�شطفى بن زاهر العدوي، باحث زراعة ن�شيجية

ريا بنت �شيف التوبي، باحث زراعة ن�شيجية
را�شد بن خلفان ال�شكيلي، باحث خ�شر 

وامل�شادر  البذور  باحث  الهنائي،  بن علي  �شالح 
الوراثية النباتية

�شامل بن علي احلميمي، باحث ب�شتنة نخيل
�شامل بن من�شور الغماري، باحث 

�شامل بن نا�شر العربي، باحث زراعة ن�شيجية
�شامل بن �شيف النبهاين، باحث ح�شرات

�شعود بن خلف ال�شبيحي، باحث اإنتاج حيواين
زراعة  باحث  الداغري،  �شليمان  بنت  كلثوم  اأم 

ن�شيجية
يحيى بن هالل العربي، باحث حما�شيل حقلية

يا�شمني بنت هالل العربي، باحثة زراعة ن�شيجية
�شعد بن حممد عامر، حملل كيميائي

خالد يو�شف عبد املجيد، طبيب بيطري

الفنيني

عبد الغني بن �شليمان الهنائي
عبداهلل بن �شامل املفرجي

عدل بن عبداهلل العربي
اأحمد بن حمد العلوي

اأحمد بن ها�شل اجلامودي
اأحمد بن م�شعود ال�شكيلي

اأحمد بن حممد الهنائي
اأحمد بن نا�شر الوردي

اأحمد بن �شامل الرا�شدي
علي بن خلفان الهنائي

علي بن مبارك احلارثي
علي بن �شعيد احلارثي

علي بن �شليمان اليحيائي
اأمل بنت جميل الهنائي
عمار بن عي�شى العلوي

اأ�شعد بن خلف الهطايل
بدرية بنت �شعود الغالبي
فاطمة بنت حمد العلوي

فاطمة بنت حمود البيماين
جاجانن دهارما جاديكار 

غنية بنت علي اليعربي
حامد بن جنود الهنائي

حمود بن عبداهلل العربي
هالل بن علي املفرجي

اإميان بنت حمد الهطايل
عي�شى بن املر الهنائي

عي�شى بن �شليمان العلوي
خلف بن �شامل املفرجي

خلفان بن �شعيد الهنائي
خالد بن عبداهلل الكندي
خليفة بن عبداهلل الوردي
خليفة بن ح�شني املفرجي
خليفة بن �شعيد النا�شري

خزينة بنت خلفان الهنائي
حممود بن �شعيد ال�شكيلي
م�شعود بن عامر الربعاين
م�شعود بن حارث العدوي
حممد بن بروك الريامي

حممد بن خلفان ال�شكري
حممد بن �شعيد الق�شابي

حممد بن �شامل الهنائي
حممد بن �شامل الهنائي
منى بنت �شامل ال�شكيلي

م�شطفى بن يو�شف ال�شكري
ن�شراء بن علي الهنائي

نا�شر بن عبداهلل الوردي

نا�شر بن حارث العربي
را�شد بن علي الهطايل

را�شد بن ها�شل النا�شري
را�شد بن �شعيد ال�شاملي

را�شد بن �شعيد ال�شق�شي
را�شد بن �شيف الهنائي

�شعيد بن عبد الرحمن العربي
�شعيد بن خمي�س املعمري

�شعيد بن نا�شر العلوي
�شيف بن �شباح الهنائي
�شالح بن حمود الهنائي

�شالح بن �شامل الزحيمي
�شامل بن دريب الها�شمي

�شامل بن عي�شى العلوي
�شامل بن حمود الهنائي

�شامل بن خلفان ال�شكري
�شامل بن خمي�س ال�شليمي

�شامل بن �شعيد الهنائي
�شامل بن �شيف التميمي
�شامي بن �شعيد الوردي
�شامي بن زاهر الريامي

�شامية بنت خليفة الهنائي
�شعود بن �شليمان العربي

�شعود بن طالب العلوي
�شيخة بنت خمي�س الهنائي
�شيخان بن حارب ال�شكري

�شليمان بن عبداهلل النبهاين
�شليمان بن �شامل الهنائي

�شلطان بن �شامل اخلمي�شي
طالل بن �شامل العنقودي

ثريا بن �شامل النبهاين
وليد بن بطي الهنائي

يو�شف بن مرهون الهنائي
زيد بن خمي�س اخل�شوري

زيد بن �شامل الهنائي
موظفني امل�شاندين

عبداهلل بن �شامل ال�شكيلي
حمد بن �شليمان اخلاطري
ها�شل بن حمدان الهنائي

حميد بن خمي�س اليحيائي
خلفان بن جمد ال�شيلي

حممد بن غ�شن الهنائي
حممد بن نا�شر املفرجي
حممد بن نا�شر الريامي
�شعيد بن را�شد امل�شلحي
�شامل بن عامر اجلديدي

�شامل بن خادم الهنائي
حممد بن نا�شر الريامي

�شامل بن خمي�س بن �شليمان اجلديدي
عي�شى بن نا�شر بن ربيع العربي



دائ��������رة ال���ب���ح���وث ال����زراع����ي����ة واحل���ي���وان���ي���ة 

مبحافظة ظفار

البحوث  دائ��رة  مدير  ال�شنفري،  بخيت  بن  اأحمد 
الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

عبداهلل بن �شامل الروا�س، رئي�س حمطة البحوث 
احليوانية ب�شاللة

عو�س بن عبداهلل ال�شيغ، رئي�س حمطة البحوث 
الزراعية ب�شاللة

حممد بن اأحمد بيت ابراهيم، رئي�س ق�شم ال�شوؤون 
الإدارية واملالية

اإن��ت��اج  ب��اح��ث  ال�شجيبي،  رب��ي��ع  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد 
احليواين

عبداهلل بن بخيت �شعد، باحث اإنتاج حيواين
عبداهلل بن �شعيد الكثريي، باحث نحل الع�شل

الف�شل عبداهلل علي اأحمد، طبيب بيطري
علي بن حم�شن ال�شنفري، باحث اإنتاج الدواجن

انور بن اأحمد بيت فا�شل، باحث فاكهة
بخيت بن حماد تبوك، باحث فاكهة

بخيت بن �شعيد ال�شحري، باحث تربة
با�شم بن ب�شري بيت عبيدون، باحث خ�شر

حديد بن �شليم بيت �شجعنة، باحث حما�شيل حقلية
ح�شن بن اأحمد الروا�س، باحث اأمرا�س نبات

حممد بن اأحمد امل�شهلي، باحث تربة
حممد بن م�شلم تبوك، باحث حما�شيل حقلية

حم�شن بن م�شلم العامري، باحث احتياجات مائية
منى بنت �شالح املع�شني، باحث خ�شر

نايف بن اأحمد بيت را�شد، باحث اإنتاج حيواين
نا�شر بن حممد املع�شني، باحث حما�شيل حقلية

نا�شر بن علي بيت �شعيد، باحث فاكهة
�شامل بن عو�س الف�شلي، باحث انتاج حيواين

�شامل بن �شعيد الكثريي، باحث فاكهة
�شامل بن �شالح باح�شوان، باحث انتاج حيواين

�شامي بن حممد اجلابري، باحث تربة
�شهام بنت اآدم جبحون، باحثة ح�شرات

الفنيني

عبداهلل بن �شعيد الهمبا�شي
علي بن حممد الكثريي

علي بن م�شتهيل ال�شحري
علي بن �شعيد النهاري
اأمني بن حممد مقيبل
فهد بن عمر الربيكي

غازي بن خوفي�س الكثريي
غازي بن �شامل الب�شراوي

حامد بن عبداهلل با عمر
حامد بن اأحمد الكثريي

ح�شن بن عبد القادر الكاف
كامل بن �شهيل املع�شني
خيار بنت حممد تبوك

مالك بن �شعيد زعبنوت 

حممد بن اأحمد ال�شحري
حممد بن بخيت غفرام

حممد بن خادم بيت خزمي
حممد بن حماد قطن

حممد بن مب�شربيت رعيدان
حممد بن �شالح بيت حيدر

حممد بن يحيى زعبنوت
مب�شر �شعيد بيت ريدان

م�شلم بن اأحمد قطن 
نوفل بن اأحمد اليافعي

قي�س بن جمعان بيت حرديت
�شعيد بن علي بن �شامل قطن

�شعيد بن �شامل املع�شني
�شامل بن اأحمد جيد

�شامل بن عو�س بيت �شريطان
�شامية بنت �شعيد الزوامري
�شفاء بنت مانح بيت �شويلم
طالل بن حممد بيت بركة

يا�شر بن م�شلم قطن
املوظفني امل�شاندين

عبداهلل بن علوي باعمر
اأحمد بن حممد مقيبل

علي بن ن�شيب الربعمي
اأمينة بنت �شنجور بيت املدهوي

اأ�شماء بنت عبداخلالق بيت فرج
غازي بن عبد القادر العجيلي

خالد بن عامر ال�شنفري
خالد بن �شعيد ك�شوب

خيار بنت �شهيل الزيدي تبوك
نعيمة بنت �شهيل الكثريي
�شعيد بن حماد العامري

زينب بنت بخيت باكريت

�صمال  مبحافظة  ال��زراع��ي��ة  ال��ب��ح��وث  دائ����رة 

الباطنة

البحوث  دائ���رة  م��دي��ر  ال��ع��دوي،  عبيد  ب��ن  علي 
الزراعية مبحافظة �شمال الباطنة

ال�شوؤون  ق�شم  رئي�س  امل��ع��م��ري،  علي  ب��ن  �شالح 
الإدارية واملالية

اأمل بنت �شليمان الزيدي، باحثة خ�شار
حممد بن حمد اجلابري، باحث فاكهة

منى بنت �شلطان اجلابري، باحثة اأمرا�س نبات
�شيف بن خلفان القطيطي، باحث خ�شر

�شيف بن حممد الكعبي، باحث اأمرا�س نبات
اأ�شماء بنت اإ�شماعيل ال�شرياوي، باحثة تربة

الفنيني

عبداهلل بن �شامل ال�شبلي
علي بن نا�شر ال�شيفي

علي بن �شيف الغيثي

بدر بن علي ال�شعدي
ح�شني علي ال�شبلي

خليفة بن �شعيد اجلهوري
ماجد بن خمي�س ال�شبلي

رحمة بنت خمي�س املقبايل
را�شد بن علي العربي

را�شد بن علي العمراين
�شعيد بن �شليمان ال�شريحي

�شلطان بن �شيف املقبايل
وفاء بنت مطر ال�شبلي

يو�شف بن �شيف العمراين

املوظفني امل�صاندين

عبداهلل بن عامر اجلهوري

دائ������رة ال���ب���ح���وث ال���زراع���ي���ة مب��ح��اف��ظ��ة ج��ن��وب 

الباطنة 

دائ��رة  مدير  احلب�شي،  علي  بن  �شيف  بن  �شعود 
البحوث الزراعية 

بحوث  حمطة  رئي�س  ال�شماخي،  را�شد  بن  قا�شم 
النحل بالر�شتاق 

الفاكهة  م�شتل  م�شرف  املالكي،  �شامل  بن  جمعة 
بربكاء

الفنيني

عبداهلل بن �شامل العربي
عزة بنت حمود اللمكي

مرهون بن �شالم الب�شامي
جنية بنت علي الهطايل

حممد بن �شامل الهطايل

دائرة البحوث الزراعية بال�صرقية

دائرة  مدير  را�شد اجلعفري،  بن  بن حمد  خليفة 
البحوث الزراعية بال�شرقية

حمد بن �شامل الكا�شبي، باحث تربة ومياه
خالد بن �شعيد الها�شمي، باحث حما�شيل حقلية

�شعود بن عبداهلل الرا�شبي، باحث خ�شر
�شفاء بنت خليفة احل�شني، باحثة اأمرا�س نبات

الفنيني

حممد بن را�شد الها�شمي
حممد بن �شعيد اخلميا�شي

نا�شر بن �شليم الرا�شبي
نورة بنت حممد احلكماين

�شامل بن خمي�س املعمري
�شليمان بن كنندراحلجري
�شليمان بن را�شد البلو�شي

املوظفني امل�شاندين
بدر بن �شالح اآل حمودة

60





62


