
www.maf.gov.om

املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية

التقــريـــر ال�ســــــنوي 2016م



التقرير ال�سنوي

2016

املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية

www.maf.gov.om







جميع حقوق التاأليف والن�سر حمفوظة لدى وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية يف �سلطنة عمان  2016 ©

الوزارة 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 2016. املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية، وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية. م�سقط، �سلطنة عمان i + 68 �س



املحتويات

i مقدمة 

1 الربنامج الرئي�سي 1. برنامج بحوث نخيل التمر 

1 امل�سروع 1-1. االإدارة املتكاملة الآفات واأمرا�س النخيل 

3 امل�سروع 1-2. االإدارة املتكاملة حل�سرة الدوبا�س و�سو�سة النخيل احلمراء 

4 امل�سروع 1-3. حت�سني معاملت ما قبل ح�ساد التمور 

- امل�سروع 1-4. حت�سني معاملت ما بعد احل�ساد للتمور 

9 امل�سروع 1-5 تقييم القيمة ال�سناعية للتمور 

11 امل�سروع 1-6. التنوع الوراثي اجلزيئي لنخيل التمر 

16 الربنامج الرئي�سي 2. كفاءة ا�ستخدام املياه و اإدارة الري 

16 امل�سروع 2-1. حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة املحمية وتقنية الزراعة بدون تربة  

19 امل�سروع 2-2. تعظيم اال�ستفادة من ا�ستخدام املياه واإدارتها حتت بيئات خمتلفة 

21 الربنامج الرئي�سي 3. اإدارة و حت�سني املوارد الوراثية النباتية 

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

21 امل�سروع 3-2. ا�ستخدام املادة الوراثية للمحا�سيل املحلية وامل�ستوردة والرعوية يف االإنتاج الزراعي 

33 امل�سروع 3-3. مراقبة �سحة وجودة البذور 

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

34 امل�سروع 4-1. التح�سني الوراثي للأبقار املحلية واملجرتات ال�سغرية والدواجن 

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

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

40 الربنامج الرئي�سي 5. الإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية 

40 امل�سروع 5-1. م�سح و حتديد االآفات واالأمرا�س للمحا�سيل الرئي�سية  

- امل�سروع 5-2. اال�ستخدام االآمن للكيماويات الزراعية التقليدية وال�سديقة للبيئة 

42 امل�سروع 5-3. تعظيم اال�ستفادة من االحتياجات الغذائية للنبات 

- امل�سروع 5-4. حتديد وا�ستخدام الكائنات امل�ساحبة للنباتات يف الرتبة 

45 امل�سروع 5-5. تطوير طرق االإدارة امل�ستدامة للآفات  

47 امل�سروع 5-6. حتديد واإدارة اآفات واأمرا�س نحل الع�سل 

- امل�سروع 5-7. الدرا�سات احليوية و البيئية للآفات واالأمرا�س الرئي�سية 

48 الربنامج الرئي�سي 6. بحوث وتنمية املكافحة احليوية 

48 امل�سروع 6-1. م�سح و حتديد االأعداء احليوية املحلية 

- امل�سروع 6-2. االكثار الكمي وا�ستخدام عوامل املكافحة احليوية الفعالة 

50 الربنامج الرئي�سي 7. برنامج بحوث جودة وال�سلمة الغذائية 

50 امل�سروع 7-1. تو�سيف املواد الكيميائية من التمور العمانية 

53 امل�سروع 7-2. تقييم جودة الع�سل العماين 

- امل�سروع 7-3. تقييم متبقيات امل�سادات احليوية يف املنتجات احليوانية 

53 امل�سروع 7-4. تقييم متبقيات املبيدات يف املنتجات الزراعية  

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

 54 امل�سروع 8-1. اال�ستخدام االآمن ملياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيًا يف االنتاج الزراعي 

56 امل�سروع 8-2. اال�ستفادة من املياه املاحلة للزراعة امل�ستدامة  

58 الربنامج الرئي�سي 9. مراقبة الأوبئة احليوانية والأمرا�ض املنقولة  

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

61 امل�سروع 9-2. الدرا�سات املر�سية-البيولوجية للأمرا�س احليوانية 

64 ملحق قائمة املوظفني 





i

مقدمة
البحوث  اأجريت يف مراكز  والتي  2016م  التي نفذت خلل عام  الزراعية واحليوانية  البحثية  االأن�سطة  نتائج  التقرير على  يحتوي هذا 

ال�سبعة التابعة للمديرية العامة للبحوث الزراعة واحليوانية )مركز بحوث االإنتاج النباتي ومركز بحوث وقاية النبات ومركز بحوث الرتبة 

واملياه ومركز بحوث النخيل ومركز الزراعة الن�سيجية ومركز بحوث االنتاج احليواين ومركز بحوث ال�سحة احليوانية(، باالإ�سافة اإىل 

الدوائر البحثية يف املحافظات، حيث مت تقدمي هذه النتائج من خلل جمموعة من امل�ساريع يف اإطار)9( برامج رئي�سية.

ي�سرين اأن اأ�سري هنا اإىل اأن عام 2016م قد �سهد اأن�سطة متنوعة مكثفة ت�سمنت بحوث يف جمال زيادة اإنتاجية املحا�سيل الزراعية مثل 

اإىل حما�سيل اخل�سر مثل اخليار  اإ�سافة  والفافاي  والنارجيل  واالأمبا )املاجنو(  النخيل  الب�ستانية مثل  واملحا�سيل  املحا�سيل احلقلية 

والطماطم يف نظم الزراعة املائية املفتوحة واملغلقة، كما ت�سمنت درا�سات حول م�ساكل الرتبة واملياه وم�ساكل االآفات احل�سرية واالأمرا�س 

التي تواجه املحا�سيل مثل الدوبا�س يف النخيل ومر�س اللفحة املتاأخرة يف الطماطم. اأما بالن�سبة لبحوث الرثوة احليوانية، فقد كانت 

واالأمرا�س احليوانية  املحلية،  املوارد  با�ستخدام  االأعلف  واإنتاج مركزات  واملاعز  واالأغنام  املحلية  املا�سية  اأن�سطة حول حت�سني  هناك 

وداء  املعدي يف اجلمال  والقراد  واحلمري  واأمرا�س اخليول  الدواجن،  ومر�س اجلمبورو يف  ال�ساملونيل  مثل  واالآفات  واملعدية  اخلطرية 

الكلب، اإىل جانب ذلك فقد كانت هناك اأن�سطة بحثية من خلل امل�سروع االإقليمي حول تطوير ا�ستدامة نخيل التمر بالتعاون مع املركز 

الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(، واالأن�سطة البحثية لتح�سني االأ�سناف املحلية ملح�سويل القمح وال�سعري من خلل 

العمانية  النخيل  الأ�سناف  الوراثية  الب�سمة  لتحديد  البحثية  والدرا�سات  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  الوراثي  التطفري 

الواعدة.

و  والعلماء وطلب  الرثوة احليوانية  و  بالزراعة  العلقة  القراء ذوي  التقرير مفيدة جلميع  املن�سورة يف هذا  املعلومات  تكون  اأن  نتمنى 

الدعم  لوال  النور  تكن لرتى  البحثية مل  االإجنازات  اإن هذه  القرار يف خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة.  و�سناع  اأ�ساتذة اجلامعات 

املبا�سر وغري املبا�سر املقدم من العديد من ال�سخ�سيات واملنظمات والهيئات البحثية. ويف هذا االإطار فاإننا نخ�س ال�سكر والتقدير ملعايل 

الدكتور فوؤاد بن جعفر ال�ساجواين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية املوقر و�سعادة الدكتور اأحمد بن نا�سر البكري وكيل الوزارة للزراعة، 

للزملء  وال�سكر كذلك  الزراعية واحليوانية.  للبحوث  العامة  املديرية  القدرات يف  البحثية وتطوير  االأن�سطة  املتوا�سل جلميع  لدعمهما 

باملديريات املركزية املعنية يف ديوان عام الوزارة واملديريات واالإدارات الزراعية مبحافظات ال�سلطنة املختلفة على م�ساهمتهم الفعالة 

يف تنفيذ االأن�سطة البحثية.

وال�سكر مو�سول للمنظمات الدولية مثل منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 

اجلافة ) اإيكاردا( واملركز الدويل للزراعة امللحية )اإكبا( و اإحتاد موؤ�س�سات البحوث الزراعية يف ال�سرق االأدنى و�سمال اأفريقيا )اأرينينا( 

واملنظمة العربية للتنمية الزراعية واملركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( ومنظمة التنوع احليوي والوكالة 

القدرات  وتطوير  وبناء  اال�ست�سارية  واخلدمات  الدعم  على  )اليوبوف(  النباتية  للم�ستنبطات  الدويل  واملجل�س  الذرية  للطاقة  الدولية 

الوطنية. كما ن�سكر املخت�سني بوزارة البلديات االإقليمية وموارد املياه ووزارة البيئة وال�سوؤون املناخية و�سوؤون البلط ال�سلطاين وديوان 

البلط ال�سلطاين وجامعة ال�سلطان قابو�س وجمل�س البحث العلمي و�سندوق التنمية الزراعية وال�سمكية ومكتب التقنية النووية ال�سلمية 

بوزارة اخلارجية وجمعية املزارعني العمانية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س.

ويف اخلتام اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير الأع�ساء اللجنة العلمية وللخرباء والباحثني والفنيني وجميع العاملني يف املقر الرئي�سي 

للمديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بالرمي�س ومركزي بحوث ال�سحة احليوانية واالنتاج احليواين والدوائر البحثية باملحافظات 

جلهدهم املبا�سر وغري املبا�سر يف تنفيذ االأن�سطة البحثية �سائًل املوىل عز وجل اأن يوفق اجلميع خلدمة هذا البلد العزيز يف ظل القيادة 

احلكيمة ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم )حفظه اهلل و رعاه(. 

الدكتور/ حمود بن دروي�ض بن �سامل احل�سني 

مدير عام البحـــوث الزراعيـــة و احليوانيـة
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الربنامج الرئي�سي 1. برنامج بحوث نخيل التمر

امل�سروع 1-1. الإدارة املتكاملة لآفات واأمرا�ض النخيل

فط���ر  ي�س���ببه  ال���ذي  النخي���ل  ذب���ول  ملر����ض  احليوي���ة  املكافح���ة 

 Ceratocystis radicicola

ي�ستخ���دم فطر الرتايكودرما Trichoderma harzianum واملركب 

)Novibiotic-7669( احلي���وي ال���ذي يحت���وي عل���ى عزلت���ني من 

املكافح���ة  يف   )Bacillus B99 و   Bacillus C100B( البكتريي���ا 

احليوي���ة الأمرا�س الرتب���ة يف كثري م���ن دول العامل.توجد يف �سلطنة 

عم���ان العديد من اأمرا�س الرتبة الت���ي ت�سبب خ�سائر اقت�سادية يف 

بع����س املحا�سيل املهم���ة مثل ذبول اخليار، وامل���وت املفاجئ لل�سمام 

وذب���ول النخيل واللفحة ال�سوداء ال���ذي ي�سببه فطر �سرياتو�سي�ست�س 

رادي�سيك���وال Ceratocystis radicicola. وق���د مت درا�سة الو�سائل 

الكيميائي���ة امل�ستخدم���ة يف مكافح���ة املر����س املتمثل���ة يف املبي���دات 

الفطري���ة واأعطت نتائج جيدة عندم���ا طبقت مع العمليات الزراعية 

ال�سروري���ة للنخلة. مت يف ع���ام 2015م ا�ستخدام عزلتني من الفطر 

احليوي ترايكودرما هارزيامن Trichoderma harzianum )عزلة 

حملي���ة وعزل���ة جتاري���ة( وكل العزلتني اأعط���ى نتائ���ج يف مكافحة 

فطر ال�سرياتو�سي�ست�س ولكن العزل���ة التجارية اأعطت نتائج اأف�سل. 

كم���ا مت يف ع���ام 2016م ا�ستخ���دام عزلت���ني م���ن الفط���ر احلي���وي 

ترايكودرما هارزي���امن Trichoderma harzianum )عزلة حملية 

 )Novibiotic( وا�ساف���ة مرك���ب حي���وي ي�سم���ى )وعزل���ة جتاري���ة

 Bacillus C100B and( يحت���وي عل���ى عزلت���ني م���ن البكتريي���ا

Bacillus B99(. كل املعاملتني احليويتني اأعطى نتائج يف مكافحة 

فط���ر ال�سرياتو�سي�ست����س، بحي���ث ينبغ���ي ان تكون املعامل���ة بالفطر 

احلي���وي ترايكودرم���ا وNovibiotic قب���ل املعامل���ة بالفطر املمر�س 

 Novibioticسرياتو�سي�ست�س وهذا يدل على اأن هذا الفطر احليوي و�

لهم���ا تاأثري وقائي ولي�س تاأثري علجي )�سورة 1(. وقد ذكرت بع�س 

املراجع اأي�سا اأن لهذا الفطر تاأثري حمفز للنمو يف النباتات املعاملة 

اال انه مل يلحظ ذلك من خلل نتائج هذه الدرا�سة.

 )ب( ف�سائل النخيل ال�سليمة.    )ج( ف�سائل النخيل امل�سابة.�سورة 1. )اأ( منظر عام لف�سائل النخيل يف اأكيا�ض البال�ستيك.

اأ

جب
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تقيي���م تاأث���ري اأربع���ة م���ن املبي���دات احل�س���رية عل���ى ح�س���رة احلمرية 

Batrachedra amydraula Meyrick

تعت���رب ح�س���رة احلم���رية )Batrachedra amydraula Meyrick( من 

اأهم االآف���ات التي ت�سيب ث�مار نخيل التم���ر يف �سلطنة عمان، حيث تقوم 

احل�س���رة بو�س���ع بي�سها عل���ى الثمار، وعن���د خروج الريق���ات تقوم بنخر 

الثمار واإف�سادها وبالتايل يوؤدي ذلك اإىل تيب�س الثمار. ويتغري لون الثمار 

امل�ساب���ة اإىل الل���ون البن���ي وتبقى الثم���رة امل�سابة معلقة عل���ى ال�سمراخ 

الثم���ري، بحيث تق���وم يرقة ح�س���رة احلمرية بربط الثم���رة قبل الدخول 

اإليه���ا بال�سمراخ الثمري وذلك عن طريق ن�سج خيوط حريرية بني الثمرة 

وال�سمراخ الثمري، لذلك ي�سهل ملحظة الثمار امل�سابة وهي معلقة على 

ال�سماريخ. ت���وؤدي االإ�سابة بح�سرة احلمرية اإىل تقلي���ل االإنتاج بن�سب قد 

ت�س���ل اإىل 70% ويف بع�س االأحيان اإىل خ�سائر يف حم�سول التمر باأكمله. 

وتعترب املبيدات احل�سرية اأحد احللول امل�ستخدمة ملكافحة هذه احل�سرة، 

حي���ث مت جتربة عدد من املبيدات احل�سرية �س���د هذه االآفة ومت التو�سية 

با�ستخ���دام املبيدات ذات الكفاءة العالية يف احلد من تاأثري احل�سرة على 

املح�س���ول. كذلك هن���اك حاجة لتقييم ع���دد اأكرب من املبي���دات لتوفري 

بدائ���ل من املبي���دات ذات كفاءة عالي���ة و�سمية قليل���ة يف مكافحة ح�سرة 

احلم���رية. مت تقيي���م اأربع���ة اأنواع خمتلفة م���ن املبي���دات احل�سرية، وهي 

كالتايل: مبي���د ماتريك�سني Oxymatrine( %2،4( بجرعة 2.0 مل/لرت 

ماء ومبيد تريبون Etofenprox( %20( بجرعة 0.8 مل/لرت ماء ومبيد 

فايتوماك�س Azadirachtin( %1( بجرعة 2.0 مل/لرت ماء ومبيد �سومي 

األفا Esfenvalerate( %5( بجرعة 0.6 مل/لرت ماء )جدول 1(.

جدول 1. املبيدات احل�سرية امل�ستخدمة يف مكافحة ح�سرة احلمرية لعام 2016م.

ال�سركة املنتجة وبلد املن�ساأاملجموعةاملادة الفعالةاملعاملة )اجلرعة(م

AzadirachtinBotanicalRussell IPM, UKفايتوماك�س 1% )2 مل/لرت ماء(1.

OxymatrineBotanicalRussell IPM, UKماتريك�سني 2،4% )2 مل/لرت ماء(2.

EsfenvaleratePyrethroidSumitomo, Japanمبيد �سومي األفا 5% )0.6 مل/لرت ماء(3.

EtofenproxNon-Ester PyrethroidMitsui Chemicals Agro, Japanمبيد تريبون 20% )0.8 مل/لرت ماء(4.

وقد مت تنفيذ عمليات الر�س يف مزارع م�سابة بح�سرة احلمرية بوالية 

ب����ركاء. حيث مت حتدي����د كفاءة املبي����دات امل�ستخدم����ة بح�ساب الفرق 

بني عدد الثمار امل�ساب����ة بح�سرة احلمرية يف املعاملت املختلفة، ومت 

تطبيق نظام التوزيع الع�سوائي املتكامل.

 )P>0.001( اأو�سح����ت النتائج وجود فروقات معنوي����ة بني معاملت

واأن اأف�س����ل النتائج كانت با�ستخدام مبيدي تريبون 20% وماتريك�سني 

2،4%، حي����ث بلغ����ت ن�س����ب تخفي�س يف ع����دد الثمار امل�ساب����ة %53.6 

و49.6%، عل����ى التوايل، خ����لل 14 يوما. ياأتي بع����د ذلك مبيد �سومي 

األف����ا 5%، حيث بلغت ن�سب التخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة %39.4. 

اأم����ا مبي����د فايتوماك�����س 1% فقد بلغت ن�س����ب تخفي�س يف ع����دد الثمار 

امل�سابة %14.1.

اأو�سح����ت النتائ����ج تفوق مبي����دي تريبون 20% بجرع����ة 2 ملل/لرت ماء 

وماتريك�س����ني 2،4% بجرعة 0.8 ملل/لرت ماء يف تخفي�س عدد الثمار 

امل�ساب����ة مقارنة باملبي����دات االأخ����رى امل�ستخدمة يف الدرا�س����ة، اإال اأن 

ن�سبة التخفي�س يف �س����دة االإ�سابة بح�سرة احلمرية مل تتعدى %76.1 

وهي ن�سبة متدنية )جدول 2(.

جدول 2. ن�سبة التخفي�ض يف �سدة الإ�سابة بح�سرة احلمرية بني املعامالت )%(

املعاملة )اجلرعة(

ن�سبة التخفي�ض يف �سدة الإ�سابة يف الثمار )%(∗ 

املتو�سط14يوم7 اأيام3 اأيام

ماتريك�سني 2،4% )2 مل/لرت ماء(
b 

10.4
a
 76.1

ab
 62.2

a 

49.6

مبيد تريبون 20% )0.8 مل/لرت ماء(
ab 

55.3
ab 

49.6
ab 

56.0
a 

53.6

مبيد �سومي األفا 5% )0.6 مل/لرت ماء(
b 

12.9
ab 

45.9
ab 

59.5
ab 

39.7

فايتوماك�س 1% )2 مل/لرت ماء(
b
 18.7

b 

10.1
b 

13.5
b 

14.1

املتو�سط
b 

24.3
a 

45.4
a 

47.839.2

)P ≤ 0.05( االأرقام التي تتبعها حروف خمتلفة تعني اأن هناك فروق معنوية بينها ∗
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النخي���ل  دوبا����ض  ح�س���رة  �س���د  اجل���وي  الر����ض  كف���اءة  تقيي���م 

Ommatissus lybicus خالل اجليل الربيعي لعام 2016م

تعترب ح�س���رة دوبا�س النخيل م���ن االآفات ال�سارة باأ�سج���ار نخيل التمر يف 

�سلطن���ة عمان. ويكم���ن �سررها املبا�س���ر من خلل تغذيته���ا حيث متت�س 

ع�سارة النبات حمدثة ا�ستنزافًا للعنا�سر الغذائية املنتجة من قبل النخلة، 

وكذلك �سررها غري املبا�سر من خلل اإفرازها للندوة الع�سلية على ال�سعف 

واالأ�سط���ح ال�سفلي���ة لتغذية احل�سرة وكذل���ك الزراعات البيني���ة مما ينتج 

عنه���ا منو الفطريات وتراكم االأترب���ة م�سببة االنخفا�س يف م�ستوى التمثيل 

ال�سوئ���ي للأوراق وبالتايل �سعف النبات. ولتقليل �سرر هذه احل�سرة تقوم 

وزارة الزراع���ة وال���رثوة ال�سمكية �سنوي���ًا مبكافحتها باملبي���دات احل�سرية 

الكيميائي���ة من خ���لل حملت الر�س االأر�سي اأو الر����س اجلوي م�ستخدمة 

طائرات الر�س اجلوي العمودية متخ�س�سة بذلك.

اأجري���ت هذه التجربة لتحديد تاأثري اأربعة اأنواع من املبيدات احل�سرية على 

ح�سرة دوبا�س النخيل خلل اجليل الربيعي لعام 2016م با�ستخدام طائرة 

الر����س اجل���وي على اأ�سج���ار نخيل التمر، حي���ث مت تقدير كف���اءة املبيدات 

بح�ساب ن�سبة الفرق يف عدد قطرات الندوة الع�سلية التي تفرزها احلوريات 

واحل�س���رات الكامل���ة وكذلك ح�س���اب ن�سبة الف���رق يف عدد اأف���راد ح�سرة 

دوبا�س النخيل قبل وبعد الر�س باملبيد. مت تنفيذ الدرا�سة يف واليتي �سمائل 

وبدبد مبحافظة الداخلية، وذلك باختيار قرى �سديدة االإ�سابة ور�سها جوا 

عن طريق طائ���رات مروحية خم�س�سة للر�س اجل���وي. مت تقييم املبيدات 

االأربع���ة املختلفة والت���ي كانت بخا�سية ذرات متناهي���ة ال�سغر )ذ.م.�س( 

 ULV 12.5 DECIS )وه���ي كاالآتي: مبي���د مبيد دي�سيز 12.5 )ذ.م.����س

 %2.4 Matrixine )( ومبيد ماتريك�سني 2،4% )ذ.م.�س)deltamethrin

 %1 Fytomax )( ومبي���د فايتوماك����س 1% )ذ.م.�سULV )oxymatrine

 %10 Trebon )(، بينما مبيد تريبون 10% )م.ز.مULV )azadirachtin

EW )etofenprox( كان بخا�سي���ة م�ستحل���ب الزي���ت يف امل���اء )م.ز.م( 

)جدول 3(. جميع املبيدات مت ر�سها مبعدل 1.5 لرت/فدان. 

املبيدات امل�ستخدمة يف جتارب الر�ض اجلوي ملكافحة ح�سرة دوبا�ض النخيل خالل اجليل الربيعي لعام 2016م  جدول 3. 

ال�سركة املنتجةجمموعة املبيداملادة الفعالةال�سم التجاريم

DeltamethrinPyrethroidBayer CropScience, Franceدي�سيز 12،5% )ذ.م.�س(1

OxymatrineBotanicalRussell IPM, UKفايتوماك�س 1% )ذ.م.�س(2

AzadirachtinBotanicalRussell IPM, UKماتريك�سني 2،4% )ذ.م.�س(3

EtofenproxNon-Ester PyrethroidMitsui Chemicals Agro, Japanتريبون 10% )م.ز.م(4

اأو�سح����ت نتائ����ج التحلي����ل االح�سائي عند مقارن����ة كفاءة املبي����دات احل�سرية يف 

مكافحة ح�سرة دوبا�س النخيل وجود فرق معنوي )P>0.001( يف ن�سبة التخفي�س 

يف ع����دد قطريات الندوة الع�سلية بني املعاملت )املبيدات( بعد الر�س واأن اأف�سل 

النتائ����ج كانت با�ستخ����دام دي�سي����ز 12،5% )ذ.م.�س( )1.5 لرت/ف����دان( الذي 

اأعط����ى ن�سبة تخفي�س يف عدد قط����ريات الندوة الع�سلية 78.27%، تلى ذلك مبيد 

فايتوماك�����س 1% )ذ.م.�س( بن�سب����ة تخفي�س 60.34%، وبع����ده مبيد ماتريك�سني 

2،4% )ذ.م.�س( بن�سب����ة 57.85%، بينما �سجل مبيد تريبون 10% )م.ز.م( اأقل 

ن�سب����ة تخفي�����س يف عدد قطريات الن����دوة الع�سلية حل�سرة دوبا�����س النخيل بن�سبة 

و�سل����ت اإىل 42.99%. اإ�سافة اإىل ذلك مل يكن هناك فروق معنوي بني املعاملت 

وف����رتات تاأث����ري املبيد بعد املعاملة )ج����دول 4(. اأما فيما يتعل����ق بتاأثري املعاملت 

)املبي����دات( يف ن�سبة التخفي�����س يف عدد ح�سرات دوبا�س النخيل فقد بينت نتائج 

التحليل االح�سائ����ي وجود فرق معني بني املعاملت )P>0.001( بني املعاملت 

واأن اأف�سل النتائج كانت با�ستخدام دي�سيز 12،5% )ذ.م.�س( )1.5 لرت/فدان( 

ال����ذي كان متو�س����ط تخفي�س يف عدد ح�س����رات الدوبا�س بن�سب����ة 92.93%، ومن 

ثم مبي����د تريبون 10% )م.ز.م( بن�سبة 70.90%، وبع����ده مبيد ماتريك�سني %2،4 

)ذ.م.�س( بن�سب����ة 67.38%، بينما �سجل مبيد فايتوماك�����س 1% )ذ.م.�س( اأقل 

ن�سبة تخفي�س يف عدد ح�سرات دوبا�س النخيل بن�سبة و�سلت اإىل 55.04%. وفيما 

يتعل����ق بتاأث����ري كل من املعاملت وفرتة تاأثري املبيد بع����د املعاملة فقد كانت هناك 

ف����رق معني )P=0.003(، واأن اأف�سل النتائج كانت بع����د 7 اأيام وامتد تاأثريه اإىل 

14 يوم ملبيد دي�سيز 12،5% )ذ.م.�س( )جدول 5(.

جدول 4. ن�سبة التخفي�ض يف عدد قطريات الندوة الع�سلية حل�سرة دوبا�ض النخيل بني املعامالت يف ولية �سمائل مبحافظة الداخلية خالل جتارب اجليل الربيعي لعام 2016م 

ا�سم املبيد
ن�سبة التخفي�ض يف عدد قطريات الندوة الع�سلية

املتو�سطبعد 14 يومبعد 10 اأيامبعد 7 اأيامبعد 3 اأيام

دي�سيز 12،5% )ذ.م.�س(
ab

 69.24
a
 86.44

ab
 72.20

a
 85.20

a
 78.27

فايتوماك�س 1% )ذ.م.�س(
ab

 59.39
ab

 60.84
ab

 57.71
ab

 53.48
b
 57.85

ماتريك�سني 2،4% )ذ.م.�س(
ab

 60.76
ab

 63.44
ab

 54.61
ab

 62.55
b
 60.34

تريبون 10% )م.ز.م(
c
 44.05

ab
 49.39

c
 36.02

c
 42.52

c
 42.99

)P= 0.346( فرق غري معنوي بني املعاملت وفرتة تاأثري املبيد بعد الر�س  )P> 0.001( فرق معنوي بني املعاملت

امل�سروع 1-2 الإدارة املتكاملة حل�سرة الدوبا�ض و�سو�سة النخيل احلمراء
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اأث���ر الري حتت ال�س���طحي على من���و وتطور ثم���ار واإنتاجية النخيل 

حتت ظروف �سح املياه

نف���ذت هذه الدرا�سة لثلثة موا�سم متتالي���ة يف حمطة بحوث النخيل بوادي 

قري���ات حيث تعاين املحط���ة من �سح يف مياه ال���ري. مت تنفيذ هذه الدرا�سة 

حل���ل م�سكلة نق�س مياه ال���ري املتاحة من خلل ا�ستخدام نظام الري حتت 

ال�سطح���ي على عمق 40�سم وبالقرب من منطقة اجلذور مع ا�ستخدام %30 

فقط م���ن االحتياج���ات املائية املو�سى به���ا من قبل البح���وث الزراعية. مت 

تق�سي���م هذه الكمية لل���ري بها بني املعاملت املختلفة حي���ث يتم الري بتلك 

الكمي���ة مرة يف اال�سبوع للمعاملة االأوىل ومرتني يف اال�سبوع للمعاملة الثانية 

و5 م���رات يف اال�سبوع للمعامل���ة الثالثة باالإ�سافة اإىل املعامل���ة الرابعة التي 

تروى ب�سعف الكمية اأي 60% من الكمية املو�سى بها مع اإ�سافة معاملة �ساهد 

لكل معاملة للري بنف�س الكمية بالري فوق �سطح الرتبة بنظام النافورة. 

ت�سري نتائ���ج الدرا�سة للمو�سم 2016 اإىل تق���ارب نتائج املعاملت 

مع تفوق طفيف للمعاملة االوىل، حيث بلغ متو�سط اإنتاجية النخلة 

كتم���ر 35.9 كجم تليها املعامل���ة الثالثة حيث بلغ متو�سط اإنتاجية 

النخلة 31.5 كجم ث���م املعاملة الثانية وبلغ اإنتاجية النخلة 28.5 

كجم مقارنة باملعامل���ة الرابعة التي تروى ب�سعف كمية مياه الري 

والتي بلغ متو�سط اإنتاج النخلة بها 34.6كجم )جدول 6(.

وه���ذه النتائج توؤكد ثبات نتائج املعامل���ة الثالثة والتي تروى بنف�س 

كمي���ة املاء املخ�س�سة لكل نخلة مق�سمة عل���ى خم�س اأيام بالرغم 

من �سعف االأ�سجار نتيجة االإ�سابة بح�سرة حفار ال�ساق والذي اأثر 

على احلزم الوعائية الناقلة.

من خ����لل نتائج الدرا�سة لثلثة موا�سم متتالي����ة اأثبتت النتائج جناح 

طريق����ة الري حتت �سط����ح االأر�س يف توفري كمية مي����اه الري اإىل اأكرث 

م����ن ن�سف الكمية واأثبت����ت الدرا�سة متيز املعامل����ة الثالثة لكونها متد 

النخيل باملياه بكميات قليلة على فرتات متقاربة وهي منا�سبة للمناطق 

ال�سحراوي����ة حيث ندرة املياه واإرتفاع درجات احلرارة وتيارات الهواء 

ال�ساخن التي تعمل على تبخر كمية كبرية من مياه الري ال�سطحي.

جدول 6 . متو�س���ط اإنتاجية النخلة بنظام الري حتت ال�س���طحي مقارنة بالري ال�س���طحي بالري ب� 30% من الحتياجات املائية املو�سى بها 

مق�سمة على عدة دفعات ا�سبوعيا - )مو�سم 2016م(

متو�سط اإنتاجية 

النخلة يف مرحلة 

التمر )كجم(

متو�سط وزن 

العذق يف مرحلة 

التمر )كجم(

املعاملة

35.9 4.6 املعاملة االأوىل: ري مرة يف اال�سبوع بكامل الكمية حتت �سطح االر�س

23.3 3.3 �ساهد املعاملة االأوىل: ري مرة يف اال�سبوع بكامل الكمية فوق �سطح االر�س

28.5 4.5 املعاملة الثانية: ري مرتني يف اال�سبوع حتت �سطح االر�س بتق�سيم نف�س كمية الري اىل دفعتني

25.3 4.7 �ساهد املعاملة الثانية: ري مرتني يف اال�سبوع فوق �سطح االر�س بتق�سيم نف�س كمية الري اىل دفعتني يف اال�سبوع

31.5 4.2

املعاملة الثالثة: ري خم�س مرات يف اال�سبوع حتت �سطح االر�س بتق�سيم نف�س كمية الري اىل 

خم�س دفعات يف اال�سبوع

20.6 2.3

�ساهد املعاملة الرابعة: ري خم�س مرات يف اال�سبوع فوق �سطح االر�س بتق�سيم نف�س كمية الري 

اىل خم�س دفعات يف اال�سبوع

34.6 4.8

املعاملة اخلام�سة: الري ب�سعف الكمية )60% من االحتياجات املائية( حتت �سطح االر�س - 

دفعة واحدة يف اال�سبوع

36.9 4.5

�سطح  فوق  املائية(  االحتياجات  من   %60( الكمية  ب�سعف  الري  اخلام�سة:  املعاملة  �ساهد 

االر�س - دفعة واحدة يف اال�سبوع

جدول 5. ن�سبة التخفي�ض يف عدد ح�سرات دوبا�ض النخيل بني املعامالت يف ولية �سمائل مبحافظة الداخلية خالل جتارب اجليل الربيعي لعام 2016م 

ا�سم املبيد

ن�سبة التخفي�ض يف عدد احل�سرات

املتو�سطبعد 14 يومبعد 10 اأيامبعد 7 اأيامبعد 3 اأيام

83.88دي�سيز 12،5% )ذ.م.�س(
ab

94.06
a

96.61
a

97.17
a

92.93
a

39.68فايتوماك�س 1% )ذ.م.�س(
c

49.15
bc

66.68
abc

64.46
abc

55.04
c

52.61ماتريك�سني 2،4% )ذ.م.�س(
bc

66.09
abc

77.27
ab

73.54
abc

67.38
bc

68.14تريبون 10% )م.ز.م(
abc

67.45
abc

75.06
abc

72.96
abc

70.90
b

)P= 0.003( فرق معنوي بني املعاملت وفرتة تاأثري املبيد بعد الر�س ،)P> 0.001( ملحظة: فرق معنوي بني املعاملت

امل�سروع 1-3 حت�سني معاملت ما قبل ح�ساد التمور
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درا�سة عدة طرق حل�ساد وجتفيف ثمار �سنف اخلال�ض

مت تنفي���ذ هذه الدرا�سة على مدى )3( موا�س���م متتالية ومت من خللها ر�سد 

الكث���ري من امللحظات ع���ن طبيعة �سن���ف اخلل�س. يت�سح اإجم���اال اأن هذا 

ال�سن���ف تلزمه �سفة انف�سال الق�سرة ع���ن لب الثمرة �سواء ح�سدت الثمار 

يف مراحل ن�سج خمتلفة اأو تركت لتجف على النخلة. وجد اأن ن�سبة كبرية من 

الثمار منتفخة حيث تنف�سل الق�سرة عن لب الثمرة وتكون الثمار �سليمة كتمر 

وبجودة اأقل عن الثمار مندجمة الق�سرة مع لب الثمرة حيث اأن التق�سري يوؤثر 

�سلبا على القيمة الت�سويقية للثمار. �سملت هذه الدرا�سة �ست معاملت خمتلفة 

بغي���ة تقلي���ل ظاهرة انف�سال الق�سرة ع���ن لب الثمرة والتع���رف على اأ�سبابها 

م���ع االأخ���ذ يف االعتبار مواعي���د ح�ساد خمتلف���ة. ات�سح من نتائ���ج الدرا�سة 

اإمكاني���ة تقلي���ل التق�سري يف حالة ح�س���اد الثمار يف مرحل���ة اكتمال االرطاب 

حي���ث لوحظ من النتائج اأن احل�ساد يف هذه املرحلة يرفع ن�سبة التمور عالية 

اجل���ودة مقارن���ة باملعاملت االأخ���رى اإال اأن ه���ذه املعاملة يوؤخ���ذ عليها تعدد 

مرات احل�ساد من خلل احل�ساد كل يومني وبالتايل زيادة يف كلفة احل�ساد 

ولكنها تعد اأف�سل املعاملت لرفع جودة ثمار اخلل�س. كما اأظهرت الدرا�سة 

اأن ظه���ور الثمار املتكرم�سة مرتبط بح�ساد الثمار كعذوق مبكرا حيث حتتوي 

العذوق على كمية من الثمار غري مكتملة الن�سج الف�سيولوجي فتف�سل يف متام 

الن�س���ج مما ي���وؤدي اإىل اأن تتكرم�س كما هو يف املعاملت���ني الثانية والرابعة وال 

تظه���ر به���ا ثمار م�سوهه يف حني تظهر الثم���ار امل�سوهة يف معاملت احل�ساد 

مكتمل الن�سج كما يف املعاملت 3 و5 و6 )�سورة 2 - 5(.

�سورة 3. التجفيف الداخلي للتمور�سورة 2. التجفيف اخلارجي للتمور

�سورة 5. ثمار ملت�سقة الق�سرة�سورة 4. ثمار متكرم�سة

جدول 7. تاأثري طرق احل�ساد على ثمار �سنف اخلال�ض

متور م�سوهة

متور 

متكرم�سة

متور منتفخة 

الق�سرة

متور عالية 

اجلودة

املعاملة

- - %74 - 73 %26 -25 احل�ساد اليومي

- %24 -19 %56 - 48 %27-25 ح�ساد العذوق بعد اأ�سبوعني من بداية االإرطاب

%8.7 - 7.5 - %45.8 - 34 %57 - 48.5 احل�ساد كل يومني

- %18 -16 %61 - 57 %26 - 23 ح�ساد العذوق بعد ن�سج 50% من الثمار

%15.4 - %54 %30.6 ح�ساد العذوق بعد جفاف الثمار على النخلة مع اإنزالها برفق

%13 - %67 %20 ح�ساد العذوق بعد جفاف الثمار على النخلة مع رمي العذوق من راأ�س النخلة
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بالن�سب���ة ملعامل���ة ح�س���اد الثم���ار كل يوم يف مرحل���ة منت�سف 

االرط���اب فاإنها تعطي ثم���ار فاحتة اللون وذات ق���وام جيد مع 

�سب���ه انعدام للثم���ار امل�سوهة واملتكرم�سة ويع���اب عليها ارتفاع 

ن�سب���ة الثمار املنتفخة )منف�سلة الق�س���رة عن لب الثمرة(، اإال 

اأن ه���ذه الطريقة تعد مكلفة نظرا لتعدد مرات احل�ساد خلل 

املو�سم )�سورة 6(. بلغت ن�سبة الثمار ال�سليمة من االنتفاخ بني 

25 - 26% ب���ني التجفيف الداخل���ي واخلارجي، كما ات�سح من 

املعاملة اأن التجفي���ف الداخلي مل يرتك اأثرا على نوعية الثمار 

واإمنا اأثرا اإيجابيا على لون الثمار ونظافتها.

�سورة 6 . ثمار ذات ق�سرة منف�سلة عن اللب

 وبالن�سبة للمعاملة التي يتم ح�سادها مرة واحدة بعد اأ�سبوعني 

م���ن بداي���ة االإرط���اب فاإنها تع���د طريق���ة �سهل���ة التنفيذ ومن 

خلل نتائج هذا املو�س���م يت�سح اأن ن�سبة الثمار ال�سليمة وغري 

املنتفخ���ة تراوحت ب���ني 25 - 27% وتراوحت الثمار املتكرم�سة 

بني 19 - 24% وهي ن�سبة تعد مرتفعة وثمارها غري م�ست�ساغة. 

اأم���ا معاملة ح�س���اد الثم���ار يف مرحلة اكتمال االرط���اب فاإنه 

يلح���ظ ارتفاع ن�سب���ة الثمار ال�سليمة غ���ري املنتفخة بها والتي 

بلغت 48.5% - 57% اإال اأنه لوحظ ارتفاع ن�سبة الثمار امل�سوهة 

بن�س���ب تراوحت ب���ني 7،5 - 8.7 نظ���را لطراوة الثم���ار اأثناء 

اجلم���ع وه���ي مكتملة الن�سج. وتع���د هذه املعامل���ة اأحد اأف�سل 

معاملت ح�س���اد �سنف اخلل�س للح�س���ول على ثمار عالية 

اجل���ودة وت�سفي عملية التجفيف الداخل���ي لثمار هذه املعاملة 

ج���ودة ل�سفات ولون الثم���ار. ويف ما يتعل���ق باملعاملة التي يتم 

احل�س���اد به���ا عند ن�س���ج حوايل 50% م���ن ثمار الع���ذق ويتم 

ح�ساده���ا مره واحدة يف هذه املرحل���ة فتو�سح نتائج الدرا�سة 

اأن الثم���ار ال�سليمة ترتاوح به���ا بني 23 - 26% والثمار ال�سليمة 

غري املنتفخة بني 39 - 43% والثمار املتكرم�سة بني 16 - %17 

وهي �سهل���ة التنفيذ وقليلة الكلفة ولك���ن تعطي ثمار منخف�سة 

اجل���ودة. ويف معاملة ح�س���اد الثمار بعد مت���ام ن�سج وجفاف 

الثم���ار عل���ى النخل���ة وجمعها م���رة واح���دة مع اإنزاله���ا برفق 

لتقليل اال�سرار امليكانيكية اأثناء اجلمع فيت�سح من نتائج هذه 

املعامل���ة ارتفاع ن�سبة الثمار املنتفخ���ة مقارنة بالثمار ال�سليمة 

رغ���م جفافها عل���ى النخلة وارتف���اع يف ن�سبة الثم���ار امل�سوهة 

ب�سب���ب اأ�سرار الطيور واحل�سرات نتيج���ة تاأخري احل�ساد اإىل 

ما بع���د جفاف الثم���ار وبلغت ن�سب���ة الثم���ار ال�سليمة %30.6 

والثم���ار املنتفخة ن�سب���ة 54% وامل�سوه���ة 15.4%. ويف معاملة 

احل�س���اد بعد متام ن�س���ج وجفاف الثمار عل���ى النخلة وجتمع 

م���رة واحدة مع رمي العذوق م���ن اأعلى النخلة لر�سد اال�سرار 

امليكانيكي���ة الناجمة عن الرمي فيت�سح من نتائج هذه املعاملة 

ارتفاع ن�سبة الثمار املنتفخة مقارنة بالثمار ال�سليمة مع ارتفاع 

يف ن�سب���ة الثمار امل�سوه���ة نتيجة اال�س���رار امليكانيكية الناجتة 

ع���ن الرمي م���ن اأعل���ى النخلة باالإ�ساف���ة اإىل اأ�س���رار الطيور 

واحل�سرات نتيجة تاأخري احل�ساد ومثلت الثمار ال�سليمة ن�سبة 

20% والثمار املنتفخة 67% وامل�سوهة ن�سبة 13% )جدول 7(.

درا�س���ة ط���رق خمتلف���ة لرف���ع ن�س���ب العق���د لأ�س���ناف الزب���د 

واخلال�ض وهاليل عمان با�ستخدام الر�ض باملعلق ال�سائل

تختل���ف اأ�سن���اف النخي���ل يف مواعيد اإزهارها كم���ا تختلف يف 

ف���رتات �سم���اح اأزهاره���ا لو�س���ول حب���وب اللق���اح اإىل ميا�سم 

االأزه���ار. ل���ذا فاإنه يكون بينه���ا تفاوت يف م���دى �سهولة العقد، 

ل���ذا يلج���اأ املزارعون لزيادة كمي���ة اللقاح ل�سم���ان توفره حول 

االأزه���ار بكميات كافية ولفرتات طويلة. مت تنفيذ هذه الدرا�سة 

يف حمطة بحوث النخيل بوادي قريات يف مو�سم 2016 وتهدف 

اإىل حل م�سكل���ة انخفا�س العقد يف بع�س االأ�سناف با�ستخدام 

طريق���ة الر�س باملعل���ق ال�سائل وذلك من خ���لل حتديد الوقت 

االمث���ل للر�س وحتديد طريقة الر�س وتركيز معلق الر�س وذلك 

بغي���ة التغلب على قل���ة ا�ستجابة بع�س االأ�سن���اف للر�س باملعلق 

ال�سائ���ل مثل �سن���ف خل�س الظاه���رة و�سنف الزب���د و�سنف 

هليل عمان.

1. التطبيق على �سنف اخلال�ض: مت يف هذا املو�سم ا�ستخدام 

3 طرق ر�س وهي الر�سا�سة اليدوية والر�سا�سة الظهرية والر�س 

مب�سخ���ة ال�سغط العايل با�ستخ���دام ثلثة تراكي���ز من املعلق 

وهي )0.5 و1 و1.5 جم/لرت ماء وا�ستخدام موعدين للر�س:

 الدرا�س���ة الأوىل: ر����ض النخي���ل ي���وم بع���د ي���وم لعدد4 ر�س���ات 

متتالية:

ت�س���ري النتائج اىل اأن ن�سبة العقد با�ستخدام الر�سا�سة اليدوية 

بل���غ 46.3% و50% و55.6% عن���د الر����س بالرتاكي���ز 0.5جم 
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و1ج���م و1.5جم/لرت م���اء على الت���وايل. وبلغت ن�س���ب العقد 

با�ستخ���دام الر�سا�س���ة الظهري���ة 43.5% و44.7% و %51.3 

ل���ذات الرتاكيز على التوايل. بينم���ا بلغت ن�سب العقد للرتاكيز 

ذاته���ا عن���د الر����س بامل�سخ���ة ذات ال�سغ���ط الع���ايل %50.1 

و53.8% و57.5% على التوايل. كما بلغت ن�سبة العقد لل�ساهد 

الذي مت تلقيحه بالطريقة التقليدية %61.5. 

الدرا�سة الثانية: ر�ض النخيل كل يومني لعدد 4 ر�سات:

 مت يف ه���ذه الدرا�س���ة تاأخ���ري الر����س كل يومني ومل���دة 4 ر�سات 

لدرا�س���ة اأثر امل���دة بني الر�ست���ني يف زيادة ن�سب���ة العقد. ت�سري 

النتائ���ج اىل اأن ن�سب���ة العقد با�ستخدام الر�سا�س���ة اليدوية بلغ 

54% و60.9 و54 عن���د الر����س بالرتاكي���ز 0.5 و1 و1.5جم/

ل���رت ماء على التوايل. وبلغت ن�س���ب العقد با�ستخدام الر�سا�سة 

الظهري���ة 51.2% و52.6% و 57.4% ل���ذات الرتاكي���ز عل���ى 

الت���وايل. بينم���ا بلغت ن�سب العق���د للرتاكيز ذاته���ا عند الر�س 

و%58.2  و%52.9   %60.7 الع���ايل  ال�سغ���ط  ذات  بامل�سخ���ة 

عل���ى التوايل. كم���ا بلغت ن�سبة العقد لل�ساه���د الذي مت تلقيحه 

بالطريقة التقليدية %66.2. 

من خ���لل نتائ���ج الدرا�ستني يتب���ني اأن نتائج التلقي���ح ال�سائل 

با�ستخدام امل�سخة ذات ال�سغط العايل اأف�سل عن الر�سا�سات 

اليدوي���ة والظهرية كما تتميز ب�سهولته���ا وقلة كلفتها، كما وجد 

اأن الر����س كل يوم���ني اأف�سل عن الر�س يوم بع���د يوم اإال اأن هذه 

النتائج بحاجة اإىل تاأكيد يف املوا�سم القادمة.

2. التطبي���ق عل���ى �س���نفي الزب���د وه���اليل عم���ان: بالن�سب���ة 

ل�سنف���ي الزب���د وهليل عم���ان فق���د مت التطبي���ق با�ستخدام 

الر�سا�س���ة الظهري���ة فقط نظرا لقل���ة اأعداد النخي���ل اللزمة 

للدرا�سة حيث كانت النتائج كما يلي:

�س���نف الزبد: بلغ متو�سط عقد الثمار 58.5% و44% و%51.1 

عن���د الر�س بالرتاكيز 0.5جم و1ج���م و1.5جم/لرت ماء على 

التوايل. يت�سح من النتائج قلة تاأثري زيادة تركيز حبوب اللقاح 

باملعلق حي���ث مت الر�س كل يومني وهي نتائ���ج حتتاج اىل تاأكيد 

ملوا�سم قادمة.

�س���نف ه���اليل عم���ان: بلغ متو�سط عقد الثم���ار 56.9% و%78 

و71.2% عند الر�س بالرتاكي���ز 0.5جم و1جم و1.5جم/لرت 

م���اء على الت���وايل. يت�سح من النتائ���ج اإ�ستجابة نخيل الهليل 

للر����س باملعلق وتاأثر ن�س���ب العقد بزيادة تركي���ز حبوب اللقاح 

باملعلق وهي نتائج حتتاج اىل تاأكيد ملوا�سم قادمة.

تقييم ال�سفات الثمرية لأ�سجار النخيل الناجتة من تهجني 

اخلال�ض مع اخلال�ض )اجليل الأول( 

مت خ���لل ع���ام 2016 تقييم اأ�سج���ار النخيل الهج���ني املذكرة 

واملوؤنث���ة والناجتة عن تلقيح �سنف اخلل����س )االأم( مع فحل 

ناجت م���ن زراعة بذور �سن���ف اخلل����س )االأب( واملزروعة يف 

حمط���ة بح���وث النخيل بوادي قري���ات بوالية به���ل. مرت تلك 

االأ�سناف بعدة مراحل للتقييم الثمري الذي اأكد ثبات �سفاتها 

الثمرية ومن خلل نتائج التقييم ملو�سم 2016م يت�سح ما يلي:

تقييم الأ�س���جار املوؤنثة: ت���راوح وزن الثمرة لهذه الهجن 10.1 - 

24.4ج���م، وتراوح طول الثمرة ب���ني 3.5 - 5.2�سم ووزن اللحم 

9.3 - 23.5جم. بينما كان وزن النواة بني 0.7 - 1.1�سم وطول 

الن���واة 2.1 - 3.3�س���م. يت�س���ح من نتائج التقيي���م متيز �سريحة 

كب���رية من هذه الهج���ن يف اأحجام واأوزان الثم���ار مقارنة ب�سنف 

اخلل����س االأم م���ع متيزه���ا ع���ن �سن���ف اخلل����س االأم باندماج 

الق�سرة مع ل���ب الثمرة وحتمل ثمارها للكب�س دون اأن تفقد �سكلها 

الطبيعي مقارنة باخلل�س االأم التي تتميز ثمارها بالطراوة والتي 

تفقدها �سكلها بعد الكب�س، حيث تفوقت االأ�سناف اأرقام 4 و5 و14 

على بقية الهجن من حيث حجم ووزن الثمار.

تقييم الأ�س���جار املذكرة )الفحول(: م���ن خلل نتائج التقييم 

لع���ام 2016 لوح���ظ وج���ود بع�س الفح���ول التي حتم���ل �سفات 

ثمري���ة واعدة من حيث عدد االأغاري�س وحجم ووزن االغري�س 

وع���دد ال�سماريخ باالإغري����س وعدد االزه���ار بال�سمراخ وكمية 

اللقاح للإغري�س. يتبني من نتائج التقييم لهذا املو�سم اأن وزن 

االغري�س يرتاوح بني 0.62 - 1.64كجم ووزن اجلف )غلف 

االغري����س( تراوح ب���ني 171.3 - 459.1جم. ت���راوح الطول 

االجم���ايل للإغري�س ب���ني 50.7 - 87.3�سم واجل���زء املثمر 

من���ه 28.3 - 57.7�س���م وتراوح عر����س االغري�س بني 7.3 - 

13.2�س���م. بالن�سبة لطول ال�سماريخ فقد تراوح طول ال�سمراخ 

العل���وي بني 7 - 14 �سم وال�سم���راخ الو�سطي 3.8 - 19.8�سم 

وال�سم���راخ ال�سفلي 3.3- 18.6�س���م. كما تفاوت عدد االزهار 

حيث بلغت العلوية منها 10.1 - 31.7 زهرة والو�سطية 23.6 

- 50.7 زهرة وال�سفلي 28.3 - 50.8 زهرة لل�سمراخ. تراوح 

ع���دد االأغاري�س بني 6 - 16 اإغري�س وع���دد ال�سماريخ العلوية 

ب���ني 29 - 72 �سمراخ والو�سطية 30 - 72 �سمراخ وال�سفلية 19 

- 51 �سم���راخ. من خلل النتائج اأعله فاإنه يو�سى باال�ستفادة 

من ه���ذه الهجن �سواء من حب���وب لقاحه���ا اأو ال�ستخدامها يف 

عمليات التهجني م�ستقبل.
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�سورة 7. اإحدى اأ�سجار اجليل الثاين من تهجني اخلال�ض وتظهر 

باللون الأ�سفر

�سورة 8. اإحدى اأ�سجار اجليل الثاين من تهجني اخلال�ض وتظهر 

باللون الأحمر

�س���ورة 9. ثم���ار اإح���دى اأ�س���جار اخلال�ض الهج���ني - اجليل الثاين 

رقم 23

�س���ورة 10. ثمار اإحدى اأ�س���جار اخلال�ض الهجني - اجليل الثاين 

رقم 94

تقيي���م ال�س���فات الثمري���ة لأ�س���جار النخي���ل الناجت���ة م���ن تهجني 

�سنف اخلال�ض مع اأم ال�سال

تتواج���د ا�سج���ار النخي���ل الناجت���ة من تهج���ني فحل ناجت م���ن �سنف 

اخلل����س )االأب( م���ع �سن���ف اأم ال�س���ل )االأم( يف مزرع���ة البحوث 

بوالية بركاء حيث كان الهدف من ذلك التهجني درا�سة مدى حتملها 

لظ���روف املناط���ق ال�ساحلية. من خ���لل التقييم يت�س���ح وجود هجن 

تفوقت يف �سفاتها الثمرية عن ال�سنف االأم )اأم ال�سل( من حيث لون 

و�سكل وحجم الثمرة وحتمله���ا لدرجات الرطوبة العالية دون حتم�س 

الثم���ار كما اأن ل���ون الثمار يف ه���ذه الهجن اأخ���ذت االأ�سفر بدرجات 

خمتلفة يف حني اأحد الهجن اقرتب من �سفات االأم )اأم ال�سل(.

م���ن خلل نتائج التقييم ملو�س���م 2016م ات�سح تفاوت هذه الهجن يف 

�سفاتها الثمرية مع احتفاظ اأغلبها باللون االأ�سفر بدرجاته املختلفة. 

ت���راوح وزن الثمرة يف هذه الهجن ب���ني 6.1 - 23.9جم ووزن اللحم 

5.4 - 22.5ج���م ووزن الن���واة 0.7- 1.4جم وت���راوح طول الثمرة 

3.2 - 5.6�سم وطول النواة 2 - 3.3�سم وقد تفوقت الهجن اأرقام 1 

و23 و30 على بقية الهجن من حيث حجم ووزن الثمرة.

تقييم ال�سفات الثمرية الأ�سجار النخيل الناجتة من تهجني اخلل�س 

مع اخلل�س )اجليل الثاين(

مت زراع���ة نخي���ل ه���ذا اجلي���ل يف مزرعة البح���وث بوادي حيب���ي بوالية 

�سح���ار، ومن خلل امللحظات يت�سح وجود تن���وع وراثي كبري بني تلك 

االأ�سج���ار نظرا الختلفها عن �سنف اخلل�س االأم من حيث لون و�سكل 

وحجم الثمار، وكما هو معروف باأن لون ثمار �سنف اخلل�س هو اأ�سفر 

بينم���ا لوح���ظ اأن لون ثمار كثري م���ن النخيل الناجتة م���ن هذا التهجني 

اأ�سب���ح اأحمرا وبدرجات خمتلفة بني الف���احت والغامق مع اإختلف وا�سع 

يف �س���كل الثمار ب���ني �سنف واآخر. وجد اأن بع����س الهجن يقرتب �سكلها 

ولونه���ا من اخلل�س االأم واحتفظ عدد اآخ���ر منها بلون ثمرة اخلل�س 

م���ع تغ���ري يف �سكل ثماره. من خ���لل نتائج التقييم ملو�س���م 2016م تبني 

ت���راوح وزن الثمرة للهجن املختلفة بني 4.6 - 11.9جم اأما وزن اللحم 

ف���رتاوح بني 3.7 - 10.9جم ووزن النواة 0.7 - 1.3جم وتراوح طول 

الثم���رة 2.6 - 4.8�س���م، وطول النواة 1.8 - 3�س���م. ومن خلل نتائج 

التقييم يت�س���ح وجود اأ�سناف هجني ذات �سف���ات ثمرية عالية اجلودة 

تف���وق �سفاتها �سفات اخلل����س االأم من حيث ال�س���كل واللون واحلجم 

والقوام )�سورة 7 - 10(.
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درا�سة اأثر نوع وكمية املواد البكتينية على لزوجة دب�ض التمر

ي�سن���ع الدب�س م���ن التم���ور وي�ستخ���دم لل�سته���لك املبا�سر اأو 

بادخال���ه يف منتج���ات غذائية اأخ���رى كاحللوي���ات والع�سائر اأو 

النت���اج الكحول التجاري واخلل. وتعد لزوجة الدب�س من العوامل 

االأ�سا�سي���ة الإقبال امل�ستهلك عليه، وقد اأظهرت جتارب �سابقة اأن 

لزوجة الدب�س تختلف باخت���لف ال�سنف امل�سنوع منه، وكذلك 

باخت���لف ن�سب���ة اإ�سافة التم���ر للماء. وق���د كان الدب����س املنتج 

م���ن �سنف املب�سلي ه���و اأعلى لزوجة م���ن الفر�س، حتت ظروف 

انتاج هي: ن�سب���ة 1:2 ماء:متر ومدة ا�ستخل�س بلغت 3�ساعات. 

خلل ع���ام 2016 مت ت�سميم جتربة لبحث تاأثري املواد البكتينية 

عل���ى لزوج���ة الدب����س، وقد مت اتب���اع ت�سمي���م العوام���ل الكاملة 

)full factorial design( بثلث���ة عوام���ل ه���ي ال�سن���ف وزمن 

اال�ستخل����س وطريقة الرتكيز )�س���كل 1( وذلك لبحث تاثريها 

على املواد البكتينية يف املنتج النهائي. 

ظهر م���ن النتائ���ج تباي���ن وا�سع يف كمي���ات امل���واد البكتينية 

)بكت���ات الكال�سي���وم( يف عينات الدب�س ولذل���ك فاإنه يو�سى 

باال�ستمرار يف التجربة للمو�سم القادم 2017م. 

درا�سات حول القهوة املح�سرة من نوى التمر املحم�ض

يح�س���ر امل�س���روب املح�س���ر م���ن ن���وى التم���ر املحم����س )ي�سمى 

�سبي���ه القه���وة( ب�سعبي���ة وا�سع���ة يف ال�سلطنة نتيج���ة ل�سبه طعمه 

بطع���م القهوة املح�سرة م���ن النب. مت حتليل زيت ن���وى التمر بعد 

التحمي����س ومقارنته بزيت النب بتقني���ة الكروماتوجراف الغازي 

GC، حي���ث اأظهرت نتيج���ة التحلي���ل اأن العينت���ني مت�سابهتان يف 

احتوائهما على مركبات كيميائية )متطايرة( من اأ�سناف متعددة 

تقع حتت مركبات الفيوران، االأحما�س االأمينية، مركبات اال�سرت، 

االلدهي���دات، والكحوالت. وي�سفي جمم���وع خ�سائ�س هذه املواد 

الرائحة املميزة وامل�سابهة لرائحة القهوة املعهودة )�سكل 2(.

متور الفر�ض متور املب�سلي

 تركيز امل�ستخل�ض حتت ال�سغط

اجلوي للو�سول اإىل 72° برك�ض

 تركيز امل�ستخل�ض حتت �سغط

منخف�ض للو�سول اإىل 72° برك�ض

 ا�ستخال�ض يف حمام

مائي ملدة 3 �ساعات

 ا�ستخال�ض يف حمام

مائي ملدة �ساعتان

 تر�سيح املزيج بقما�ض خفيف للح�سول على م�ستخل�ض

برتكيز 28° برك�ض

�سكل 1. خمطط يو�سح الطريقة املتبعة يف جتربة لتحديد العوامل املوؤثرة على لزوجة الدب�ض

امل�سروع 1-5  تقييم القيمة ال�سناعية للتمور
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(x10,000,000)

�سكل 2. منحنى الكروماتوجراف الغازي لزيت نوى التمر املحم�ض 

)املنحنى الأ�سود( وزيت النب املحم�ض )املنحنى 1 الوردي(

حت�س���ري املرب���ى م���ن مت���ر اخلال����ض با�س���تخدام مكون���ات 

طبيعية

يح�سر املربى بطبخ الفاكهة مع ال�سكر حلفظها حيث يعمل الرتكيز 

العايل لل�سكر على زيادة عمرالفاكهة التخزيني، وقد يتكون املربى 

م���ن فاكه���ة واح���دة اأو خليط من ع���دة فواكه )�س���ورة 11 و12(. 

تع���د الفاكهة م���ن االأغذية اخلالي���ة اأو قليلة املحت���وى من الدهون 

وخالي���ة متاما من الكولي�سرتول، كم���ا اأنها م�سدرا اأ�سا�سيا لعديد 

من العنا�س���ر املهمة يف الغذاء مثل االألي���اف الغذائية وفيتامني ج 

)vitamin C( وحم����س الفولي���ك والبوتا�سي���وم. وت�سري تو�سيات 

خ���رباء التغذية واالأطباء اإىل اأهمي���ة املربى كغذاء للمحافظة على 

الوزن وميد اجل�سم بالطاقة والتحمل يف حاالت االجهاد وممار�سة 

الن�س���اط البدين ويقل���ل من احتم���االت ال�سكتة القلبي���ة واأمرا�س 

االأوعية القلبية، وي�سهم يف علج من بع�س اأنواع ال�سرطان. 

ته���دف هذه التجربة اإىل ا�ستخدام التمر كمكون اأ�سا�سي ل�سناعة 

املرب���ى باالإ�ساف���ة اإىل مكونات طبيعي���ة اأخرى كالتف���اح كم�سدر 

للبكتني والليمون كم�سدر حلم�س ال�سرتيك. اأجريت حتاليل على 

املنت���ج النهائي حي���ث اأظهرت النتائج اأن ن�سب���ة الرطوبة يف املنتج 

بلغ���ت 30.01 والن�س���اط املائ���ي 0.768 واملواد ال�سلب���ة الذائبة 

الكلي���ة 68 واالأ����س الهيدروجيني 3.1 واحلمو�س���ة الكلية 1.14. 

تعت���رب هذه جتربة مبدئية ويو�سى باال�ستمرار يف التجارب لتثبيت 

طريقة االنتاج وا�ستطلع راأي امل�ستهلك.

درا�س���ة العالق���ة ب���ني حمت���وى م�س���ادات الك�س���دة يف ث�م���ار النخيل 

العمانية ولونها يف خمتلف مراحل الن�سج

م�س���ادات االأك�س���ده ه���ي جزيئات ق���ادرة على اإبط���اء اأو منع 

عملي���ة التاأك�س���د جلزيئ���ات الكائن احل���ي والق�س���اء على ما 

ي�سمى باجلذور احلره الت���ي تتلف خليا ج�سم الكائن احلي. 

يت���م حتدي���د تراكي���ز ون�س���اط امل���واد املوؤك�سده املوج���ودة يف 

الغذاء بعدة طرق اأهمها :طريقة Folin-ciocaltue وطريقة 

ويت���م   .diphenyl-2-picryl-hydrazyl )DPPH،2,2(

ح�ساب تراكي���ز املركبات الفينولية العدي���دة بوا�سطة طريقة 

Folin-ciocaltue القائم���ة عل���ى مب���داأ تفاع���ل االك�س���دة-

االختزال حي���ث تتاأك�سد املركبات الفينولي���ة العديدة مبركب 

طريق���ة  اإن  قاعدي���ة.  ظ���روف  Folin-ciocaltueحت���ت 

ن�س���اط  ع���ن  تع���رب   diphenyl-2-picryl-hydrazyl،2,2

وق���درة م�س���ادات االأك�سده على كب���ح �سل�سل���ة تفاعل اجلذور 

احلرة. ويتم التعبري عن الن�ساط ب� EC50وهو كميه م�سادات 

diphenyl-2-picryl-،2,2 االأك�سده املطلوبة لتقليل تركي���ز

hydrazy اإىل ن�سف تركيزه االأويل.

�سورة 12. خطوات حت�سري مربى التمر�سورة 11. املنتج النهائي ملربى التمر
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ته����دف ه����ذه التجربة اإىل درا�سة نوع العلق����ة بني لون ث�مرة 

النخي����ل وحمتواها من م�سادات االك�س����دة من جهة ومرحلة 

ن�سج ث�م����رة النخيل وحمتواه����ا من م�س����ادات االك�سدة من 

جه����ة اأخرى. من اأجل حتقيق ذلك مت اختيار لونني خمتلفني 

م����ن ث�م����ار النخي����ل العماني����ه )ال�سف����راء واحلم����راء( ويف 

خمتل����ف مراحل الن�سج الث����لث االأوىل)خلل وب�سر ورطب 

كامل( حيث مت اختيار اخلل�س والنغال كممثل للون االأ�سفر 

واخل�س����اب واخلنيزي كممثل للون االأحم����ر. اأ�سارت النتائج 

له����ذا املو�س����م اإىل اأن ث�م����ار النغال يف مرحل����ة الب�سر حتتوي 

عل����ى اأعلى تركي����ز من املركب����ات الفينولية العدي����دة مقارنة 

مع االأ�سن����اف املختارة يف هذه التجرب����ة حيث بلغت 11.36 

ج����م مكافئ حم�س اجلالي����ك / ميكرولرت م����ن امل�ستخل�س، 

بينما �سجل النغال يف مرحلة الرطب الكامل اأقل حمتوى من 

املركب����ات الفينولي����ه العديدة بلغت 2.5 ج����م مكافئ حم�س 

اجلاليك / ميكرولرت من امل�ستخل�س.

ولق���د مت التو�س���ل لنق���اط plateau ملنحن���ى ن�ساطي���ة املواد 

امل�س���ادة للأك�س���دة لك�س���ح اجل���ذور احل���ره املنطلق���ة م���ن 

االأ�سن���اف  جلمي���ع   picryl-hydrazyl-2-diphenyl،2،2

االأربع���ة. و�سيت���م حتدي���د EC50 يف املرحلة التالي���ة من هذا 

العم���ل باالإ�ساف���ة اإىل حتديد نوعية املواد امل�س���ادة للك�سدة 

املوجودة يف عينات الدرا�سه من اأجل التحقق من العلقة بني 

اللون وم�سادات االأك�سدة.

درا�سة الب�سمة الوراثية لأ�سناف النخيل العمانية

مت ا�ستكمال درا�سة الب�سمة الوراثية لعدد )23( �سنف من النخيل 

العماني���ة باإ�ستخ���دام )17( بادئ���ة تفاعل م���ن املايكرو�ستااليت. 

حي���ث مت جتميع عينات �سعف م���ن االأ�سناف بواقع 5 مكررات لكل 

�سنف م���ن حمافظات �سمال وجنوب الباطن���ة )�سحار وبركاء(، 

الظاه���رة )عربي(، الداخلي���ة )وادي قريات ون���زوى(، ال�سرقية 

)�سم���د ال�ساأن والكام���ل والوايف(، الربمي���ي )حم�سة والربميي( 

)جدول 8(.

 Maxi kit Qiagen( مت ا�ستخل�س احلام�س الن���ووي با�ستخدام

DNeasy plant( وقيا����س تركيز احلم�س النووي   68163:#Cat

با�ستخدام 1% من هلم االأجاروز Agarose gel ومن ثم الك�سف 

عنه با�ستخدام االأ�سعة فوق البنف�سجية )�سورة 13(.

�س���ورة 13. قيا����ض تركي���ز احلام����ض الن���ووي لالأ�س���ناف الت���ي 

�سملتها الدرا�سة

مت اأي�س���ا التاأك���د من نق���اوة احلام�س الن���ووي با�ستخ���دام جهاز 

)Nanodrop( عن طريق قيا�س االمت�سا�س يف الطول املوجي ما 

بني 260 و280nm )�سورة 14(.

�س���ورة 14. قيا����ض نق���اوة احلام����ض الن���ووي با�س���تخدام جه���از 

 Nanodrop

مت اإج���راء تفاعلت ال�سل�سلة املتبلمرة )PCR( باإ�ستخدام )17( 

بادئ���ة تفاع���ل م���ن املايكرو�ستااليت )ج���دول 9( وم���ن ثم حتليل 

النتائج وقراءتها با�ستخدام جهاز حتليل احلام�س النووي )8000 

 Automated DNA Sequencer Machine Beckman

 .)Coulter CEQTM

امل�سروع 1-6 التنوع الوراثي اجلزيئي لنخيل التمر
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جدول 8. اأ�سناف النخيل العمانية التي �سملتها الدرا�سة

املكرراملوقعالرمزا�سم ال�سنفالت�سل�سل

KRق�س قاروت1

الداخلية، جنوب و�سمال ال�سرقية، جنوب 

و�سمال الباطنة، الظاهرة، الربميي

5

SL�سلين2

KHGق�س حجر3

HSSه�سا�س4

MRمرزبان5

KSق�س �سيما6

SHL�سهلي7

KSHق�س �سخول8

KBق�س بطا�س9

MNZميناز10

MNHمنحي11

KHNق�س نعيم12

LOلولو13

HMهليل مكران14

HHهليل احل�سى15

HAهليل اأ�سفر16

KTق�س طبق17

KGق�س جربين18

NKن�سو اخل�سبة19

KKق�س قنطره20

KWق�س الوزير21

MHLمهلبي22

MENميناوي23
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 جدول 9. بادئات التفاعل للميكرو�ستاليت امل�ستخدمة يف الدرا�سة

مدى الأليل 

امل�سجل

مدى الأليل 

املتوقع

درجة حرارة 

اللتحام 

)م°(

ت�سل�سل الأحما�ض الأمينية)3-5( املوقع م

183-155 119-65 55
F: GGCCCGTCCTTGGATTAGAG

R: CTACGTTGTCCCGTCAATTGG
PDCAT5 1

128-114 127-107 55
F: CACTGCTCCTGTTGCCCTGT

R: TGTAGAAGGGCAGAGGACGG
PDCAT10 2

215-184 145-113 55
F: TTAGTAGACTCCCCACCGTCCT

R: GTTTCATGGTGCTGGAGAATGAA
PDCAT11 3

124-105 180-140 55
F: CATCGTTGATTCCTAACCCCTC

R: GTTTAGATCTTGCATGGCAACGC
PDCAT12 4

168-135 155-101 55
F: TGCTGCAAATCTAGGTCACGA

R: GTTTACCCCTCGGCCAAATGTAA
PDCAT14 5

165-143 145-116 55
F: CAGCGGAGGGTGGGCCTC

R: GTTTCTCCATCTCCCTTTTTCTTCTGCTACTC
PDCAT17 6

169-126 150-111 55
F: CCTAAACCTGAATGAATCAAAGCA

R: ACTAACATAAGGACAGTGCTATGTGATTG
PDCAT18 7

361-343 353-294 55
F: TTTCAGACACATCAAGTAACGATGA

R: GTTTACGTCCACCCCAAGTTACGA
PDCAT20 8

163-143 150-144 55
F: GTGTTTGAAGATTGATTTTGTGTTATGAG

R: GTTTCGAACTATAGGCATGCACAATAGTATATTG
PDCAT21 9

152-130 161-118 52
F: ACC CCG GAC GTG AGG TG

R: CGT CGA TCT CCT CCT TTG TCT C
mPdCIR 10 10

157-140 156-120 52
F: AGC TGG CTC CTC CCT TCT TA

R: GCT CGG TTG GAC TTG TTC T
mPdCIR 15 11

157-143 138-130 52
F: AGC GGG AAA TGA AAA GGT AT

R: ATG AAA ACG TGC CAA ATG TC
mPdCIR 16 12

236-224 231-199 52
F: GCA CGA GAA GGC TTA TAG T

R: CCC CTC ATT AGG ATT CTA C
mPdCIR 25 13

283-273 278-251 52
F: AAG CAG CAG CCC TTC CGT AG

R: GTT CTC ACT CGC CCA AAA ATA C
mPdCIR 57 14

165-146 152-117 52
F: TGG ATT TCC ATT GTG AG

R: CCC GAA GAG ACG CTA TT
mPdCIR 78 15

200-174 183-152 52
F: GAG AGA GGG TGG TGT TAT T

R: TTC ATC CAG AAC CAC AGT A
mPdCIR 85 16

181-160 184-153 52
F: CCA TTT ATC ATT CCC TCT CTT G

R: CTT GGT AGC TGC GTT TCT TG
mPdCIR 93 17
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 )Gene Alex( مت حتليل النتائج با�ستخدام الربنامج االح�سائي

ومت ح�سر ع���دد )205( األيل مبتو�سط )12( األيل للموقع اجليني 

الواح���د، وت���راوح ع���دد االأليلت م���ن )4( اىل )20( ل���كل بادئة 

 0.668 )PIC( وكان متو�سط حمتوى املعلومات SSR تفاعل من

)جدول 10(.

جدول 10. يو�سح حمتوى املعلومات متعدد ال�سكال PIC للبادئات 

امل�ستخدمة

املوقع

ال�سفات الوراثية 

لكل موقع

PIC

PDCAT560.695

PDCAT10120.639

PDCAT11110.620

PDCAT1290.605

PDCAT14110.705

PDCAT1780.573

PDCAT20120.555

PDCAT2190.548

mPdCIR 10200.916

mPdCIR 15190.879

mPdCIR 16130.779

mPdCIR 25130.612

mPdCIR 5740.584

mPdCIR 78130.638

mPdCIR 85190.570

mPdCIR 93170.798

mPdCIR5090.651

Total205-

Average120.668

ومن خلل النتائج اأو�سح التحليل املركب PCA وجود تقارب وراثي 

بني االأ�سناف التي �سملتها الدرا�سة )�سكل 3(. 

�سكل 3. التحليل املركب لالأ�سناف التي �سملتها الدرا�سة

واأكد التحليل الوراثي على تقارب االأ�سناف حيث مت تق�سيم االأ�سناف 

اإىل جمموعتني رئي�سيتني، املجموع���ة االوىل �سملت االأ�سناف )ق�س 

هاجر، ه�سا�س، ق�س جربين، ميناز، ق�س بطا�س، منحي، مرزبان، 

ق����س قنطرة، ق�س �سخول، ق����س قاروت، ق�س الوزي���ر، ميناوي، ق�س 

نعي���م، ق����س �سيما، مهلب���ي( بينما ا�ستمل���ت املجموع���ة الثانية على 

االأ�سن���اف )�سلين، لول���و، هليل مكران، ه���ليل احل�سا، هليل 

اأ�سفر، ن�س���و اخل�سبة، ق�س طبق، و�سهلي( )�س���كل 4(. واأكدت هذه 

النتائج على تقارب االأ�سناف العمانية. 

�سكل 4. خمطط البعد الوراثي لالأ�سناف امل�ستخدمة يف الدرا�سة 

والعالقة بينها

اختيار اأجنة جن�سية مقاومة للملوحة من نباتات النخيل

نخل����ة التمر ه����ي �سجرة تنتمي اىل الف�سيلة القوفلي����ة وهي من النباتات 

املعم����رة، وحي����دة الفلق����ة، ثنائية امل�سك����ن. يعد نخيل التمرم����ن من اأهم 

املحا�سي����ل املزروع����ة يف املناط����ق اجلاف����ة و�سب����ه اجلافة ل����دول ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا، حيث متيزت طبيعة هذه املناطق ب�سح االأمطار 

وزي����ادة ن�سبة التبخ����ر ل�سطح الرتبة. لذا كان اال�ستخ����دام اجلائر للمياه 

اجلوفي����ة يف عمليات ال����ري اإ�سافة اإىل العوامل ال�سابق����ة �سبب يف زيادة 

متل����ح الرتب����ة مم����ا اأدى اىل خ�سائ����ر اقت�سادي����ة كب����رية يف املحا�سي����ل 

الزراعية. ففي �سلطنة عمان بلغت االأرا�سي املتاأثرة بامللوحة حوايل %44 

م����ن اجمايل امل�ساحة الكلي����ة وكان 70% من هذه الن�سب����ة ميثل االأرا�سي 
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الزراعي����ة وبخا�س����ة منطقة �سه����ل الباطنة. اإن مقاوم����ة امللوحة خا�سية 

تتحك����م بها جمموعة م����ن اجلينات/ الربوتين����ات امل�سوؤولة عن العمليات 

ة والف�سيولوجية يف النبات. ب�سكل عام توجد ثلث طرق ي�ستطيع  االأي�سيَّ

النبات من خللها مقاومة امللوحة يف الرتبة/ الو�سط الغذائي: 

)اأ( التحكم بال�سغط االإ�سموزي )ب(، طرح اأيونات ال�سوديوم اأوالكلوريد 

خ���ارج اخللية، )ج( حجز اأيونات ال�سوديوم اأوالكلوريد يف اأجزاء النبات 

االأخ���رى. توفر عملية التغريات اجل�سمي���ة باال�ستن�ساخ الناجتة بعد فرتة 

من ا�ستخ���دام تقنية الزراعة الن�سيجية للن�سي���ج النباتي م�سدرًا جديدًا 

للتنوع اجلين���ي قد ُيك�سب الن�سيج خ�سائ�س م�ستحدثة كمقاومته ل�سغط 

امللوحة. لذا يتوقع من خلل هذا الن�ساط احل�سول على اأجنة �سليمة ويف 

ذات الوق���ت ق���ادرة على مقاوم���ة تراكيز عالية من امللوح���ة اثناء ظروف 

اال�ستزراع داخل االأنابيب. ا�ستمل هذا البحث على جتربتني وهما:

1. انتاج خاليا ن�سيجية )الكال�ض( من اأوراق النخيل:

يف هذه التجربة مت اختيار اأوراق مبكرة النمو من ال�سنف خل�س 

الإحدى النباتات الناجتة من الزراعة الن�سيجية وزرعت يف اأو�ساط 

غذائي���ة خا�سة بنم���و الكال�س حتت ظروف النم���و امللئمة. وعلى 

الرغم من اأن بع�س االأو�ساط املختربة اظهرت قدرتها على حتفيز 

من���و الكال����س بن�سبة مبدئية ب�سيط���ة اال انه مل يح���دث اأي حتفيز 

الحقًا لذا تقرر حذف الن�ساط.

2. اختب���ار تراكي���ز خمتلف���ة م���ن امللوح���ة عل���ى خالي���ا ن�س���يجية 

)الكال�ض( منتجة م�سبقا يف خمترب الزراعة الن�سيجية بجماح:

مت يف اغ�سط�����س 2015 ا�ست����لم عين����ات جدي����دة م����ن خمت����رب الزراعة 

الن�سيجي����ة بجماح لل�سنف خل�����س، حيث مت حت�س����ري الو�سط الغذائي 

اخلا�����س بنم����و الكال�����س وا�ساف����ة كلوري����د ال�سوديوم برتاكي����ز خمتلفة 

)٠،17، 34، 51، 86، 103، 137، 154، 171، 188 ميل����ي م����والر( ومتت 

زراع����ة الكال�س يف كل من هذه الرتاكيز. اظهر الن�ساط جناحًا يف تكوين 

اأجن����ة �سليمة لذا مت نقل االأجنة اخلا�س����ة بكل تركيز اىل الرتكيز االأعلى 

ال����ذي يلي����ه ب�سكل مت�سل�س����ل لت�سبح الرتاكي����ز امللحية كالت����ايل: 0، 51، 

86، 103، 137، 154، 171، 188، 205 ميل����ي م����والر )�س����ورة 15(. بعد 

ع����دة نقلت ا�سارت امللحظ����ات اإىل اأن امل�ستوى امللحي 137 ميلي موالر 

ه����و احلد االأعلى للملوح����ة الذي ا�ستطاع نبات نخي����ل اخلل�س مقاومته 

وتكوي����ن نباتات متكامل����ة ومهياأة لظروف االأقلمة. اأم����ا مافوق ذلك فقد 

كان تاأث����ري امللوحة عل����ى بنية النب����ات وتكوينه وا�سحًا وبه����ذا يكون غري 

مهي����اأ للأقلمة. جدير بالذكر اأن وجود امللح يف الو�سط الغذائي حفز منو 

النبات يف بع�س الرتاكيز مقارنة بال�ساهد )0 ميلي موالر( )�سورة 15(، 

مما يدل على وجود تغريات وراثية ملقاومة امللوحة.

اأ

ب

�س���ورة 15 )اأ( و)ب( : نباتات نخيل ) �س���نف خال�ض( ناجتة من اأجنة  

متاي���زت يف اأو�س���اط غذائية م�س���اف الي���ه كلوريد ال�س���وديوم برتاكيز 

خمتلف���ة حي���ث مت نق���ل الأجن���ة من تركي���ز معني اىل الرتكي���ز الأعلى 

ال���ذي يلي���ه  ب�س���كل مت�سل�س���ل. )اأ( م���ن )0، 17، 34، 51، 86، 103، 137، 

154، 171 ميل���ي م���ولر( اىل )0، 34، 51، 86، 103، 137، 154، 171، 188 

ميل���ي م���ولر(  )ب( )0، 34، 51، 86، 103، 137، 154، 171، 188 ميل���ي 

مولر(  اىل )٠،٥١، 86، 103، 137، 154، 171، 188، 205 ميلي مولر(.

�س���ورة 16: اأقلم���ة بع����ض النبات���ات حت���ت ظروف البي���ت املحمي 

والت���ي مت اختياره���ا  �س���من نط���اق الرتاكيز امللحي���ة )٠،٥١، 86، 

103، 137 ميلي مولر(.
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الربنامج الرئي�سي 2. كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة الري

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

درا�س���ة اإنتاجي���ة اخلي���ار با�س���تخدام نظ���ام الزراع���ة ب���دون ترب���ة 

)النظام املغلق( لنتاج اخليار يف حمافظة ظفار

تكم���ن اأهمية اإدخال تقنية الزراعة بدون تربة يف ال�سلطنة القت�ساديتها 

يف توف���ري مي���اه ال���ري نتيجة لقل���ة الفاق���د يف الت�سرب العمي���ق والبخر 

والنتح، باالإ�سافة اىل توفري كلفة ا�ستخدام اال�سمدة الكيماوية مع زيادة 

يف االنتاجية و�سمان اجلودة للمنتج، كما ت�ساهم التقنية يف التغلب على 

امل�س���اكل التي ظهرت لدى املزارعني يف البي���وت املحمية نتيجة للزراعة 

امل�ستم���رة يف الرتب���ة والت���ي اأدت اإىل ظه���ور العدي���د من امل�س���اكل منها 

عل���ى �سبيل املثال ال احل�سر ظهور العديد م���ن امل�ساكل املتعلقة بالرتبة 

كاالأمرا����س الفطري���ة والبكتريي���ة، وظه���ور م�سكلة متل���ح الرتبة نتيجة 

االف���راط يف ا�ستخدام اال�سم���دة الكيماوية بطريق���ة ع�سوائية. وتهدف 

تقنية ا�ستخدام نظام الري املغلق للزراعة بدون تربة يف البيوت املحمية 

اىل تر�سي���د مياه الري ورفع كف���اءة ا�ستخدامها وذلك من خلل جتميع 

مياه ال���ري املتبقية من القنوات بوا�سطة جم���رى مائي مبتكر ي�سب يف 

اخلزان واال�ستفادة منه مرة اخرى يف الري بعد ان تتم معايرته.

متت زراعة بذور اخليار يف اأقرا�س جيفي7 يف �سواين بل�ستيكية لل�ستلت 

مبحط����ة البح����وث الزراعي����ة ب�سللة وذل����ك بتاري����خ 2015/10/19م. 

وتوال����ت عملية ال����ري بواقع ريه واح����دة يف اليوم ما عدا قب����ل النقل اإىل 

البي����ت املحم����ي فق����د توقف ال����ري ملدة يوم واح����د بهدف �سم����ان خروج 

ال�ستل����ة مع الرتبة الزراعي����ة ب�سهولة، وزرعت ال�ست����لت يف ار�س البيت 

البل�ستيكي بتاريخ 2015/11/5م. بعد ذلك مت نقل ال�ستلت اإىل البيت 

املحم����ي بعد اأن مت اإعداده بنظام الزراعة ب����دون تربه )النظام املغلق(، 

حيث وزع����ت ال�ستلت على )4( قنوات ا�سمنتية يبلغ طول الواحدة 26م 

وعر�سه����ا 40 �سم )العر�س م����ن الداخل 20 �سم والعمق 20 �سم( ون�سبة 

ميل القن����وات 1:27. ومت زراعة ال�ستلت يف )400( ق�سارى بل�ستيكية 

)�ستلتان لكل ق�سريه( با�ستخ����دام الو�سط الزراعي )الرباليت(. وتبلغ 

م�ساحة القطعة التجريبية 15.6م2 )�سورة17(.

�سورة 17. منظر عام لتجربة اخليار يف حمطة البحوث الزراعية ب�ساللة

 Reemaو  Dipo F1 التالي���ة:  االأ�سن���اف  التجرب���ة  ا�ستخدم���ت يف 

بتاري���خ  االوىل  احل�س���دة  وكان���ت   Viola F1 و   Kirton F1و  F1

2015/11/26م  اأي بع���د 21 ي���وم م���ن نقل ال�ست���لت للبيت املحمي 

وانته���ت بتاري���خ 2016/3/1م بع���دد 42 ح�س���ده. اعط���ت التجرب���ة 

ن���اجت حم�س���ول 2651،79 كج���م للبي���ت املحم���ي )270م2( )�سورة 

18(. اأو�سح���ت النتائج باأن ال�سن���ف Dipo F1 اأعطى اأعلى اإنتاجية 

)773،49 كج���م( يف حني اأعطى ال�سنف Reema F1 اأدنى انتاجية 

)565.85 كجم( )جدول 11(.

اأم���ا خلل املو�سم الثاين، فقد مت زراع���ة ال�ستلت يف امل�ستل بتاريخ 

2016/3/20م ومت نقله���ا اإىل البيت املحم���ي بتاريخ 2016/4/5م. 

كان���ت احل�سده االوىل للمح�سول بتاريخ 2016/4/24م اأي بعد 19 

ي���وم من نقل ال�ستلت للبيت املحمي، وانتهت بتاريخ 2016/6/26م 

بعدد 28 ح�سده. اعط���ت التجربة ناجت حم�سول يقدر ب 2760.9 

كج���م للبي���ت املحم���ي )270م2(. اأو�سح���ت النتائج ب���اأن ال�سنف 

Kirton F1 اأعط���ى اأعلى حم�س���ول )724.1 كجم( يف حني اأعطى 

ال�سنف Dipo F1 اأدنى انتاجية )673.55 كجم( )جدول 11(. 

ميكن تلخي����س اأهم خمرجات التجربة ب���اأن زراعة اأ�سناف اخليار 

حتت ظروف البيوت املحمية يف موا�سم خمتلفة مل تظهر اأي اختلف 

يف اأي من االنتاج الكلي اأو العائد من االأ�سناف.

جدول 11. اإنتاج حم�سول اخليار خالل املو�سمني لالأ�سناف الأربعة

م

ف
ن
�س

ال

املو�سم الثايناملو�سم االأول

الوزن 

الكلي 

)كجم(

املجموع 

الكلي 

للثمار/

نبات 

الوزن 

الكلي 

)كجم(

املجموع 

الكلي 

للثمار/

نبات 

1Dipo F1773.4959673.5546

2
 Reema

F1
565.8535684.846

3Kirton F1636.342724.146

4Viola F1676.1549678.4546

2651.791852760.9184املجموع
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تقيي���م انتاجي���ة اخليار با�س���تخدام الزراعة ب���دون تربة )النظام 

املغلق( حتت ظروف البيت املحمي املربد وغري املربد 

اأ�سبح���ت الزراعات املحمي���ة من الزراعات املهمة نظ���را الإنتاجيتها وجودتها 

العالي���ة، غري اأن اإنتاج اخل�سر يف البي���وت املحمية يواجه م�سكلة ارتفاع تكلفة 

بع�س املواد مث���ل و�سائد التربيد واملراوح وتكلفة الكهرب���اء واملياه امل�ستخدمة 

لتربيد البيت. مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام البيت املحمي غري املربد لدرا�سة 

انتاجي���ة اخليار مقارنة بالبيت املحمي امل���ربد با�ستخدام الزراعة بدون تربة 

)النظ���ام املغلق( وكذلك حتديد ما اإذا كان هناك من امكانية لتخفي�س كلفة 

االإنتاج ح�سب الظروف املناخي���ة الزراعية املختلفة للتحقق من امكانية انتاج 

اخلي���ار على م���دار ال�سنة با�ستخدام ه���ذا النوع من البي���وت. نفذت الدرا�سة 

يف يوني���و 2016 مبحطة البحوث الزراعية بجم���اح مبحافظة الداخلية، حيث 

 F1ورميا F1 وديبو F1 مت زراع���ة ع���دد )4( اأ�سناف خيار هي: االإ�سكندري���ة

وكريتونF1 با�ستخدام الت�سميم الع�سوائي الكامل يف اأربعة مكررات )�سورة 

18(. اأظه���رت النتائ���ج التباين املعنوي بني االأ�سن���اف يف ا�ستجابتها لظروف 

نوعي البيت املحمي���ني، يف حني مل يكن للتداخل بني االأ�سناف ونوعية البيوت 

املحمي���ة تاأثري معنوي على االإنتاجية. تراوح متو�سط انتاجية البيت بني 5.2-

6.4 ط���ن للبي���ت املحمي املربد يف ح���ني كانت انتاجية البي���ت غري املربد بني 

4.9 – 5.6 طن )�سكل 5(. 

اأ

ب

�س���ورة 18. )اأ( و)ب( منظر عام ملح�س���ول اخليار يف تقنية الزراهة 

بدون تربة

�س���كل 5. انتاجي���ة اأ�س���ناف اخلي���ار يف البي���ت املحم���ي امل���ربد وغري 

املربد با�ستخدام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق(

درا�س���ة تاأث���ري طول فرتة تخمري الأو�س���اط الزراعية الع�س���وية 

عل���ى من���و وانتاجي���ة اخلي���ار با�س���تخدام الزراع���ة ب���دون ترب���ة 

)النظام املفتوح( حتت ظروف البيت املحمي املربد

اإنت�سر ا�ستخدام طريقة الزراعة بدون تربة يف ال�سنوات االأخرية 

م���ن قبل املزارع���ني ب�سكل ملحوظ نظرًا لدوره���ا االإيجابي يف 

معاجلة كث���ري من امل�ساكل التي تواج���ه الزراعة العادية داخل 

البي���ت املحمي مثل متل���ح الرتبة واالأمرا����س الفطرية بجانب 

دورها يف خف�س كلفة االنتاج وزيادة االإنتاجية، غري اأن االأو�ساط 

الزراعي���ة امل�ستخدمة يف هذه التقنية وخا�سة البرياليت تعترب 

اإح���دى �سلبيات هذه التقنية ب�سبب تكلفته���ا املرتفعة. لذا فاإن 

البح���ث عن اأو�س���اط زراعية بديلة تك���ون رخي�سة ومتوفرة يف 

البيئ���ة املحلية يعترب من االأولويات املهمة التي ي�سعى الباحثون 

لتحقيقه���ا. اأظهرت النتائ���ج ال�سابقة للتج���ارب البحثية التي 

مت تنفيذه���ا خ���لل مو�سم���ي 2014/2013 و2015/2014 م 

اأن هن���اك جدوى يف ا�ستخ���دام مادتي �سع���ف النخيل ون�سارة 

اخل�سب كو�سط زراعي الإنتاج اخليار واأن تخمري تلك االأو�ساط 

لفرتة من الزمن قد يكون لها تاأثري ايجابي على زيادة انتاجية 

اخليار، وعليه فقد اأجريت ه���ذه التجربة لتقييم اأداء اخليار، 

حي���ث زرع���ت النبات���ات يف و�سط���ي ن�سارت���ي �سع���ف النخي���ل 

واخل�سب وقد مت تخمري االأو�ساط الزراعية على فرتات ترتاوح 

ب���ني �سهر و�سهري���ن وثلث���ة ا�سهر. كم���ا مت اي�س���ا ا�ستخدام 

الرم���ل لدرا�س���ة ادائه على منو وانتاجية اخلي���ار. ا�ستخدم يف 

ه���ذه التجربة �سنف هجني خي���ار )كريتون( وزرعت النباتات 

با�ستخدام الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح( حتت ظروف 

البي���ت املحمي امل���ربد )270 م2( مبزرعة البح���وث الزراعية 

يف �سح���ار مبحافظ���ة �سم���ال الباطن���ة با�ستخ���دام الت�سميم 

الع�سوائي الكامل )RCD( يف خم�سة مكررات )�سورة 19(.
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اأ

ب

�س���ورة 19. منظر عام ملح�س���ول اخليار بتقنية الزراعة بدون تربة 

يف املرحلة املبكرة )اأ( واملتاأخرة )ب( من منو النبات 

اأظه���رت نتائج املو�سم الزراعي االأول )نوفمرب2015 - فرباير 

2016( وج���ود تاأث���ريات معنوية بني االأو�س���اط وفرتة التخمري 

على عدد الثمار/م2 واالنتاجية )طن/للبيت املحمي(، يف حني 

ال يوج���د تاأثري للمعاملت منف�سل���ة وال للتداخل بني االأو�ساط 

وف���رتة التخمري عل���ى وزن الثمرة. ت���راوح متو�سط عدد الثمار 

م���ن 306 - 370 ثم���رة لفرتة التخمري وم���ن 250 - 450 ثمرة 

للأو�ساط. وتراوحت انتاجية البيت املحمي من 3 - 3.7 طن/

للبي���ت املحمي لف���رتة التخمري وم���ن 2.4 - 4.5 طن/للبيت 

املحم���ي للأو�س���اط الزراعية )الرم���ل، ن�سارة �سع���ف النخيل 

ون�سارة اخل�سب( )�سكل 6(. اأما نتائج املو�سم الزراعي الثاين 

)مار����س – ماي���و2016 م(، فق���د اأ�سارت اإىل وج���ود فروقات 

معنوية بني االأو�ساط يف تاأثريها على عدد الثمار ومتو�سط   وزن 

الثمرة واالإنتاجي���ة )كغم/م2( واجمايل االإنتاج )طن/ للبيت 

املحم���ي(، يف ح���ني ال يوجد تاأثري معنوي ب���ني فرتات التخمري 

واأي�سا التفاعل بني خمتل���ف املعاملت على خمتلف موؤ�سرات 

االإنتاجي���ة. تراوح متو�س���ط انتاجية البي���ت املحمي بني 22.1 

اإىل 2.6 طن/للبي���ت املحمي للأو�ساط وبني 2.2-2.3 طن/

للبيت املحمي لفرتات التخمري )�سكل 7(. كما اأ�سارت النتائج 

اإىل اأن تخم���ري و�سط ن�س���ارة �سعف النخيل لثلث���ة اأ�سهر كان 

االأف�سل يف زيادة انتاجي���ة اخليار )3.7 طن/للبيت املحمي( 

خلل املو�سم االأول )نوفم���رب – فرباير 2016 م( موؤكدا على 

التاأثري االإيجابي للتخمري على اإنتاجية اخليار.

 

�سكل 6. تاأثري اأو�ساط الزراعة وطول فرتة التخمري على انتاجية 

اخليار يف املو�سم الزراعي الأول  )نوفمرب 2015- فرباير2016(

�سكل 7. تاأثري اأو�ساط الزراعة وطول فرتة التخمري على انتاجية 

اخليار يف املو�سم الزراعي الثاين  )مار�ض - يونيو 2016م(

تقييم اأ�س���ناف ال�سمام با�س���تخدام تقنية الزراعة بدون تربة حتت 

ظروف البيت املحمي املربد

لق����د زاد ا�ستخدام طريقة الزراعة بدون تربة ب�سكل ملحوظ يف 

ال�سلطن����ة النتاج حما�سيل خ�سر داخ����ل البيوت املحمية، ملا لها 

م����ن اأهمية يف م�ساعدة املزارع للحد م����ن م�ساكل الرتبة واإنتاج 

حم�سول ع����ايل اجلودة باأق����ل تكلف����ة للمياه واالأ�سم����دة. يعترب 

ال�سم����ام من املحا�سيل التي تزرع يف البي����وت املحمية ومرغوب 

من قبل امل�ستهلك����ني. لذا فاإن اختيار االأ�سناف املنا�سبة للبيوت 

املحمية تعترب خطوة مهمة لزراعة ناجحة واقت�سادية. اأجريت 

ه����ذه التجرب����ة لتقيي����م من����و وانتاجي����ة ع����دد )5( اأ�سناف من 

ال�سم����ام )�س����ويف F1 وروكي F1 و�سهد F1 ورغ����د F1 واكادور 

F1( با�ستخ����دام الزراع����ة ب����دون تربة )النظ����ام املغلق( حتت 

ظ����روف البي����ت املحم����ي امل����ربد )270 م2( مبحط����ة البح����وث 

اأ

ب



19

الزراعية بجماح، حيث مت زراعة االأ�سناف اخلم�سة يف ت�سميم 

اح�سائي كامل الع�سوائية ي�سم خم�سة مكررات )�سورة 20(. 

اأ

ب

�س���ورة 20 )اأ( و)ب(. منظر عام ملح�س���ول ال�س���مام بتقنية الزراعة 

بدون تربة

اأ�س���ارت النتائج اإىل وجود تباين معن���وي بني االأ�سناف يف متو�سط عدد 

الثمار ووزن الثمرة وانتاجية املرت املربع واجمايل انتاجية البيت املحمي. 

تراوح متو�سط عدد الثمار بني 53 - 93 للأ�سناف وتراوح متو�سط وزن 

الثمرة من 0.43 كجم اإىل 0.68 كجم. �سجل �سنف �سهد F1 اأكرث وزنًا 

للثم���رة )0.68 كجم(، يف ح���ني اأعطى ال�سن���ف اكادور F1 ناجت اأكرث 

باملرت املربع )7.3 كجم / م2( اأي ما يعادل 2 طن/البيت يليه ال�سنف 

روك���ي F1 الذي �سج���ل 6.3 كجم/ م2 اأي ما يع���ادل 1.7 طن / البيت 

)ج���دول 12(، يف املقاب���ل كان ال�سن���ف �سويف F1 اأق���ل انتاجية )1.1 

طن/البيت(. �سوف تعاد التجربة ملو�سم اآخر لتاأكيد النتائج.

جدول 12. متو�س���ط عدد الثمار ووزن الثمرة والنتاجية خلم�س���ة 

اأ�سناف من ال�سمام با�ستخدام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( 

حتت ظروف البيت املحمي املربد 

ال�سنف
عدد الثمار 

يف احلو�ض

وزن الثمرة 

)كجم(

النتاج 

)طن/

للبيت 

املحمي(

Sophy F1670.451.2

Rocky F1900.541.9

Shahad F1530.681.4

Raghad F1930.431.6

Equador F1900.622.2

LSD (p=0.05)280.140.63

تاأث���ري كمي���ة مياه الري عل���ى اإنتاجية النخيل )�س���نف اخلال�ض( 

وكف���اءة ا�س���تخدام املي���اه با�س���تخدام نظ���ام ال���ري بالتنقي���ط حت���ت 

ال�سطحي

يعترب نظام الري بالتنقيط حتت ال�سطحي اأحد االأنظمة التي ت�ساهم 

يف حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه وذلك من خلل تقليل ن�سبة البخر 

املبا�س���ر من �سطح الرتبة، كما اأنها ت�ساهم يف حت�سني كفاءة اإ�سافة 

االأ�سمدة وذلك من خلل ا�سافة املياه واالأ�سمدة مبا�سرة يف منطقة 

ج���ذور النبات. اأو�سحت االح�س���اءات الزراعية اأن 88% من اأ�سجار 

النخي���ل يف ال�سلطنة ال تزال تروى بنظام الري بالغمر يف حني تروى 

12% بنظ���ام الري بالناف���ورة. مت تنفيذ جتربة لدرا�س���ة تاأثري كمية 

مياه الري عل���ى اإنتاجية النخيل وكفاءة ا�ستخ���دام املياه با�ستخدام 

نظام الري بالتنقيط حتت ال�سطحي ومقارنة االنتاجية بنظام الري 

بالناف���ورة، حي���ث مت تنفي���ذ التجرب���ة يف حمطة البح���وث الزراعية 

بالكام���ل والوايف. مت اختب���ار )4( معاملت ري بثلثة مكررات وكل 

مك���رر يتكون م���ن ثلث اأ�سج���ار وكانت معاملت ال���ري على النحو 

التايل: 

الري بالنافورة بن�سبة 100% من االحتياجات املائية

الري بالتنقيط حتت ال�سطحي بن�سبة 60% من االحتياجات املائية

الري بالتنقيط حتت ال�سطحي بن�سبة 40% من االحتياجات املائية

الري بالتنقيط حتت ال�سطحي بن�سبة 20% من االحتياجات املائية

امل�سروع 2-2. تعظيم ال�ستفادة من ا�ستخدام املياه واإدارتها حتت بيئات خمتلفة
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مت ح�س���اب االحتياج���ات املائي���ة بن���اء عل���ى البخ���ر نت���ح املرجع���ي 

وبا�ستخ���دام برنام���ج CROPWAT ومت احل�س���ول عل���ى بيان���ات 

االأر�س���اد اجلوي���ة م���ن حمطة االأر�س���اد اجلوي���ة بالكام���ل، كما مت 

ا�ستخدام الرق���م )0.90( كمعامل للمح�سول لتحديد االحتياجات 

املائية.

اأو�سح����ت اأه����م نتائج التجربة ع����دم وجود فروق����ات معنوية يف 

االنتاج ب����ني النخيل املروي����ة بنظام الناف����ورة بن�سبة 100% من 

االحتياج����ات املائية والنخيل املروي����ة بالتنقيط حتت ال�سطحي 

بن�سبة 60% من االحتياج����ات املائية، حيث بلغ متو�سط انتاجية 

النخي����ل ح����وايل )78.7( كج����م للنخلة )�س����كل 8(. انخف�ست 

انتاجي����ة اأ�سج����ار النخيل عن����د الري بالتنقيط حت����ت ال�سطحي 

بن�سب����ة 40% و20% م����ن االحتياج����ات املائية، حي����ث انخف�ست 

االنتاجية اىل )69.3( كجم للنخلة. واأ�سارت النتائج اأي�سا اىل 

اأن انتاجي����ة املرت املكعب من املياه ارتفع����ت عند انخفا�س كمية 

مياه الري وبلغ اأق�سى انتاجية للمياه )4.7( كجم للمرت املكعب 

عند الري بالتنقيط حتت ال�سطحي بن�سبة 20% من االحتياجات 

املائية )�سكل 9(. اأثبتت النتائج كذلك اأن ا�ستخدام نظام الري 

بالتنقيط حتت ال�سطحي �ساه����م يف توفري املياه بن�سبة )%40( 

بدون انخفا�س يف اإنتاجية النخيل.

�س���كل 8. الإنتاجية )كجم/نخلة( حتت نظ���ام الري بالنافورة ونظام 

الري بالتنقيط حتت ال�سطحي مل�ستويات خمتلفة من مياه الري

 

�س���كل 9. اإنتاجي���ة املي���اه )كجم/م���رت مكع���ب( حتت نظ���ام ال���ري بالنافورة 

ونظام الري بالتنقيط حتت ال�سطحي مل�ستويات خمتلفة من مياه الري
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تقييم اأ�سناف القمح الطري )قمح اخلبز( يف حمافظة الداخلية

يعترب حم�س���ول القمح اأحد حما�سيل احلبوب الهام���ة يف �سلطنة عمان. 

ي���وؤدي اال�ستخدام املتكرر لنف�س اأ�سناف هذا املح�سول اإىل تدهور وراثي 

يف تلك االأ�سناف وعليه فاإنه من ال�سروري تطوير اأ�سناف جديدة مقاومة 

للإجه���اد احل���راري واالأمرا�س وذو اإنتاجي���ة عالية. مت خ���لل ال�سنوات 

املا�سي���ة اإدخال ع���دد من اأ�سناف القم���ح من املركز العرب���ي للدرا�سات 

يف املناطق اجلاف���ة واالأرا�سي القاحلة )اأك�س���اد(. وقد مت خلل العامني 

املا�سي���ني اإدخال )25( �سنفًا من اأك�ساد، مت  تقييمها مع ال�سنف املحلي 

وادي قري���ات 110 من خلل جتربة نفذت بت�سميم القطاعات الع�سوائية 

الكاملة بثلثة مكررات خلل املو�سم ال�ستوي )2016/2015م(. اأ�سارت 

نتائج التجربة اإىل وجود فروق معنوية بني االأ�سناف جلميع ال�سفات التي 

مت درا�سته���ا )ارتفاع النب���ات وعدد اأيام االإزه���ار والن�سج ووزن احلبوب 

والق����س والوزن احليوي ومعامل احل�ساد(. اأظه���رت ثلثة اأ�سناف وهي 

اأك�س���اد 1316 واأك�س���اد 1334 واأك�ساد 1290 اأعل���ى وزن للحبوب )4.75 

و4.82 و5.10 طن/هكت���ار على الت���وايل( مقارنة بال�ساهد املحلي وادي 

قري���ات 110 وال���ذي اأعطى 4.58 طن/هكت���ار. ومبا اأن ه���ذه االأ�سناف 

اأدخل���ت للم���رة االأوىل، فقد مت اختي���ار االأ�سناف الع�س���رة االأعلى انتاجًا 

للحب���وب والتي جتاوزت 4 طن/هكتار الجراء املزيد من الدرا�سات عليها 

يف املو�سم ال�ستوي املقبل 2017/2016م. �ستخ�سع هذه االأ�سناف للتقييم 

ملدة ثلثة موا�سم يف حمطتي البحوث الزراعية يف كل من جماح والكامل 

وال���وايف ثم للمو�سم االأخري مع املزارع قبل التو�سية بال�سنف الذي يتفوق 

بن�سبة 15% عن االأ�سناف املو�سى بها �سابقا.

 )Hordeum vulgare. L( حت�س���ني �س���نف ال�س���عري العماين دوراقي

من خالل الرتبية والتهجني

يعترب �سنف ال�سعري املحلي دوراقي االأكرث انت�سارًا يف حمافظة م�سندم، 

حيث يتم زراعته حتت ظروف الزراعة املطرية. كما اأنه يزرع كمح�سول 

ثنائي الغر�س للحبوب واالأعلف اخل�سراء. يتميز هذا ال�سنف بالتبكري 

يف الن�سج وكذلك مقاومة امللوحة واجلفاف، غري  اأن اإنتاجيته منخف�سة 

جدا باملقارنة مع االأ�سناف املزروعة االأخرى. يهدف هذا الربنامج اإىل 

حت�س���ني ال�سنف العم���اين املحلي )دوراق���ي( من اأج���ل احل�سول على 

اأ�سن���اف ملئم���ة للزراعة حتت الظ���روف البيئية ملحافظ���ات ال�سلطنة 

املختلفة. بداأ تنفيذ جتربة التهجني يف حمطة البحوث الزراعية بجماح 

يف فرباي���ر 2010م ب���ني ال�سنف دوراقي كاأمه���ات وال�سنفني جماح51 

وجم���اح98 كاآب���اء. ومت تنفيذ التجرب���ة بت�سميم القطاع���ات الع�سوائية 

 )F5( الكامل���ة بثلثة مك���ررات. ومت زراعة اخلطوط للجي���ل اخلام�س

 )F6( خ���لل �سهر نوفمرب 2015م لغر�س ح�ساد بذور اجليل ال�ساد�س

يف مار����س 2016م. اأظه���ر التحليل االإح�سائي وجود ف���روق معنوية بني 

خط���وط الهجني يف حمطتي البحوث الزراعي���ة بالكامل والوايف وجماح 

جلمي���ع ال�سف���ات قي���د الدرا�س���ة با�ستثناء ع���دد اخلل���ف/50 �سم بني 

اخلط���وط، حيث اأعطى الهج���ني )جماح 98 × دوراق���ي( و)جماح 51 

اأعلى حا�سل للحبوب والوزن احليوي باملقارنة مع االآباء.  × دوراق���ي( 
وكان وزن احلب���وب يف جماح 5.12 طن/هكت���ار للهجني )جماح 98 × 

دوراقي( و4.89 طن/هكتار للهجني )جماح 51 × دوراقي( يف جماح. 

يعت���رب وزن احلب���وب الأ�سناف الهجني يف الكامل اأق���ل ن�سبيا من جماح. 

وفيم���ا يتعل���ق بالهجني )جم���اح 98 × دوراقي( فق���د كان وزن احلبوب 

4.23 طن/هكتار واأعطى الهجني )جماح 51 × دوراقي( 3.78 طن/

هكت���ار. �سوف يت���م متابعة تقييم خط���وط الهجني حتى اجلي���ل التا�سع 

)F9( للح�سول على جتان�س بن�سبة تزيد على %95.

يف   )Hordeum vulgare. L( اجلدي���دة  ال�س���عري  اأ�س���ناف  تقيي���م 

حمافظتي ال�سرقية

يزرع حم�سول ال�سعري )Hordeum vulgare. L( يف حمافظتي الداخلية 

وال�سرقي���ة لغر�س احلبوب والتي ت�ستخدم كذل���ك لتغذية الدواجن. ويتم 

ت�سجيع املزارعني على زراعة هذا املح�سول حتت نظام الري بالر�س حيث 

تخط���ط وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية لتحقيق االكتفاء الذاتي من هذا 

املح�سول كم�سدر للعلف احليواين.. مت تقييم ع�سرين �سنفًا من اأ�سناف 

ال�سع���ري اجلديدة التي اأدخلت من املرك���ز العربي للدرا�سات يف االأرا�سي 

القاحل���ة )اأك�س���اد( مع ال�سن���ف املحلي )جم���اح 98( يف حمطة البحوث 

الزراعية بالكامل والوايف بت�سمي���م القطاعات الع�سوائية الكاملة بثلثة 

مكررات حتت نظام الري بالر�س خلل املو�سم ال�ستوي )2016/2015(. 

اأظه���رت نتائ���ج التحلي���ل االح�سائي وجود ف���روق معنوية ب���ني االأ�سناف 

فيم���ا يتعلق بعدد االأيام للإزه���ار والن�سج ووزن احلب���وب والق�س والوزن 

احلي���وي )طن/هكتار( ومعامل احل�س���اد%. مل تكن هناك فروق معنوية 

بني االأ�سناف بالن�سبة لطول النبات )�سم( وكثافة النبات. تفوقت خم�سة 

ع�سر �سنفًا على ال�ساهد املحلي جماح 98. وكان ال�سنف )اأك�ساد 1753( 

االأعل���ى يف وزن احلب���وب )4.81 ط���ن / هكتار(، يليه ال�سن���ف )اأك�ساد 

1752( )4.67 طن/هكت���ار( وال�سنف )اأك�س���اد 1751( )4.63 طن/

هكت���ار( يف ح���ني كان ال�سنف )اأك�س���اد 1738( االأدن���ى يف وزن احلبوب 

)3.60 طن/هكت���ار(. وقد مت اختيار اأعلى ع�سرة اأ�سناف من حيث وزن 

احلب���وب لدرا�ستها يف جتربة اأخرى يف حمطتي البحوث الزراعية بجماح 

والكامل والوايف خلل املو�سم ال�ستوي 2017/2016م.

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

امل�سروع 3-2. ا�ستخدام املادة الوراثية للمحا�سيل املحلية وامل�ستوردة والرعوية يف الإنتاج الزراعي
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باأ

�سورة 21 )اأ( و)ب(. منظر عام لتجربة تقييم اأ�سناف النارجيل

باأ

�سورة 22 )اأ( و)ب(. ثمار من اأ�سناف خمتلفة من النارجيل

تقييم 11 �س���نف من جوز الهند )النارجيل( امل�ستوردة من �ساحل العاج 

حتت الظروف املناخية ل�سهل �ساللة

تعترب نخيل جوز الهند )النارجيل( من حما�سيل الفاكهة االأ�سا�سية 

املتاأقلمة مبحافظة ظفار نظرا ملناخها االإ�ستوائي امللئم لنمو هذه 

الفاكه���ة. وت�سري نتائج التعداد الزراعي )2013/2012م( اإىل اأن 

عدد نخيل جوز الهند املزروعة مبحافظة ظفار بلغت )149( األف 

نخل���ة موزعة على م�ساحة تقدر بحوايل )1455( فدان، كما ت�سري 

التقدي���رات االإح�سائية للوزارة لعام 2015م اإىل اأن اإجمايل اإنتاج 

ال�سلطنة من جوز الهند بلغ )6643( طن. وبهدف تو�سيع القاعدة 

الوراثية الأ�سناف النارجي���ل مبحافظة ظفار وتوفري اأ�سناف ذات 

ج���ودة عالية ومقاومة اأو متحملة للآفات الزراعية، فقد مت اإدخال 

ع���دد )11( �سن���ف من النارجيل م���ن �ساحل الع���اج ومت زراعتها 

يف مزرع���ة البحوث الزراعية ب�سلل���ة يف يوليو 2011م يف جتربة 

م�سممة اإح�سائيا )�سورة 21(.

 بداأت معظم االأ�سناف باالإزهار واالإثمار خلل اأقل من �سنتني 

من تاري���خ الزراعة، حيث ب���داأت االأ�سناف الق�س���رية ب�سائر 

االإثم���ار يف �سهر يونيو 2013م، وتعترب ه���ذه ميزة ن�سبية لهذه 

االأ�سن���اف، حيث اأنه من املعروف باأن اأ�سجار النارجيل حتتاج 

عل���ى االأقل اإىل )3( �سنوات حت���ى تبداأ يف التزهري. من خلل 

الق���راءات امل�سجلة لعام 2016م، لوح���ظ اأن اأ�سجار ال�سنفني 

Malayan Yellow Dwarf و Rennel Island Tall قد تفوقا 

يف متو�س���ط طول �ساق ال�سج���رة )2.10م و2.02م(، يف حني 

�سجل ال�سنف Raja Brown Dwarf اأق�سر طول وبلغ )1.10 

م( )جدول 13(.



23

جدول 13: ال�سفات اخل�سرية واإنتاجية اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة من �ساحل العاج

اأ�سناف النارجيل امل�ستوردةم

متو�سط 

طول �ساق 

النبات )م(

متو�سط 

عدد االأوراق 

/ �سجرة

متو�سط 

عدد 

االأغاري�س 

الزهرية

متو�سط 

عدد 

الثمار يف 

االإغري�س

متو�سط 

عدد الثمار 

يف ال�سجرة

لون الثمار 

)عمر 

اأقل من 6 

اأ�سهر(

1Rennell Island Tall2.02256327اأحمر

2Tagnanan Tall1.87294520اأحمر

3Brazilian Green Dwarf1.332912667اأخ�سر

4Catigan Green Dwarf1.212710655اأخ�سر

5Tacunan Green Dwarf1.162812561اأخ�سر

6Pilipog Green Dwarf1.4626158115اأخ�سر

7Raja Brown Dwarf1.12815581اأحمر

8Malayan Yellow Dwarf2.13014451اأ�سفر

9Malayan Red Dwarf1.882919347اأحمر

10Improved Mawa Hybrid1.862911334اأ�سفر

11Improved Hybrid Camren1.642911772اأحمر

وفيما يخ�س اإنتاجية اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة، فقد تفوقت االأ�سناف 

الق�س���رية م���ن ناحي���ة ع���دد االأغاري����س الزهري���ة املثم���رة )10 – 19 

اإغري�س(، واالأ�سناف الهجين���ة �سجلت )11( اإغري�س، فيما تراوح عدد 

االأغاري����س الزهري���ة للأ�سناف الطويلة ما ب���ني )4 – 7 اإغري�س(، وقد 

تف���وق ال�سن���ف )Malayan Red Dwarf( يف متو�س���ط عدد االأغاري�س 

 Tagnanan( اإغري�سا، اأما ال�سنف )التي حتمل الثمار وبلغ حوايل )19

tall( فلم ي�سجل �سوى 4 اأغاري�س فقط.

بالن�سب���ة ملتو�س���ط ع���دد الثمار لكل �سن���ف )�سورة 22(، تف���وق ال�سنف 

)Pilipog Green Dwarf( عل���ى بقي���ة االأ�سناف و�سج���ل )115( ثمرة 

/ �سج���رة يف حني �سجل ال�سن���ف )Tagnanan tall( اأقل متو�سط لعدد 

الثم���ار وبلغ )20( ثمرة / �سجرة. كما لوحظ اأن لون الثمار التي تبلغ اأقل 

من 6 اأ�سهر قد تفاوت ما بني االأحمر واالأخ�سر واالأ�سفر.

اأم���ا فيما يتعلق بقيا�س���ات الثمار ال�ساحلة لل�سرب )عم���ر 6-8 اأ�سهر(، 

مث���ل طول وعر�س وحميط الثمرة، حيث اأ�س���ارت النتائج اإىل اأن متو�سط 

ط���ول الثم���رة جلمي���ع االأ�سناف تراوح ب���ني )18 – 28 �س���م(، ومتو�سط 

عر�س الثم���ار تراوح بني )14.2 – 21 �سم(، كما تراوح متو�سط حميط 

 Rennell Island( وحققت ثم���ار ال�سنف .)الثم���ار بني )44 – 63 �سم

Tall( اأعلى متو�سط وزن للثمرة وبلغت )4200جم(، اأما اأقل متو�سط وزن 

للثمرة فكان لل�سنف )Improved Mawa Hybrid( وبلغ )1750 جم(، 

 Rennell Island( فيم���ا كان متو�سط كمية مي���اه �سرب الثمار لل�سن���ف

 Malayan Yellow( واأعطى ال�سن���ف ،)( االأك���رث وبل���غ )1150 ملTall

Dwarf( اأق���ل متو�س���ط كمي���ة مي���اه وبلغت )264 م���ل(. اأما فيم���ا يتعلق 

مبتو�س���ط الن�سبة املئوية لل�سكريات ملاء ال�س���رب يف ثمار جميع االأ�سناف 

فقد تراوح بني )5–%6.2(. 

اأم���ا بالن�سب���ة خل�سائ�س الثم���ار النا�سجة )عم���ر 10 – 12 �سهر( فقد 

اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل اأن متو�سط طول الثمرة جلمي���ع االأ�سناف تراوحت 

ب���ني )16.8 – 22.8 �س���م(، ومتو�سط عر�س الثم���ار تراوح بني )13.8 

– 18 �سم(، كما تراوح متو�سط حميط الثمار ما بني )44.3 – 56.8 
 Tacunan Green( كم���ا اأو�سح���ت النتائ���ج اأن ثم���ار ال�سن���ف .)س���م�

Dwarf( حقق���ت اأعلى متو�سط ل���وزن الثمرة )1787.5 ج���م(، اأما اأقل 

وزن للثم���رة فكان لل�سن���ف )Improved Mawa Hybrid( وبلغ )1075 

ج���م(. وبالن�سبة ملتو�سط وزن ق�سرة الثمار اخلارجية، فقد حقق ال�سنف 

)Tagnanan Tall( اأعل���ى وزن وبلغ )1150 ج���م(، واأقلها وزنا لل�سنف 

)Improved Hybrid Camren( وبل���غ )525 ج���م(. وبخ�سو�س كمية 

 )Tacunan Green Dwarf( مي���اه �سرب الثمار، فق���د اأعطى ال�سن���ف

 Improved Mawa( فيما اأعطى ال�سنف ،)اأعل���ى كمية بلغت )255 مل

Hybrid( اأقل كمية مياه وبلغت )102.5 مل(.

وفيم���ا يخ����س وزن الق�سرة الداخلية ال�سلبة لثم���ار النارجيل، فقد حقق 

ال�سن���ف )Tagnanan Tall( اأعلى متو�س���ط وزن وبلغ )200 جم( واأقل 

متو�س���ط وزن لل�سنف )Improved Mawa Hybrid( وبلغ )100 جم(، 

 Tacunan( كان وزن لب ثمار ال�سنف )ويف متو�س���ط وزن اللب )اللح���م

Green Dwarf( االأعل���ى وبلغ )383،3 جم( فيم���ا كان متو�سط وزن لب 

ثم���ار ال�س���ف )Malayan Yellow Dwarf( االأق���ل وبل���غ )180 ج���م(. 

وحقق ال�سن���ف )Improved Hybrid Camren( اأكرب �سمك للب ثمرة 

النارجي���ل وبل���غ )13 ملم( يف ح���ني اأن متو�سط �سمك ل���ب ثمرة ال�سنف 

)Malayan Yellow Dwarf( كان االأق���ل )9.4 مل���م(. اأم���ا فيما يتعلق 

بالن�سب���ة املئوي���ة لل�سكري���ات ملاء ال�س���رب يف ثمار جمي���ع االأ�سناف، فقد 

تراوحت بني )4.8 – 6 %(.
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�سورة 23. منظر عام لتجربة اأ�سناف الفافاي امل�ستوردة

تقييم اأ�سناف الفافاي امل�ستوردة حتت ظروف �سهل �ساللة

يعترب حم�سول الفافاي )Carica papaya( من املحا�سيل االقت�سادية 

يف حمافظ���ة ظفار وم�س���در دخل مهم للمزارعني، حي���ث يحتل املرتبة 

الثالث���ة من حي���ث االأهمي���ة االقت�سادية بع���د النارجيل وامل���وز، وت�سري 

نتائ���ج التعداد الزراعي 2013/2012م اإىل اأن عدد احليازات الزراعية 

له���ذا املح�سول بلغ )754( حي���ازة وعدد اال�سج���ار املزروعة بها و�سل 

اإىل )41533( �سج���رة موزعة عل���ى )523( األف فدان. ولتطوير زراعة 

هذا املح�س���ول فقد مت اإدخال عدد )9( اأ�سن���اف جديدة م�ستوردة )6 

من تاي���وان و3 من الهند( متتاز مبوا�سف���ات ثمرية جيدة وذلك بهدف 

زراعتها وتقييمها حتت ظروف �سهل �سللة وذلك من حيث االإنتاج كما 

ونوعا )�سورة 23(. 

مت تنفي����ذ ه����ذه الدرا�س����ة يف �سكل جترب����ة حقلية م�سمم����ة اح�سائيا 

)RCBD(، حي����ث مت زراع����ة ال�ست����لت يف االأر�����س امل�ستدامة بتاريخ 

2014/10/14م ومت ريه����ا بنظام ال����ري احلديث بالنافورة مبعدل )2 

– 3 مرات/ اال�سبوع(. ت�سمنت التجربة زراعة )4( �ستلت يف كل 
جورة الإجراء عملية االنتخاب بعد تزهري النباتات وذلك على م�سافات 

)3 م����رت × 3 م����رت( بني النباتات. كم����ا مت تنفيذ العملي����ات الزراعية 

املختلف����ة م����ن اإزال����ة للح�سائ�����س ب�س����كل دوري وري االأ�سج����ار ح�س����ب 

الربنام����ج املعتمد، وكذلك اإ�سافة االأ�سم����دة الكيماوية )NPK مبعدل 

1:2:1( والع�سوية ح�سب برامج الت�سميد املتبعة.

اأ�س����ارت النتائج الت����ي مت احل�سول عليها يف ع����ام 2016م اإىل اأن متو�سط 

 Known You No.1، EXP–15، RED( وزن ثم����رة فاف����اي االأ�سن����اف

LADY( كانت االأعل����ى )1155جم، 1117 جم، 1100 جم على التوايل(، 

يف ح����ني كان متو�س����ط وزن ثمرة ال�سن����ف )SUN RISE( االأقل بني بقية 

 )Tainung No.1( االأ�سن����اف وبلغ 342 جرام فقط. كما تف����وق ال�سنف

 SUN( يف متو�س����ط اإنت����اج الفدان وبل����غ 9.65 طن/ال�سنة، اأم����ا ال�سنف

RISE( فقد اأعطى اأقل متو�سط اإنتاج للفدان بوزن 1.58 طن/ال�سنة. 

 Knownو EXP–15( وبالن�سبة ملتو�سط طول الثمرة، �سجل ال�سنفني

You No.1( ط���وال بلغ 22.3�س���م و20.2 �سم على التوايل يف حني بلغ 

متو�س���ط ط���ول ثمرة ال�سنف )SUN RISE( 15 �س���م فقط. اأما فيما 

 RED LADY يتعلق مبتو�سط حميط الثمرة فقد �سجلت ثمار ال�سنفني

)43.3 �س���م( وال�سنف Known You No.1 )41 �سم( متفوقني على 

بقية االأ�سناف، اأم���ا ال�سنف )SUN RISE( فقد بلغ متو�سط حميط 

 Tainung( كذلك اأظهرت النتائج تفوق ال�سنف .)ثم���اره )26.1 �سم

No.2( يف الن�سبة املئوية لل�سكريات الذائبة يف الثمار حمققا %13.1، 

اأما ال�سنف )EXP-15( فكان االأقل بن�سبة 9.3% )جدول 14(.

جدول 14 : الإنتاجية والقيا�سات الثمرية لأ�سناف الفافاي

ن�سبة املواد 

ال�سلبة الذائبة 

)%(

متو�سط حميط 

الثمرة )�سم(

متو�سط طول 

الثمرة )�سم(

متو�سط انتاج 

الفدان

)طن/ال�سنة(

متو�سط وزن 

الثمرة )جم(

االأ�سناف

12.2 35.6 19.9 9.65 985 Tainung No.1
13.1 38.8 19.8 8.67 910 Tainung No.2
11.3 41.0 20.2 7.12 1155 Known You No.1
12.5 43.3 19.3 6.71 1100 Red Lady
11.2 26.1 15 1.58 342 Sun Rise
9.3 38.3 22.3 4.82 1117 Exp - 15

1 faddan- 4200 m2
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درا�س���ة تاأث���ري مواعي���د الزراع���ة على من���و واإنتاجي���ة اخليار حتت 

ظروف البيوت املحمية

تعت���رب الزراع���ة يف البي���وت املحمية م���ن االأ�سالي���ب الناجح���ة ال�ستغلل 

الظ���روف املناخي���ة واإطالة مو�س���م االإنتاج لتحقيق مب���داأ التو�سع الراأ�سي 

يف اإنت���اج احلا�سلت غري حمدودة النمو، �سواء كانت هذه البيوت مكيفة 

اأو مظلل���ة ملا لها من فوائ���د كبرية يف تعظيم االإنتاج م���ن وحدة امل�ساحة. 

وع���ن االأهمي���ة االقت�سادية للبيوت املحمي���ة ميكن الق���ول باأنها اأ�سبحت 

ا�ستثم���ارات اقت�سادي���ة ت�ساهي يف ربحيتها العديد م���ن اال�ستثمارات يف 

امل�ساريع ال�سناعية والتجارية االأخرى. ويف حالة اإدارتها وت�سغيلها بكفاءة 

عالي���ة يتم تغطية كلف���ة البناء والت�سغي���ل للبيوت خلل م���دة ترتاوح من 

ع���ام اإىل عامني هذا اإذا ما علمنا باأن العم���ر االفرتا�سي للبيوت املحمية 

ي���رتاوح بني 15-25 �سنة وهي ف���رتة زمنية طويلة متكن من حتقيق فوائد 

اقت�سادي���ة متعددة واأرباح���ا كبرية . وتعترب حمافظ���ه ظفار من املناطق 

الت���ي ين���در فيها وجود البيوت املحمي���ة باأنواعها ولعل الظ���روف املناخية 

املعتدل���ة ال�سبب يف ذلك اإال اأن هناك ظ���روف تنموية وبيئيه حتتم اإدخال 

ون�سر هذه التقنية بعدما ثبتت جناحها لتو�سيع االإنتاج كما وكيفا.

�س���ورة 24. منظ���ر ع���ام لتجرب���ة اخلي���ار الت���ي مت اإجراوؤه���ا يف حمط���ة 

البحوث الزراعية ب�سالله

ته����دف ه����ذه التجربة اإىل حتدي����د ان�سب موعد لزراعة اخلي����ار يف البيوت 

البل�ستيكية حت����ت ظروف �سهل �سلله. ومن اأه����م اأهداف هذه التجربة 

اإنت����اج حما�سي����ل خ�سر يف غ����ري ميعاده����ا التقليدي والتحك����م يف مقاومة 

االآف����ات الزراعي����ة على نطاق كبري ل�سمان اإنت����اج حا�سلت زراعية خالية 

من اآثار املبيدات الكيماوية. 

 Dipo F1، Reema F1، Kirton F1، مت���ت زراع���ة ب���ذور اخلي���ار الأ�سن���اف

Viola F1يف اأقرا����س جيف���ي7 يف �س���واين بل�ستيكي���ة لل�ست���لت وذلك بتاريخ 

2015/10/19م. توال���ت عملي���ة الري بواق���ع رية واحدة يف الي���وم ما عدا قبل 

النق���ل اإىل االأر����س امل�ستدمي���ة فقد توقف الري مل���دة يوم واحد به���دف �سمان 

خ���روج ال�ستلة م���ع الرتبة الزراعية م���ن العني ب�سهولة، وزرع���ت االأ�سناف عند 

و�س���ول طول ال�ست���لت اىل الط���ول املنا�سب للزراع���ة يف ار����س البيت املحمي 

)270م2( بتاريخ 2015/11/5م. بعد ذلك مت نقل ال�ستلت اإىل اأر�س التجربة 

)البيت املحمي( بعد اإعدادها وتهيئتها واإزالة احل�سائ�س ال�سارة منها وتقليبها 

وت�سويتها، كم���ا مت اإ�سافة ال�سماد البلدي مع ال�سم���اد ال�سوبر فو�سفات الثلثي 

ح�س���ب التو�سيات. كانت احل�سدة االأوىل بتاريخ 2015/11/29م وانتهت فرتة 

احل�س���اد بتاري���خ 2016/3/1م وباإجم���ايل 41 ح�سدة. اعط���ت التجربة ناجت 

حم�س���ول بل���غ )2315.15( كجم للبيت املحم���ي )�سورة 25(. كم���ا اأو�سحت 

النتائ���ج باأن ال�سن���ف Dipo F1 اأعطى اأعلى اإنتاجي���ة )597.2( كجم يف حني 

اأعطى ال�سنف Reema F1 اأدنى انتاجية )567.4( كجم )جدول1(.

اأم���ا خلل املو�سم الثاين فقد مت زراعة ال�ستلت يف امل�ستل بتاريخ 

2016/3/20م ومت نقلها اإىل البيت املحمي بتاريخ 2016/4/5م. 

كان���ت احل�سده االأوىل للمح�سول بتاريخ 2016/4/26م، وانتهت 

ف���رتة احل�س���اد بتاري���خ 2016/6/14م وباإجم���ايل22 ح�س���دة. 

اعطت التجربة ناجت حم�سول يقدر ب�1153.6كجم للبيت املحمي. 

اأو�سح���ت النتائج ب���اأن ال�سنف Viola F1 اأعط���ى اأعلى حم�سول 

)303.75 كجم( يف حني اأعطى ال�سنف Dipo F1 اأدنى انتاجية 

)264.2 كجم( )جدول 15(.

م����ن خلل الق����راءات لنتائج التجرب����ة خلل هذا املو�س����م 2016/2015م 

واملو�س����م 2015/2014م، ميك����ن الق����ول اأن زراع����ة اأ�سن����اف اخليار حتت 

ظروف البيوت املحمية يف موا�سم خمتلفة مل تظهر اأي اختلف يف اأي من 

االنتاج الكلي اأو العائد من االأ�سناف )�سورة 24(.

ج���دول 15 . ال���وزن الجم���ايل وجمم���وع الثمار/للنبات لأ�س���ناف 

اخليار يف املو�سمني

م

ف
ن
�س

ل
ا

املو�سم الثايناملو�سم الأول

الوزن 

الجمايل 

)كجم(

املجموع 

الكلي 

للثمار/

نبات 

الوزن 

الجمايل 

)كجم(

املجموع 

الكلي 

للثمار/

نبات 

1Dipo F1597.258264.220

2Reema F1567.450300.923

3Kirton F1570.854284.7521

4Viola F1579.7544303.7525

2315.152061153.688املجموع

تربية القمح وال�سعري  بالتطفري با�ستخدام اأ�سعة جاما

ت�سكل العوام����ل اللاإحيائية مثل اجلفاف، امللوحة، ودرجات احلرارة العالية 

تهدي����دات خطرية للزراع����ة مما يوؤدي اىل خف�����س يف متو�سط االنتاج ملعظم 

املحا�سيل احلقلية مبا فيها القمح وال�سعري. وملعاجلة هذه امل�ساكل مت اإدخال 

برنام����ج تربي����ة الطف����رات باإ�ستخ����دام اأ�سعة جاما م����ن اأجل تو�سي����ع التباين 

الوراثي الأ�سناف من القمح وال�سعري املحلي. وفيما يلي االن�سطة البحثية التي 

مت تنفيذها خلل الفرتة من نوفمرب 2015- اإبريل 2016م:
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اجليل املطفر الأول )M1( ل�سنف القمح املحلي �سنني:

ا�ستمل هذا الربنامج على اإر�سال بذور نقية )M0( ل�سنف القمح املحلي 

�سن���ني اإىل خمتربات الوكال���ة الدولية للطاقة الذري���ة يف �سايرب�سدورف 

– فيين���ا، حي���ث مت ت�سعي���ع الب���ذور )M0( مبعدل 380 م���ن اأ�سعة جاما 
واإع���ادة اإر�ساله���ا لل�سلطنة. وق���د مت زراعة البذور امل�سعع���ة )M1( جنبا 

اىل جن���ب م���ع ال�ساهد يف احلقل التابع ملحطة البح���وث الزراعية بجماح 

يف نوفم���رب 2015 م )�س���ورة 25(. ومن خلل الق���راءات التي مت اأخذها 

تب���ني اأن الن�سبة املئوية للإنبات ون�سبة النباتات التي بقيت حية يف اجليل 

املطرف االول M1 كانت 16% و25% على التوايل، حيث تبني ان اجلرعات 

امل�ستخدمة كانت مرتفعة.

�س���ورة 25. برنام���ج تربي���ة القم���ح – حمطة البح���وث الزراعية 

بجماح، مو�سم 2015-2016م

خ���لل ف���رتة احل�ساد مت انتخاب خم�سة �سنابل م���ن كل نبات ومت و�سع كل 

�سنبله منها يف كي�س منف�سل وا�ستخل�ست البذور من ال�سنابل يدويا ل�سمان 

ع���دم خلطها متهيدا لزراعته���ا خلل نوفمرب 2016م بطريق���ة �سنبلة لكل 

خط لتمث���ل اجليل املطفر الثاين )M2(. اأما بقية ال�سنابل ف�سيتم زراعتها 

يف مزرعة بحوث النباتات امللحية النتخاب نباتات متحملة للملوحة. 

اجليل املطفر الأول )M1( ل�سنف القمح املحلي وادي قريات 110:

مت اإر�س���ال بذور نقي���ة )M0( ل�سنف القمح املحلي وادي قريات 110 اإىل 

خمتربات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف �سايرب�سدورف – فيينا، حيث 

مت ت�سعي���ع البذور مبعدل 380 من اأ�سعة جاما واإع���ادة اإر�سالها لل�سلطنة. 

مت زراع���ة البذور امل�سعع���ة )M1( جنبا اىل جنب م���ع ال�ساهد يف حمطة 

البحوث الزراعية بجماح يف نوفمرب 2015 م )�سورة 26(. 

ل�س���نف القم���ح املحل���ي   )M1( 26. اجلي���ل املطف���ر الأول �س���ورة 

�سنني- حمطة البحوث الزراعية بجماح، للمو�سم 2015-2016م

وم���ن خلل الق���راءات الت���ي مت اأخذها تب���ني اأن الن�سبة املئوي���ة للإنبات 

لنباتات اجلي���ل املطفر االول M1 كانت مرتفع���ة )87%( على الرغم من 

ان اجلرعة امل�ستخدمة للت�سعيع كانت عالية جدا. لذا تقرر اإيقاف ت�سعيع 

هذا ال�سنف واإ�ستخدامه يف برامج اخرى للرتبية.

اجليل املطفر الثاين )M2( ل�سنف القمح املحلي كويل:

مت زراع���ة اجلي���ل املطفر الثاين M2 ل�سن���ف القمح املحلي كويل 

والت���ي مت ت�سعيعها مبع���دالت 200 و250 و300 من اأ�سعة جاما يف 

املو�س���م ال�ساب���ق مع ال�ساه���د بطريقة �سنبلة لكل خ���ط. ومت اخذ 

جمي���ع البيانات املطلوبة خ���لل املو�س���م 2015-2016م واختيار 

ع���دد 25 نبات من املجموع���ة التي مت ت�سعيعها مبع���دل 200 و17 

نب���ات م���ن املجموع���ة الت���ي مت ت�سعيعه���ا مبع���دل 250 و14 نبات 

م���ن املجموعه الت���ي مت ت�سعيعها مبعدل 300 م���ن ا�سعة جاما. مت 

ا�ستخل����س البذور من خم�سة �سنابل من كل نبات على حدة ليتم 

زراعتها يف نوفمرب 2016 بنظام �سنبلة لكل خط، اما ما تبقى من 

بذور ف�سيتم اختبارها على م�ستويات خمتلفة من امللوحة الختيار 

النب���ات االكرث حتم���ل للملوحة )�س���ورة 27(. مت ملحظة وجود 

تباين واختلفات وا�سحة يف نباتات اجليل املطفر الثاين مقارنة 

مع ال�ساهد )�سورة 25(. 

اجليل املطفر الثالث )M3( ل�سنف القمح املحلي كويل:

مت زراعة اجليل املطفرالثالث )M3( ل�سنف القمح املحلي كويل 

والت���ي مت ت�سعيعها مبع���دالت 150 و300 و450 من اأ�سعة جاما يف 

املو�سم ال�سابق، ومت خلل املو�سم ت�سجيل جميع البيانات املطلوبة 

ومقارنة النباتات املتح�سل عليها يف املجموعات الثلث بال�ساهد 

)التبكري يف الن�س���ج، مقاومة الرقاد، طول النبات، واالنتاجية(. 

مت انتخ���اب عدد 3 نباتات من املجموع���ة التي مت ت�سعيعها مبعدل 

150، وعدد 15 نب���ات من املجموعة التي مت ت�سعيعها مبعدل 300 

وع���دد 11 نبات م���ن املجموعة التي مت ت�سعيعه���ا مبعدل 450 من 

اأ�سعة جاما. ومت اإ�ستخل�س البذور من خم�سة �سنابل من كل نبات 

عل���ى حدة ليتم زراعتها يف نوفمرب 2016 بنظام �سنبلة لكل خط، 

اما ما تبقى من بذور ف�سيتم اختبارها على م�ستويات خمتلفة من 

امللوحة الختيار النبات االكرث حتمل للملوحة )�سورة 28(.

اجليل املطفر الأول )M1( ل�سنف ال�سعري املحلي دوراقي:

مت اإر�س���ال بذور نقية )M0( ل�سنف ال�سع���ري املحلي دوراقي اإىل 

خمت���ربات الوكالة، حيث مت ت�سعيع البذور دوراقي مبعدالت 300، 

350، 410 من اأ�سعة جاما مع ال�ساهد يف حمطة البحوث الزراعية 

بجم���اح يف نوفمرب 2015 م.  مت زراعة البذور امل�سععة )M1( من 

االأ�سناف املذكورة )باال�سافة اىل ال�ساهد( يف املحطة وقد كانت 

ن�سب���ة االنبات يف اجلرعات الثلث 87%، 85%، 86% على التوايل 

)�سورة 29(، حيث تب���ني اأن ن�سبة االنبات كانت مرتفعة بالن�سبة 

للجرعات الثلث، لذا تقرر اإعادة ت�سعيع ال�سنف مرة اأخرى.

اجليل املطفر الثاين ل�سنف ال�سعري املحلي دوراقي:

مت ت�سعي���ع بذور نقي���ة ل�سنف ال�سع���ري املحلي دوراق���ي مبعدالت 

 )M1( 150، 200، 250 من اأ�سعة جاما. مت زراعة البذور امل�سععة

جنب���ا اىل جنب مع ال�ساهد يف حمطة البح���وث الزراعية بجماح 

يف نوفم���رب 2014 م. خ���لل احل�ساد مت انتخاب ع���دد 10، 8، 4 

نبات م���ن اجلرعات الثلث على الت���وايل، مت ا�ستخل�س البذور 

م���ن خم�س���ة �سنابل من كل نب���ات على حدة حي���ث مت زراعتها يف 

نوفمرب 2016 بنظام �سنبلة لكل خط.
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M2 )سورة 27. حقل النباتات املطفرة من القمح )اجليل الثاين�

�س���ورة 28. حق���ل النبات���ات املطف���رة م���ن القمح وال�س���عري )اجليل 

M3 )الثالث

تقييم اأ�س���ناف الأمب���ا )املاجنو( عديدة الأجن���ة حتت ظروف حمافظة 

�سمال الباطنة

ا�ستكم���اال لدرا�س���ة تقيي���م جترب���ة اأربع���ة اأ�سن���اف ماجنو )اأمب���ا( عديدة 

االجن���ة )،Peach، Turpentine، unknown، )Nam Doc حتت ظروف  

مبحافظ���ة �سم���ال الباطنة، مت خ���لل هذا املو�س���م متابعة ت�سجي���ل بيانات 

ال�سفات اخل�سرية للأ�سجار املزروع���ة واملتمثلة يف ارتفاع ال�سجرة و�سمك 

جذع ال�سجرة وحجم املجموع اخل�سري اإ�سافة الإنتاجية االأ�سناف من خلل 

متو�س���ط عدد الثمار ل���كل �سجرة )�سورة 29(. ا�س���ارت نتائج الدرا�سة اىل 

وج���ود فروق معنوي���ة بني االأ�سناف من حيث ال�سف���ات اخل�سرية لل�سجرة. 

تراوح متو�سط ارتفاع االأ�سجار ملختلف االأ�سناف بني 2.6-3.7 مرت، حيث 

�سجل ال�سنف Peach وبفارق معنوي اأعلى ارتفاعًا )3.7 م( يليه ال�سنف 

unknown )3.1 م( يف حني �سجل ال�سنف Nam Doc اأقل ارتفاعًا )2.6 

م(. اأما فيم���ا يتعلق ب�سمك جذع ال�سجرة وغ���زارة املجموع اخل�سري، فقد 

كان التف���وق اي�س���ًا لل�سن���ف Peach )51 �س���م و21.6 م3، عل���ى التوايل( 

يلي���ه ال�سن���ف unknown الذي �سج���ل 14.3 م3 بالن�سب���ة حلجم املجموع 

اخل�س���ري لل�سج���رة. اأما فيما يتعلق باإنتاجية االأ�سن���اف، فقد �سجل �سنفي 

Turpentine وunknown اأعل���ى انتاجي���ة )164 و147 ثمرة /�سجرة، على 

التوايل( وبفارق معنوي يليهما ال�سنف Nam Doc )62 ثمرة/�سجرة(.

اأ

ب

ج

�س���ورة 29. )اأ( منظ���ر ع���ام لتجربة الأمبا، )ب( حقل الأ�س���جار، 

)ج( عينات الثمار لأ�سناف الأمبار 

تقييم اأ�س���ناف الأمبا )املاجنو( املتقزمة حتت ظروف حمافظة �س���مال 

الباطنة

ا�ستم���رارا لدرا�س���ة تقييم ع���دد )6( اأ�سن���اف ماجنو )اأمب���ا( )Sander و

Sando4 وAnwar Tolly و Maleka وAmarpali Sornaka( ذات املجم���وع 

`اخل�سري املتقزم واملزروعة مبحطة البحوث الزراعية بوادي حيبي ب�سحار 
 ،

ً
منذ عام 2012 بهدف معرفة تاأقلمها من حيث النمو وجودة االنتاج كما ونوعا

فق���د مت ت�سجيل بيانات النم���و اخل�سري والثمري ملختل���ف االأ�سناف )�سورة 

30(. بين���ت النتائ���ج التباي���ن املعن���وي بني االأ�سن���اف فيما يتعل���ق بال�سفات 
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اخل�سرية والثمرية املدرو�س���ة. تراوح متو�سط ارتفاع االأ�سجار بني 2.11 اإىل 

4.1 م، حيث �سجل ال�سنف Maleka اأعلى ارتفاعا )4.1 م( وبفارق معنوي 

م���ع بقية االأ�سناف يليه ال�سن���ف Sando4 الذي كان ارتفاع ا�سجاره 3.5 م، 

يف ح���ني كان ال�سن���ف Amarpali االأق���ل )2.1 م(. كما و�س���ل معدل �سمك 

جذع ال�سجرة اإىل 54.5 �سم لل�سنف Sander. اأما من حيث غزارة املجموع 

اخل�س���ري، فق���د �سجل ال�سنف Anwar Tolly اأكرث غ���زارة، حيث بلغ 22 م3 

وبفارق معنوي بينه وب���ني بقية االأ�سناف يليه ال�سنف Maleka )20 م3( يف 

ح���ني كان ال�سن���ف Amarpali اأقلها غزارة، حيث بل���غ 6 م3. هناك فروقات 

معنوية بني االأ�سناف من حيث االنتاجية، حيث تراوح عدد الثمار لل�سجرة بني 

 )113 ثمرة 
ً
30-113 ثمرة /�سجرة، وقد �سجل ال�سنف Maleka اأكرث انتاجا

/ �سجرة( يليه ال�سنف Sander )102 ثمرة / �سجرة( يف حني كان ال�سنف 

 )30 ثمرة / �سجرة(.
ً
Sornaka اقلها اإنتاجا

جباأ

�سورة 30. مناظر عامة لأ�سجار الأمبا )اأ( و)ب( والثمار )ج( يف حمطة البحوث الزراعية ب�سحار

تقييم اأ�سناف الأمبا )املاجنو( مبزرعة البحوث الزراعية بقريون 

حريتي مبحافظة ظفار

توؤث���ر الظ���روف املناخي���ة والبيئي���ة على من���و وانتاجي���ة وج���ودة املحا�سيل 

الزراعي���ة. ولقد ثبت من خلل الدرا�سات البحثي���ة ال�سابقة باأن حم�سول 

االأمب���ا من حما�سيل الفاكهة التي ثب���ت جناح اغلب اأ�سنافها حتت ظروف 

�سه���ل �سللة ب�سب���ب الظ���روف املناخية املنا�سب���ة لها. وتعت���رب بيئة جبال 

حمافظ���ة ظفار ال �سيما قريون حريتي من البيئات اخل�سبة التي جتود بها 

خمتل���ف حما�سيل الفاكه���ة وخا�سة احلم�سيات وال���نب. وللتحقق من اأداء 

اأ�سن���اف االأمبا من حي���ث النمو واالإنتاجية كمًا ونوع���ًا حتت ظروف اجلبل 

بق���ريون حريتي مبحافظة ظف���ار، مت تنفيذ درا�ست���ني حقليتني �سمت عدد 

)15( �سن���ف م���ن اأ�سناف االأمب���ا اأحادية اجلنني )�س���ورة 31(. التجربة 

االأوىل نف���ذت يف ع���ام 2009م و�سم���ت ع���دد )8( اأ�سن���اف )بني�س���ان، 

�سفي���دا ملجوا، امام ب�سن���د، زعفران، الفون�سو، باي���ري، م�سقطي، رو�س( 

والتجرب���ة الثاني���ة اقيم���ت يف ع���ام 2012 م �سم���ت ع���دد )7( اأ�سن���اف 

)باراما�س���ي، الجن���را، دي�سهري، تن���ريو، املبوربني�سان، بنجل���ورا ونيلم(. 

�سمم���ت التجربتني اح�سائي���ًا با�ستخ���دام القطاعات الع�سوائي���ة الكاملة 

�سم���ت عدد)4( مك���ررات وتروى االأ�سج���ار با�ستخدام الناف���ورة. اأ�سارت 

نتائ���ج التجرب���ة االأوىل اإىل وج���ود فرق معن���وي بني االأ�سن���اف يف قيا�سات 

كل م���ن ارتفاع ال�سج���رة و�سمك اجلذع وحجم جمموعه���ا اخل�سري ووزن 

الثم���ار بينما مل ي�سجل فرق معنوي ب���ني االأ�سناف يف قيا�سات كل من عدد 

الثم���ار واملواد ال�سلب���ة الذائبة. اأو�سحت البيانات الت���ي مت اأخذها يف عام 

2016م اأن متو�س���ط ارتف���اع االأ�سج���ار بني االأ�سناف ت���راوح من 1.51 اإىل 

3.29 م���رت، حيث تف���وق ال�سنف م�سقط���ي معنويًا عن بقي���ة االأ�سناف يف 

ارتف���اع ال�سجرة و�سمك اجلذع م�سجل 3.29 م و42.4 �سم، على التوايل، 

يلي���ه ال�سن���ف باي���ري )3.25 م و36.5 �س���م، على الت���وايل( يف حني كان 

ال�سن���ف رو�س االأقل ارتفاعًا واأق���ل �سمكًا جلذع ال�سجرة )1.51 م و21.3 

�س���م، على التوايل( مقارنة ببقية االأ�سناف. اأما فيما يتعلق بحجم املجموع 

اخل�سري، فقد بينت النتائج باأن �سنفي بايري والزعفران كانا اكرث كثافة 

للمجم���وع اخل�س���ري )16.00 و14.15 م3، على التوايل( مقارنة مع بقية 

االأ�سن���اف يف حني كان رو�س اأقلها كثافه للمجموع اخل�سري )2.52 م3(. 

اأما فيما يتعلق باإنتاجية االأ�سناف فقد اأو�سحت النتائج التباين املعنوي بني 

االأ�سناف من حيث االإنتاجية وجودة الثمار، فقد تراوح متو�سط عدد الثمار 

للأ�سن���اف ب���ني 30 و237.2 ثمرة / �سجرة، حي���ث كان ال�سنف م�سقطي 

معنوي���ًا اأعلى انتاجًا )237.2 ثمرة / �سجرة( مقارنة ببقية االأ�سناف يليه 

ال�سن���ف بني�سان الذي �سجل 187.3 ثمرة /�سج���رة يف حني كانت ا�سجار 

ال�سنف زعفران اأقل غزارة للإثمار حيث بلغت 30 ثمرة /�سجرة.

 ت���راوح متو�س���ط وزن الثمرة ب���ني 110 غم مثمرة و320 غم/ثم���رة، حيث �سجل 

ال�سن���ف الفون�س���و وزن اأكرب للثم���رة )320 ثمرة / �سجرة( يلي���ه �سنف بني�سان 

 للثمار، 
ُ
ب���وزن 312 غم/ثمرة يف ح���ني كان �سنفي �سفيدا ملجوا ولرو�س اأقل وزنا

حي���ث و�س���ل وزنهما اإىل 110 و113 غم/ ثمرة، على التوايل. اأما من حيث جودة 

الثم���ار، فقد ت���راوح متو�سط ن�سبة املواد ال�سلب���ة الذائبية بني 12.8 و14.6 %، 

 اأعلى جودة للثمار بلغت 14.6 
ً
حيث �سجل �سنفي �سفيدا ملجوا والفون�سو معنويا

و14.5 %، عل���ى التوايل بينما كانت ثمار ال�سن���ف اقل جودة، حيث بلغت 12.8 

%. اأم���ا بالن�سب���ة للتجربة الثانية، فق���د اأ�سارت النتائ���ج اإىل تفوق �سنف الجنرا 

 عن بقية االأ�سناف من حيث ارتفاع االأ�سجار)2 م( و�سمك جذع ال�سجرة 
ً
معنويا

)17 �س���م( يليه �سنف تنريو )1.58 م و16.75 �سم، على التوايل( يف حني كان 



29

ال�سنف بن�سيان اأقل متي���زا )125.83 م و12.00 �سم، على التوايل(. اأما فيما 

يتعلق بحجم املجموع اخل�سري، فقد �سجلت ا�سجار ال�سنف الجنرا اكرث غزارة 

)1.95 م3( يليه���ا ا�سجار ال�سنف دي�سهري )1.43 م3( يف حني كانت ا�سجار 

�سنفي بنجلورا واملبوربني�س���ان اقل غزارة للمجموع اخل�سري حيث بلغا )0.68 

و)0.78 م3، عل���ى الت���وايل(. ت���راوح متو�سط عدد الثمار ل���كل االأ�سناف بني 7 

و45 ثم���رة/ �سج���رة، حيث �سجلت اأ�سجار �سنف دي�سه���ري اأعلى عدد للثمار بلغ 

45 ثم���رة / �سجرة يليها ا�سجار ال�سنف باراما�سي )27 ثمرة /�سجرة( يف كان 

�سجل ال�سنف بنجلورا اقل اثمارا )7 ثمرة /�سجرة(. تراوح متو�سط ن�سبة املواد 

ال�سلبة الذائبة بني 11 % لل�سنف بنجلورا و17 % لل�سنف دي�سهري.

اأ

ب

ج

�س���ورة 31 )اأ( و)ب( و)ج(. منظ���ر ع���ام لأ�س���ناف الأمبا يف مزرعة 

قريون حريتي

درا�سة منو وانتاجية الرمان والزيتون حتت ظروف الزراعة بدون 

تربة )النظام املفتوح( با�ستخدام اأو�ساط زراعية باجلبل الأخ�سر

ا�ستكم���ااًل ملتابع���ة الدرا�سة املنف���ذة منذ 2014 حتت ظ���روف اجلبل 

االأخ�س���ر واملتمثل���ة يف ا�ستخدام الق�س���اري البل�ستيكية )70 �سم× 

70 �س���م ×70 �س���م( اململ���وءة بو�سط���ني زراعي���ني )100% كوكوبيت 

وكوكوبي���ت + تربة رملية خفيف���ة بن�سبة 1:2( لدرا�سة من���و واإنتاجية 

اأ�سج���ار الرمان املحلي���ة املزروعة بالعقل���ة واأ�سجار الزيت���ون بالعقلة 

)�سن���ف فل�سطيني بل���دي( وا�سجار زيت���ون )�سنف ترك���ي( مطعمة 

على اأ�س���ل الزيتون الربي )العتم(، فقد اأو�سح���ت بيانات هذا العام 

التباي���ن غري املعن���وي ب���ني الو�سطني الزراعي���ني على من���و وانتاجية 

ا�سجار الرمان، حيث تراوح متو�سط ارتفاع االأ�سجار يف كل الو�سطني 

)كوكوبيت 100% وترب���ة +كوكوبيت )2:1(( بني 146 و148 �سم على 

الت���وايل. وكان �سم���ك االأ�سج���ار املزروعة يف و�سط ترب���ة + كوكوبيت 

االأعلى مقارنة بو�سط الكوكوبيت )9.9 و4.2 �سم، على التوايل( غري 

اأن و�س���ط الكوكوبيت كان تفوقه طفيف فيما يتعلق مبحتوى الكلورفيل 

)37.2 �سب���اد( مقارن���ة بو�س���ط ترب���ة +كوكوبي���ت )36.6 �سباد(. 

اأ�س���ارت النتائ���ج اإىل اأن و�س���ط الرتبة + كوكوبيت اأث���ر ب�سكل ملحوظ 

على االأ�سجار مما دفعها لغزارة التزهري، حيث �سجلت االأ�سجار اأعلى 

عدد للأزه���ار بلغت 22.7 زهرة /�سجرة مقارن���ة بو�سط الكوكوبيت 

ال���ذي اأعط���ت االأ�سج���ار املزروعة في���ه ع���دد  )9( اأزه���ار /�سجرة، 

غ���ري اأن ن�سبة العقد كان���ت متقاربة يف كل الو�سط���ني وبفارق ب�سيط 

بينهما، حيث و�سل متو�سط عدد الثمار يف كل الو�سطني 7 و9 ثمرة/ 

�سجرة، على التوايل ومتو�سط وزن الثمرة بني 107 -800 جم /ثمرة 

لل�سجار املزروعة بو�سط الكوكوبيت وبني 276- 650 جم /ثمرة. اأما 

فيم���ا يتعلق باأ�سجار الزيتون، فقد تلحظ غ���زارة املجموع اخل�سري 

للأ�سج���ار بغ����س النظر عن الو�سط املزروعة في���ه، مما يعطي موؤ�سر 

جي���د على اأداء االأ�سجار يف بيئة الق�س���اري. بالن�سبة ل�سنف الزيتون 

الفل�سطين���ي، فقد و�سل متو�سط ارتفاع االأ�سجار اإىل 175 �سم يف كل 

الو�سطني مما يوؤكد على ع���دم تاأثر االأ�سجار بنوعية الو�سط، غري اأن 

هناك تباين معن���وي بالن�سبة لل�سنف الرتكي، حيث �سجلت االأ�سجار 

املزروع���ة يف و�س���ط تربة + كوكوبي���ت اأكرث ط���واًل )119 �سم( مقارنة 

بو�س���ط الكوكوبيت ال���ذي �سجل 108 �سم الرتف���اع االأ�سجار. اأما فيما 

يتعل���ق ب�سمك جذع االأ�سج���ار، فقد لوحظ اأن و�س���ط تربة +كوكوبيت 

تفوق معنويًا على و�س���ط الكوكوبيت وقد كان االأعلى يف كل ال�سنفني 

حي���ث و�سل اإىل 75.5 �سم الأ�سج���ار ال�سنف الفل�سطيني و53.7 �سم 

لل�سن���ف الرتكي ونف�س االجتاه بالن�سبة ملتو�س���ط عدد االأفرع املنتجة 

ل���كل �سجرة )6 و5 افرع /�سج���رة( وم�ست���وى الكلوروفيل 48.1 و42 

�سباد )SPAD(، على التوايل( )�سورة 32(.
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�سور 32. منظر عام لالإثمار يف اأ�سجار الرمان )اأ - ج( والزيتون )د(

درا�س���ة تاأثري م�س���افات الزراعة على منو واإنتاجيه بع�ض اأ�س���ناف 

الأمبا امل�ستوردة مبحافظة �سمال الباطنة

يعت����رب تقلي����ل م�ساف����ة الزراعة ب����ني االأ�سج����ار اإح����دى املمار�سات 

الزراعي����ة لزي����ادة االإنت����اج يف وحدة امل�ساح����ة بالن�سب����ة ملحا�سيل 

الفاكهة، ال �سيما االأمبا الت����ي عادة يتم زراعتها على م�سافة �سبعة 

اأمت����ار )86 �سج����رة / فدان(. التن����وع الوراثي الأ�سن����اف االأمبا يف 

ال�سلطن����ة اأف����رز الكث����ري م����ن االأ�سناف الت����ي متت����از ب�سغر حجم 

جمموعه����ا اخل�سري وبالتايل ميكن زراعتها على م�سافات اأ�سغر. 

ومن خلل هذه التجربة مت اختيار عدد )5( اأ�سناف اأمبا )الفون�س 

والجن����را ودي�سهري وبراما�س����ي ورو�س( وزراعته����ا على )4× 5م 

و6×5م( مبزرع����ة البح����وث الزراعي����ة ب�سح����ار مبحافظة �سمال 

الباطنة به����دف درا�سة تاأثري م�سافات الزراع����ة بني االأ�سجار على 

من����و واإنتاجية االأ�سناف )�سورة 33(. وا�ستكم����ااًل لعملية التقييم، 

مت خ����لل ه����ذا املو�س����م اال�ستم����رار يف جم����ع البيان����ات اخل�سرية 

والثمري����ة للأ�سن����اف املزروعة. اأ�سارت البيان����ات اإىل وجود تباين 

معنوي ب����ني االأ�سناف فيما يتعل����ق بال�سفات اخل�سري����ة والثمرية 

املدرو�س����ة. تراوح متو�سط ارتفاع االأ�سجار بالن�سبة للم�سافة 4 ×5 

م ب����ني 2.5 -3 م يف حني كانت ب����ني 1.7-3.2 م مل�سافة الزراعة 

6 × 5 م. �سجل����ت اأ�سجار ال�سنف دي�سه����ري اأكرث ارتفاعًا )3 م( 

وبف����ارق معنوي بينها وبني بقية ا�سجار االأ�سناف يليها رو�س )2.8 

م( يف ح����ني كان ال�سنف الجنرا اأك����رث ارتفاعًا )3.2 م( واملزروع 

عل����ى م�ساف����ة )6 × 5 م( يليه ال�سنف الجن����را )3.2 م( يف حني 

كان ال�سنف باراما�س����ي االأقل )1.7 م(.اأما بالن�سبة ل�سمك جذع 

ال�سج����رة، فقد �سجل ال�سنف الفون�سو اك����رث �سمكا جلذع ال�سجرة 

يف امل�سافت����ني )50 و49.9 �س����م، عل����ى الت����وايل(. ت����راوح متو�سط 

حجم املجم����وع اخل�سري بني 6.8-10 م3 بالن�سبة للم�سافة 4×5 

م و2.4-15.1 م3 بالن�سب����ة للم�ساف����ة 6×5 م وقد �سجل ال�سنف 

دي�سه����ري اأكرث غ����زارة للمجم����وع اخل�س����ري )10 م3( يف امل�سافة 

االأوىل يف ح����ني كان ال�سنف الجنرا اأكرث غزارة يف امل�سافة الثانية 

)15 م3(. كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود تاأثري معنوي للتداخل بني 

االأ�سن����اف وم�ساف����ة الزراعة على حجم املجم����وع اخل�سري. بداأت 

االأ�سن����اف يف االأثمار عدا �سنف الجن����را، حيث كان متو�سط انتاج 

ال�سج����رة الأ�سناف الفون�سو ودي�سه����ري وباراما�سي والرو�س هو 42 

و30 و23 و48 ثمرة / �سجرة، على التوايل.
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جباأ

�سورة 33. منظر عام للحقل التجريبي لأ�سجار الأمبا )اأ( و)ب( والثمار على ال�سجرة )ج(

ا�س���تجابة ح�س���ية اللبي���د للكثاف���ة النباتي���ة )م�س���افات الزراع���ة( 

ومل�ستويات ت�سميد النيرتوجني 

يعت���رب اللبي���د Buffel grass( Cenchrus cilliaris( م���ن نبات���ات 

املناط���ق احلارة املعم���رة وا�سعة االنت�س���ار يف الوديان وعل���ى الكثبان 

الرملي���ة يف دول �سب���ه اجلزي���رة العربي���ة وي�سل طول���ه اإىل اأكرث من 

)100( �سم ح�سب نوع الرتبة وتوفر الرطوبة. تهدف هذه الدرا�سة اإىل 

حتديد تاأثري الكثافة النباتي���ة واجلرعة املنا�سبة لعن�سر النيرتوجني 

امل�س���اف يف �سكل �سماد يوري���ا وتاأثريهما على زي���ادة انتاجية العلف 

ال�سنوي���ة. نف���ذت الدرا�س���ة مبحطة البح���وث الزراعية ب���وادي حيبي 

ب�سح���ار، حيث �سمت ع���دد )3( م�سافات زراعي���ة بني اخلطوط )1 

م و0.5 و0.25 م( وثلث���ة م�ستوي���ات م���ن �سم���اد اليوري���ا )0 و400 

كج���م/ هكتار / ال�سنة و800 كجم / ال�سن���ة( با�ستخدام نظام الري 

بالتنقي���ط )�سورة 35(. اأ�سارت نتائ���ج التجربة اإىل عدم وجود تاأثري 

مل�ساف���ات الزراع���ة وم�ستويات اليوريا وتداخلهما عل���ى ارتفاع النبات 

االأخ�س���ر. كما بل���غ متو�سط   اإنتاجية املادة اخل�س���راء اللبيد من )7( 

جزات ح���وايل 9.2 طن/هكتار/ج���زة )�س���كل 10(. وبالتايل ميكن 

اعتبار اللبيد علف واعد وبديل م�ستدام يف ال�سلطنة، حيث من املتوقع 

اأن ي�سل انتاج الع�سر جزات منه اإىل 92 طن / هكتار )�سورة 34(.

�سورة 34. منظر عام للتجربة بعد ح�ساد اللبيد باأ�سبوعني

�س���كل10. حا�س���ل العلف الأخ�س���ر )طن/هكتار/للجزة( ملح�سول 

اللبيد بالن�سبة لعاملي امل�سافات وجرعات النيرتوجني 

تقييم اأ�س���ناف حم�س���ول الكينوا Chenopodium quinoa حتت 

ظروف ال�سلطنة 

م���ن   )Chenopodium quinoa L( الكين���وا  حم�س���ول  يعت���رب 

حما�سي���ل احلبوب الت���ي ترتب���ط ارتباطا وثيق���ا باأن���واع املحا�سيل 

االأخ���رى مث���ل البنج���ر وال�سبانخ. يزرع ه���ذا املح�س���ول على نطاق 

وا�س���ع يف بريو وبوليفي���ا، حيث ارتف���ع االنتاج يف ب���ريو وبوليفيا من 

)102618( طن خلل عام 2013م اإىل )222( األف طن خلل عام 

2015م وذل���ك بح�سب اح�سائيات منظمة االأغذية والزراعة للأمم 

املتح���دة )الف���او( . حتت���وي نباتات الكين���وا على جمي���ع االأحما�س 

االأميني���ة ال�سرورية والفيتامينات واملغذي���ات الدقيقة من العنا�سر 

املركبة لذلك تعد بروتينا كامًل ، اأ�سف اإىل ذلك فالكينوا لها قابلية 

التكّي���ف مع خمتلف املناط���ق البيئية واملناخي���ة. مت يف عام 2014م 

جلب ثلثة اأ�سناف من حم�سول الكينوا من املركز الدويل للزراعة 

امللحية )اإكبا(، وبعد اختبار هذه االأ�سناف الثلثة يف العام 2015م 

مت ا�ستبع���اد �سن���ف واحد وذلك ل�سعف انتاج���ه وانتخاب ال�سنفني 

االآخري���ن الأنه���ا كانت عالي���ة االنتاج، ليت���م ادخالها خ���لل املو�سم 
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ال�ست���وي م���ن العام 2016م م���ع )5( اأ�سناف مت جلبه���ا من منظمة 

الفاو  يف برامج التقييم املختلفة. 

مت اإج����راء ه����ذه التجربة به����دف تقييم هذه االأ�سن����اف ال�سبعة 

ومعرفة اإنتاجيتها حتت ظروف ال�سلطنة، حيث مت زراعة خم�سة 

 Amarilla Sacacaو Amarilla Marangani( اأ�سناف وه����ي

وBlanca de junin و Kancolla وINIA Salcedo( و�سنف����ني 

البح����وث  وICBA-Q4( يف حمط����ة   ICBA-Q3( اإكب����ا م����ن 

الزراعية بالرمي�س )�سورة 35(. 

اأ

ب

�س���ورة 35. )اأ( و)ب( منظ���ر ع���ام ملح�س���ول الكين���وا يف حمط���ة 

البحوث الزراعية بالرمي�ض

 مت تنفي���ذ ه���ذه التجرب���ة بت�سمي���م القطاع���ات الع�سوائية الكامل���ة يف ثلثة 

مكررات، ومت ح�ساد املح�سول يف �سهر فرباير 2016م. اأظهرت النتائج وجود 

فروقات معنوية بني االأ�سن���اف يف جميع ال�سفات )طول النبات، طول النورة 

وع���دد االفرع ومعدل الكلوروفي���ل وعدد االأيام للتزهري وع���دد االأيام للن�سج، 

 )Amarilla Marangani( اأعطى ال�سن���ف .))ووزن احلب���وب )طن/هكتار

اأعل���ى اإنتاجي���ة )5.46 طن/هكت���ار( بالن�سبة ل���وزن احلبوب يلي���ه ال�سنف 

))ICBA- Q3 وال���ذي اأعط���ى )3.79 طن/هكت���ار(، فيم���ا كان ال�سن���ف 

 للحبوب )1.81 طن/هكتار( )�سكل 11(. 
ً
)Salcedo INIA( االأقل انتاجا

�سكل11. حا�سل انتاج احلبوب )طن/هكتار( ل�سبعة اأ�سناف من 

حم�سول الكينوا

اجلدير بالذكر اأنه �سيتم اإعادة التجربة يف املو�سم القادم للتاأكد من 

ثبات االأ�سناف وتو�سيع التجربة لت�سمل املحطات البحثية االأخرى.

تقييم زراعة ال�سبار الأمل�ض يف الظروف املناخية ملحافظة ظفار 

 يعترب ال�سب���ار االأمل�س اأحد االأعلف البديل���ة يف نظام اإنتاج 

االأع���لف يف املناطق اجلافة بدول العامل. ومتا�سيًا مع �سيا�سة 

ال���وزارة املتمثل���ة يف ال�سعي املتوا�سل لتطوي���ر زراعة االأعلف 

يف ال�سلطن���ة لتلبية حاجة مربي املا�سية امل�سطردة للعلف، 

فق���د اأدخل يف ع���ام 2005 م عدد )39( مدخ���ًل من ال�سبار 

االأمل�س وذلك �سمن التعاون مع برنامج �سبه اجلزيرة العربية 

)APRP( باملرك���ز ال���دويل للبح���وث الزراعي���ة يف املناط���ق 

اجلافة )اإيكاردا( بهدف اختيار االأنواع املتاقلمة ال�ستخدامها 

يف اإعادة تاأهيل املراعي املتدهورة يف املناطق اجلافة واملاحلة. 

وا�ستكمااًل جلهود تقييم اأداء هذه االأ�سناف فقد اأظهرت نتائج 

التقيي���م هذا العام تباينًا كبريًا بني مدخلت ال�سبار لكل من 

ال�سفات املدرو�سة يف التجربة مثل طول النبات )45.75 �سم 

اإىل 82 �سم( واأعداد االألواح للنبات )2 حتى 10.56(، وزن كل 

ل���وح )0.32 كجم اإىل 0.59 كجم( واإنتاجية املادة اخل�سراء 

)46.99 طن/هكت���ار اإىل 331.58 طن/هكت���ار( واإنتاجي���ة 

املادة اجلافة )4.40 طن/هكت���ار اإىل 33.38 طن/هكتار(، 

اإ�سافة اإىل الن�سبة املئوية الإنتاجية املادة اجلافة )8.29% اإىل 

13.00%(. يف هذه التجربة مت زراعة هذه املداخل الوراثية يف 

حمطة البحوث الزراعية ب�سلله بهدف ملحظة منوها حتت 

الظ���روف املناخي���ة ل�سهل والي���ة �سلله الإكثاره���ا واال�ستفادة 

منها يف تغذية املا�سية م�ستقبًل.
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اظه����رت ع�سرة مدخ����لت مت تقيمها ملدة ثلث �سن����وات تفوقًا وا�سحًا 

يف متو�س����ط   العلف ال�سنوي االخ�سر، حي����ث و�سل االنتاج اإىل اأكرث من 

150 طن/هكتار. وكان املدخل 74112 من املك�سيك االأعلى يف االنتاج 

ال�سن����وي )331.58 طن/هكتار( مقارن����ة باملدخلت االأخرى. كما مل 

تختلف كثريًا بقية املدخ����لت يف االإنتاج )4321 من تون�س )197.67 

طن/هكت����ار(، 75018 من املغ����رب )195.33 طن/هكتار(، 68247 

من اجلزائر )185.78 طن/هكتار(، 73049 من املك�سيك )180.78 

طن/هكت����ار( و69241 م����ن تون�����س )173.22 طن/هكت����ار((. وق����د 

اأ�س����ارت النتائج اأي�سًا اإىل حتم����ل ال�سبار االأمل�س مللوحة املياه )5.37 

اإىل 14.75 دي�سيم�سني/�س����م(، حي����ث اأعطى انتاج عل����ف اأخ�سر بلغ 

117.31 طن/هكتار مقابل متو�س����ط   انتاج �سنوي للعلف االأخ�سر من 

80-100 طن/هكتار يف ال�سنة من اأنواع االآعلف االأخرى املعمرة مثل 

الرود�����س. وبالتايل فانه ميك����ن اإدراج هذه املدخلت م����ن ال�سبار يف 

نظ����ام اإنتاج االأعلف القائم����ة اأو ا�ستخدامها يف اعادة تاأهيل املراعي 

املتده����ورة من ال�سلطنة اإىل جانب امل����زارع التي تعاين من امللوحة اإىل 

حد ما يزيد على 5.37 دي�سيم�سني/�سم )�سورة 36(.

درا�سة منو واإنتاجية �سنفي اجلاتروفا املحلي وامل�ستورد

 )Jatropha curcas( م���ن خلل حقل امللحظ���ة اأظهر النوع امل�ست���ورد

تفوق���ًا على الن���وع املحل���ي )Jatropha dhofarica( يف جمي���ع البيانات 

املدرو�س���ة من حيث ط���ول النب���ات )204�سم، 102�س���م(، حميط ال�ساق 

)25.4�سم، 19.2�س���م(، مظلة النمو اخل�س���ري )canopy( )�سمال-

غ���رب 219�س���م3، 175�س���م3(، مظلة النم���و اخل�س���ري )�سمال-جنوب 

191�سم3، 161�سم3(،عدد االأفرع )5 اأفرع، 4.3 اأفرع(، الثمار/�سجرة 

)18 ثمرة، 3.42 ثمرة( ، وزن الثمرة )2.6غم، 1.1غم( وعدد البذور 

لكل ثمرة )3 بذور، 2.3 بذرة( للنوعني امل�ستورد واملحلي على التوايل. 

باأ

�سورة 36. )اأ( و)ب( قطع األواح ال�سبار و جمع البيانات للرتاكيب الوراثية

اختبار جودة ونقاء وحيوية بذور اأ�سناف املحا�سيل احلقلية املحلية 

واخل�سار واأنواع النباتات الرعوية املحلية

 اأجري���ت ه���ذه االختب���ارات عل���ى اأ�سن���اف االأع���لف املحلي���ة املو�س���ى بها 

وحما�سي���ل اخل�س���ر والنباتات الرعوي���ة للأ�سول الوراثي���ة املتوفرة يف بنك 

اجلينات التابع للمديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بغر�س حتديد 

جودة البذوروحيويتها وقدرته���ا على البقاء. يوؤكد اال�ستخدام املتزايد لبذور 

اأ�سناف النباتات الرعوية واملداخل الوراثية من اأنواع املحا�سيل املختلفة على 

احلاجة اإىل اإجراء اختبارات دقيقة للتاأكد من حيوية تلك البذور. تهدف هذه 

التجربة اإىل درا�سة جودة البذور وحيويتها وقدرتها على النمو ون�سبة االإنبات 

فيه���ا وذلك ال�ستخدامها يف درا�س���ات وجتارب اأخرى. يحتوي البنك الوراثي 

املحل���ي باملديرية على العدي���د من االأ�سن���اف االأ�سلية للمحا�سي���ل البقولية 

مثل اللوبيا )85 �سنف( الفا�سولي���ا العري�سة )الفول البلدي( )48 �سنف( 

والب���ازالء )33 �سنف( واملن���ج )31 �سنف( والعد�س )17 �سنف( واحلم�س 

)15 �سن���ف( وبازالء احلمام )7 اأ�سن���اف(، باال�سافة اإىل )70( �سنفًا من 

الرب�سي���م و)49( �سنفًا م���ن احللبة. وتعترب عملية التجدي���د يف هذه البذور 

مهمة جدا به���دف املحافظة عليها واالبقاء عليها لفرتة اأطول، ومتار�س هذه 

العملية عادة بعد اختبارات االإنبات الدورية لتقييم جودة البذور. وعلى �سوء 

ما �سبق، فقد مت اختبار ن�سبة االإنبات لعدد )45( �سنفًا من اللوبيا من اأ�سل 

)85( �سنف���ًا، حيث اأجريت التجربة خلل �سه���ر اأكتوبر 2016م با�ستخدام 

اأطباق االنبات يف املخترب. 

اأظه���رت النتائ���ج اأن ن�سب���ة االإنبات للأ�سن���اف التي اأجريت عليه���ا التجربة 

تراوحت بني 55 و97%، حيث تعترب هذه النتائج مر�سية ملوا�سلة حفظها ملدة 

ع���ام اآخر، على اأن ت�ستمر اأن�سطة اختبارات ن�سبة االأنبات للأ�سناف املتبقية 

م���ن اللوبي���ا واأ�سناف اأخ���رى من املحا�سي���ل االأخرى يف ال�سن���وات القادمة. 

ب�س���كل عام اأو�سحت نتيجة االختبارات اأنه من ال�سروري تبني برنامج اإكثار 

بذور للمداخل الوراثية بالبنوك الوراثية بهدف جتديدها بني احلني واالآخر.

امل�سروع 3-3 مراقبة �سحة وجودة البذور
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الربنامج الرئي�سي 4. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية احليوانية 

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

التح�س���ني الوراث���ي لالأبق���ار املحلي���ة من �س���اللت �س���مال وجنوب 

ال�سلطنة

يعن���ى برنامج التح�سني الوراثي يف االأبقار املحلية بتح�سني �سفات 

انت���اج احللي���ب واللح���م يف �س���لالت االأبق���ار العماني���ة يف �سمال 

ال�سلطن���ة وحمافظ���ة ظفار. اأظه���رت نتائج مو�س���م والدات 2016 

يف مرك���ز بحوث االإنت���اج احليواين بالرمي�س اأن���ه قد مت احل�سول 

على )36( مولود )16 ذكر، 20 اأنثى(، حيث بلغ عدد االأبقار التي 

لقح���ت )59( بقرة وبلغت ن�سبة اخل�سوبة 69.5 % ون�سبة النفوق 

2.7 % بينم���ا و�سل متو�سط اإنتاج احللي���ب الأبقار �سمال ال�سلطنة 

اإىل 3.31 كج���م / يوم. اأما يف حمطة البحوث احليوانية ب�سللة 

فقد بلغ اإجمايل عدد االأبقار يف املو�سم الثالث ع�سر 121 راأ�س )95 

اأنثى، 26 ذكر( وبلغ عدد املواليد )73( راأ�س. وكان متو�سط ن�سبة 

اخل�سوبة يف االأبقار 84% ومعدل النفوق 1%. كما بلغ متو�سط وزن 

املي���لد 22،17 كجم ووزن الفطام 96،16 كج���م ووزن �ستة اأ�سهر 

113،57 كجم ومعدل النمو قبل الفطام 7٠4،62 جم/يوم ومعدل 

النمو بعد الفطام 232،26 جم/يوم )جدول 16(. اأ�سارت النتائج 

كذل���ك اإىل اأن متو�سط اإنتاج احلليب و�سل اإىل 5.1 كجم/بقرة/

يوم )�سورة 37(.

ج���دول 16. نتائ���ج �س���فات النم���و ل���كل م���ن �س���اللتي اأبق���ار �س���مال 

وجنوب ال�سلطنة

اأبقار جنوب 

ال�سلطنة

اأبقار �سمال 

ال�سلطنة ال�سفة

اإناث ذكور  اإناث ذكور 

20.87 23.47 15.33 15.93

متو�سط وزن امليلد 

)كجم(

92.58 99.73 51.75 52.03

متو�سط وزن الفطام 

)كجم(

108.91 118.24 52.45 62.11

متو�سط وزن �ستة 

اأ�سهر )كجم(

682.96 726.12 407.31 450.55

متو�سط معدل النمو 

اليومي قبل الفطام 

)جم(

217.77 246.0 113.14 227.10

متو�سط معدل النمو 

اليومي بعد الفطام 

)جم(

�سورة 37. اإحدى الأبقار التي مت حت�سينها وراثياً

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

تعت����رب برامج التح�سني الوراثي من الربامج طويلة االأجل وحتتاج اإىل 

عدة اأجيال للو�سول اإىل ال�سفات املرجوة. بينت نتائج مو�سم والدات 

2016 يف حمطة البحوث احليوانية بوادي قريات احل�سول على عدد 

)739( مول����ود، حيث بلغت ن�سبة اخل�سوب����ة 90 %، 91 % و82 % لكل 

م����ن ماعز اجلب����ل االأخ�سر والباطنة وال�ساأن العم����اين على التوايل، 

وقد كان متو�سط �سفة حجم البطن للأم عند الوالدة 1.25، 1.26، 

و1.35 مول����ود ل����كل من ماع����ز اجلبل االأخ�س����ر والباطن����ة وال�ساأن 

العماين عل����ى التوايل. ومن اأج����ل زيادة �سفات اخل�سوب����ة والتواأمة 

ل����دى املرب����ني، مت توزيع ع����دد )270( ذكر بالغ حم�س����ن على املربني 

م����ن �سلالت ماع����ز الباطنة )�سورة 38( واجلب����ل االأخ�سر وال�ساأن 

العم����اين. يو�سح اجلدول رق����م )17( نتائج �سف����ات النمو ل�سلالت 

ماعز الباطنة واجلبل االأخ�سر وال�ساأن العماين. 

�سورة 38. �سغار املاعز التي مت حت�سينها وراثياً
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ل�س���اللت حمط���ة  النم���و  اأوزان اجل�س���م ومع���دلت   .17  ج���دول 

البحوث احليوانية بوادي قريات ملو�سم 2016

اجلن�ض ال�س��اللة

وزن 

امليالد

وزن 

الفطام

وزن 6 

اأ�سهر

معدل النمو 

قبل الفطام 

)جم/يوم(

معدل النمو 

بعد الفطام 

)جم/يوم(

 ماعز 

اجلبل 

االأخ�سر

3.5516.5019.0013040ذكور

3.1215.6118.1311838اإناث

 ماعز 

الباطنة

3.3015.9020.2013541ذكور

3.1014.2319.1012141اإناث

 ال�ساأن 

العماين

3.6617.9024.3315069ذكور

3.2716.1522.1612855اإناث

اأظه���رت نتائ���ج مو�سم 2016 للماع���ز املحلي مبحطة البح���وث احليوانية 

ب�سللة احل�سول على عدد )184( مولود ماعز ظفاري من )145( اأم، 

وكان���ت ن�سبة اخل�سوب���ة 73 % بينما كان متو�سط مع���دل الوالدات 1.26 

مول���ود. كان متو�س���ط   الوزن عن���د ال���والدة 3.35، 3.20 كج���م، للذكور 

واالإن���اث على الت���وايل. وكان وزن الفط���ام 11.70، 10.33 كجم، بينما 

كان وزن �ست���ة اأ�سه���ر 14.0، 12.70 كجم لكل من الذك���ور واالإناث على 

الت���وايل. مت خلل هذا العام توزيع عدد)45( ذكر ماعز ظفاري حم�سن 

وراثيا ل�سفات التواأمة واخل�سوبة وذلك على املربني مبحافظة ظفار.

التح�س���ني الوراث���ي ل�س���اللت الدج���اج املحل���ى )الأبي����ض والبن���ي 

والأ�سود( با�ستخدام برامج النتخاب 

يرك���ز الربنام���ج االنتخابي للدواج���ن املحلية يف حمطة البح���وث احليوانية 

ب�سللة اأ�سا�سًا على املحافظة على ال�سللة املحلية املوجودة مع ن�سر الوعي 

الفني وال�سحي لرتبية الدواجن لدى املربني وحماولة ن�سر هذه ال�سللة يف 

حمافظة ظفار لتكون داع���م اأ�سا�سي يف عجلة االقت�ساد والو�سول للكتفاء 

الذات���ي م���ن منتجاتها. مت خلل ع���ام 2016م اإنتاج ع���دد )1498( �سو�س 

)650 ذك���ر + 848 اأنث���ى( مق�سم���ة ح�سب االألوان )�س���ورة 39( وموزعة يف 

احلظائ���ر عل���ى �سكل مكررات م���ع ا�ستم���رار عملية االنتخ���اب للقطعان مع 

الرتكي���ز على املحافظة على ال�سللة املحلي���ة كبنك وراثي باملخترب. كما مت 

اأخذ قيا�سات لل�سفات املرغوبة والتي خل�ست يف اجلدول 18.

جدول 18. متو�سط وزن ال�سي�سان ون�سبة اخل�سوبة ووزن البي�ض 

للخطوط الثالثة 

وزن البي�سة 

)جم(

وزن ال�سي�سان 

عند اليوم الأول 

)جم(

ن�سبة اخل�سوبة 

)%(

ال�سفة

46 30 96 اخلط االأبي�س

46 32 95 اخلط االأ�سود

47 31 95 اخلط البني

جباأ

�سورة 39 )اأ( و)ب( و)ج(. الألوان يف �ساللت الدجاج املحلية

ت�سنيف وتو�سيف �ساللت املجرتات ال�سغرية يف �سمال ال�سلطنة

يرتك���ز املاعز املحلي بن�سبة كب���رية يف حمافظتي �سمال وجنوب الباطنة، 

حي���ث اأن اأكرث من 23% م���ن اإجمايل املاعز املحل���ي بال�سلطنة يتواجد يف 

حمافظت���ي الباطن���ة، وتوجد من���ه �سلالت متمي���زة خا�س���ة يف معدالت 

النم���و وانت���اج اللح���م. ب���داأ الربنام���ج البحث���ي لتح�سني �س���لالت املاعز 

املحل���ي يف �سمال ال�سلطنة منذ ع���ام 2006 وهو يعترب من الربامج طويلة 

االأج���ل. يتم حت�سني هذه ال�سلالت داخل مرك���ز بحوث االنتاج احليواين 

بالرمي����س، حي���ث بينت نتائ���ج مو�سم والدات 2016 )ج���دول 19( اأنه قد 

مت احل�سول عل���ى )285( مولود اأجنبت من عدد )257( اأم، حيث بلغت 

ن�سب���ة اخل�سوب���ة 80 % و92 % و87 % وكان متو�س���ط حج���م البط���ن للأم 

عند امليلد 1.41، 1.40، و1.38 ل�سلالت ماعز اجلبايل، ال�سحراوي، 

وال�سحراوي م�سندم على التوايل. مت خلل عام 2016 توزيع عدد )70( 

ذك���ر من خمتلف �س���لالت املاعز املحلي على مربي ال���رثوة احليوانية يف 

�سم���ال ال�سلطن���ة وذلك لن�س���ر الرتاكي���ب الوراثية املح�سنة ل���دى املربني 

لزي���ادة العائ���د الوراثي املتوق���ع بالن�سبة ملع���دالت النمو ون�سب���ة التوائم.

اجلدول رقم 19 يو�سح متو�سط نتائج �سفات النمو.

امل�سروع 4 - 2 برنامج حفظ املوارد الوراثية احليوانية املحلية ل�سمان ا�ستدامتها
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 جدول 19. اأوزان اجل�س���م ومعدلت النمو ل�س���اللت مركز بحوث 

الإنتاج احليواين بالرمي�ض ملو�سم 2016

 ال�س��اللة

اجلن�ض

وزن 

امليالد

وزن 

الفطام

وزن 6 

اأ�سهر

معدل النمو 

قبل الفطام 

)جم/يوم(

معدل النمو 

بعد الفطام 

)جم/يوم(

 ماعز 

جبايل

2.9112.8516.5511835ذكور

2.6312.5015.2011028اإناث

 ماعز 

�سحراوي

2.8812.8617.3311923ذكور

2.6112.3316.0510822اإناث

 ماعز 

�سحراوي 

م�سندم 

2.4012.8816.1412220ذكور

2.2411.3014.7610421اإناث

جم���ع وت���داول ون�س���ر ال�س���ائل املن���وي املنت���ج م���ن �س���اللت حملية 

حم�سنة وراثيا و�ساللت اأجنبية 

مت خ���لل عام 2015 احل�سول على ع���دد )4( طلئق اأجنبية من �سللة 

اجلري�س���ي من ديوان الب���لط ال�سلط���اين وذلك ال�ستخدامه���ا يف عملية 

جم���ع وحف���ظ ال�سائل املنوي ملن يرغ���ب من املواطن���ني يف احل�سول على 

نتائ���ج خلي���ط لزي���ادة احلليب، حي���ث مت خ���لل مو�س���م 2016 م اجراء 

)140( عملي���ة جمع لل�سائل املنوي وبل���غ عدد الق�سات ال�ساحلة للتجميد 

)23595( ق�س���ة من كل م���ن �سللتي اأبقار �سمال وجن���وب ال�سلطنة وقد 

بلغ���ت ن�سبة حيوية ال�سائل املنوي بعد التجميد من طلئق �سمال ال�سلطنة 

71% بينم���ا كانت الن�سبة 75% لطلئق جن���وب ال�سلطنة، كما بلغت ن�سبة 

احليوي���ة يف ال�سائل املنوي قب���ل التجميد 80% لطلئق �سم���ال ال�سلطنة، 

و84% لطلئ���ق جن���وب ال�سلطنة. اجلدير بالذكر اأن���ه خلل عام 2016م 

مت ا�ستخدام ممدد �سفار البي�س والذي ي�ستخدم كمخفف لل�سائل املنوي 

املنت���ج، حي���ث مت اإعداده يف املخترب حمليا بدال م���ن �سرائه من ال�سركات 

امل�سنعة. وق���د �سارك املخت�سون بق�سم بح���وث التنا�سل يف موؤمتر علمي 

ح���ول احلف���اظ عل���ى امل���وارد الوراثي���ة احليواني���ة والذي نظم���ه جمل�س 

البح���ث العلمي بالتع���اون مع جامع���ة ال�سلطان قابو�س بورق���ة علمية عن 

تقييم بروتوكوالت خمتلف���ة للتبوي�س املتعدد با�ستخدام الهرمون املن�سط 

للحوي�س���لت املبي�سي���ة وتاأثريها عل���ى انتاج وجودة االجن���ة يف �سلالت 

االبق���ار املحلي���ة يف ال�سلطن���ة. كما مت يف عام 2016 عم���ل فح�س لل�سائل 

املن���وي لذكور اخليول ببع����س املزارع اخلا�سة وذل���ك للوقوف على بع�س 

امل�ساكل املتعلقة باخل�سوبة لدى اخليول. 

حف���ظ واإكث���ار �س���اللة ماع���ز اجلب���ل الأخ�س���ر بالوح���دة البحثي���ة 

باجلبل الأخ�سر 

تعترب �سللة ماعز اجلبل االخ�سر من ال�سلالت ذات القيمة االقت�سادية 

العالي���ة بال�سلطن���ة وذلك نتيجة لزي���ادة الطلب عليها م���ن داخل وخارج 

ال�سلطن���ة. ومن اأج���ل املحافظة على ه���ذه ال�سللة، جاءت فك���رة اإن�ساء 

وح���دة بحثية لتح�س���ني ماعز اجلب���ل االأخ�سر يف نيابة اجلب���ل االأخ�سر. 

اله���دف اال�سا�س���ي الإن�س���اء ه���ذه الوحدة ه���و حفظ �سلل���ة ماعز اجلبل 

االخ�س���ر م���ن التده���ور الع�سوائي ل�سم���ان ا�ستدامتها وذل���ك من خلل 

و�س���ع برنامج انتخاب���ي وا�سح يق���وم بعملية التح�س���ني الوراثي لل�سفات 

املرج���وة. مت اإعداد وجتهيز الدفعة االأوىل من الذكور املح�سنة التي �سيتم 

توزيعه���ا على املربني من اجل زيادة املق���درة الوراثية وانتاج التوائم عند 

املرب���ني. مت احل�سول على نتاج اجليل الثاين، حيث اأظهرت نتائج والدات 

مو�س���م 2016 احل�سول على عدد )65( مولود من )51( اأم وبلغت ن�سبة 

اخل�سوبة 95% وكان معدل حجم البطن وهو مقيا�س ملعدل التوائم 1.26 

مول���ود/اأم. كان متو�س���ط   الوزن عند ال���والدة 3 كج���م، ووزن الفطام 16 

كجم، بينما كان وزن �ستة اأ�سهر 18 كجم.

حتدي���ث امل�س���ادر العلفي���ة املتاح���ة واملوازن���ة العلفي���ة للحيوان���ات 

املجرتة يف ال�سلطنة 

اإن التط���ور احلا�س���ل يف اأعداد الرثوة احليواني���ة يف ال�سلطنة والتي 

بلغ���ت 3.2 مليون راأ�س ح�سب التعداد الزراعي 2012/2013 وذلك 

بزي���ادة يف االأع���داد مقدارها ح���وايل 39 % مقارنة بنتائ���ج التعداد 

ال�سابق 2005/2004 ونتج عن هذه الزيادة يف االأعداد حدوث تطور 

يف اإنت���اج اللحوم احلمراء والتي بلغت 46.2 األف طن يف عام 2014 

وكذل���ك ارتفاع يف كميات احلليب املنتجة والذي بلغ 99.5 األف طن 

يف ع���ام 2014. اإن ه���ذا التطور يف حجم االإنت���اج احليواين يجب اأن 

يواكب���ه تط���ور يف كمية االأع���لف حيث ت�سري البيان���ات اإىل اأن كمية 

امل���وارد العلفية املتاح���ة تق���ارب 886.5 األف طن �سنوي���ًا واأن كمية 

العج���ز يف االأعلف ت�س���ل اإىل 1.359 مليون طن مادة جافة �سنويًا 

ون�سبة االكتفاء الذاتي من االأعلف على اأ�سا�س املادة اجلافة ت�سل 

اإىل 39% )جدول 20(.

 جدول 20: املوازنة العلفية للحيوانات املجرتة 

البيان
املادة اجلافة 

)األف طن(

اإجمايل االحتياجات الغذائية للحيوانات 

املجرتة
2246

886.5اإجمايل املوارد العلفية املحلية

1359.5العجز

امل�سروع 4-3 اإنتاج علف مركز عن طريق ا�ستغلل املوارد املحلية املتاحة
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كم���ا اأن ه���ذه الكميات املتاح���ة حاليا ال ت�س���د حتى االحتياج���ات احلافظة 

يف  احليواني���ة  ال���رثوة  الإجم���ايل   )Maintenance Requirements(

ال�سلطن���ة والتي تبل���غ حوايل 1.600 مليون طن م���ادة جافة �سنويًا يف حني 

اأن االحتياج���ات ال�سنوي���ة اللزمة لل�ستدامة واالإنت���اج تبلغ 2.246 مليون 

طن �سنوي���ًا. قام املخت�سون يف مركز بحوث االإنت���اج احليواين يف املديرية 

العام���ة للبحوث الزراعي���ة واحليوانية باإج���راء درا�سة �سامل���ة حول اإعادة 

احت�س���اب امل�س���ادر االأع���لف املتاحة وكذل���ك املوازنة العلفي���ة للحيوانات 

املج���رتة يف ال�سلطنة. مت اإعادة اإحت�ساب اإنتاجية املراعي من املادة اجلافة 

ح�س���ب اأحدث الدرا�سات العلمية حول معدل االإنتاجية ال�سنوية للمراعي يف 

ال�سلطن���ة ووفقا الأح���دث درا�سة للمركز العربي لدرا�س���ات املناطق اجلافة 

واالأرا�س���ي القاحلة )اأك�ساد( يف 2015م لتط���ور املراعي لوحظ وجود تغري 

يف اإنتاجي���ة هذه املراعي تبعًا الختلف كميات االأمطار املت�ساقطة من عام 

الآخ���ر، وح�سب الدرا�سات التي قامت بها جامعة ال�سلطان قابو�س واملديرية 

العام���ة للبح���وث الزراعية واحليوانية يف هذا املجال ف���اإن اإنتاجية املراعي 

تتاأثر ب�سبب كميات هطول االأمطار واأن حدوث �سنوات مائية )هطول اأمطار 

عالي���ة( اأو حدوث �سنوات جفاف ميكن اأن توؤثر ب�سورة كبرية على اإنتاجية 

املراعي واإع���ادة ح�ساب الكميات املنتجة من ح�سائ����س الرود�س والرب�سيم 

احلجازي )القت(، كما مت ح�ساب اإنتاجية احلبوب العلفية وكذلك خملفات 

املحا�سي���ل الزراعي���ة من خ���لل الكتاب ال�سن���وي للإح�س���اءات الزراعية 

وال�سمكية لع���ام 2013م. اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة ب���اأن اإعادة احت�ساب 

امل�سادر العلفية املتاح���ة واملوازنة العلفية اأدت اإىل ارتفاع كميات االأعلف 

املتاحة اإىل 1.310 مليون طن مادة جافة �سنويًا )جدول 21(، االأمر الذي 

اأدى اإىل رف���ع ن�سب���ة االكتف���اء الذاتي من امل���واد العلفية عل���ى اأ�سا�س املادة 

اجلاف���ة م���ن 39% اإىل 58% )جدول 22(، حيث اأن ه���ذه الن�سبة تبني �سبب 

انخفا����س االإنتاجي���ة يف احليوانات الزراعي���ة يف ال�سلطنة الأن االحتياجات 

الغذائية مت ح�سابها وفقا للقدرات االإنتاجية لهذه احليوانات. 

جدول 21: م�سادر الأعالف املتاحة يف ال�سلطنة بعد اإعادة احت�سابها

مادة جافة )األف طن(امل�سدر

503املراعي الطبيعية

289االأعلف اخل�سراء

42حما�سيل احلبوب 

خملفات حما�سيل احلبوب 

)االأتبان(

57

120نخالة القمح

2خملفات ت�سنيع التمور

)Dates( 80متور علفية

25اأ�سماك ال�سردين

192اأعلف مركزة م�سنعة حمليًا

1310االإجمايل

ج���دول 22. املوازن���ة العلفي���ة للحيوانات املجرتة يف ال�س���لطنة بعد 

اإعادة احت�سابها 

البيان 
املادة اجلافة )األف 

طن(

2246اإجمايل االحتياجات الغذائية للحيوانات املجرتة

1310جمموع املوارد العلفية املحلية

936العجز 

58.32االكتفاء الذاتي

تقييم القوالب العلفية امل�سنعة من املخلفات الزراعية وال�سناعية 

املتوفرة حملياً كعلف تكميلي للحيوانات املجرتة

مت تنفي���ذ هذا الربنامج به���دف حتديد القيم���ة الغذائية للقوالب 

العلفي���ة كعلف تكميلي بديل يف تغذية �سلالت املاعز املحلية والتي 

تعتم���د يف تغذيته���ا على العل���ف املركز التقلي���دي امل�سنع من قبل 

م�سان���ع االأعلف وح�سائ����س الرود�س. يو�سح ج���دول 23 تركيبة 

القوالب العلفية والتحليل الكيميائي للقوالب العلفية امل�ستخدمة يف 

ه���ذه الدرا�سة. كما اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة باأنه كانت هنالك 

ا�ست�ساغ���ة عالية للقوالب العلفي���ة من قبل �سلالت املاعز املحلية، 

حيث كان معدل اال�ستهلك 337 و284 غم/يوم/حيوان ل�سلالت 

اجلبايل وال�سح���راوي على التوايل )�سورة 40(. اجلدير بالذكر 

اأن ه���ذا اال�ستهلك العايل للقوال���ب العلفية اأدى ايل حت�سن كبري 

)92-108 %( يف الزي���ادة الوزنية للحيوانات املغذاة على القوالب 

العلفي���ة مقارنة باحليوانات املغذاة عل���ى العلف التقليدي )جدول 

24(، حي���ث اأدى ا�ستخ���دام القوالب العلفي���ة كعلف تكميلي خلل 

مو�سم التلقيح اإىل حت�سن كبري يف ن�سبة احلمل ون�سبة الوالدات. 

�سورة 40. اإقبال املاعز على القوالب العلفية
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جدول 23: تركيبة القوالب العلفية والقيمة الغذائية لها

التحليل الكيميائيالرتكيبة

%املادة الغذائية%املواد الداخلة

85املادة اجلافة25متور غري �ساحلة

23.4الربوتني اخلام8�سردين جمفف

9.04الياف خام34نخالة القمح

1.85الدهن5حبوب �سعري

12الرماد5ع�سل النخيل )الدب�س(

4يوريا

م�ستخل�س خايل من 

النرتوجني

74.09

كربيتات الكال�سيوم 

)اجلب�س(

2

الطاقة املمثلة 

)ميكاجول/كغم 

مادة جافة(

9.7

1.32كال�سيوم6طني البنتونيت

0.62ف�سفور6احلجر اجلريي

--4.8ملح الطعام

--0.2فيتامينات واأملح معدنية

 ج���دول 24: تاأثري ا�س���تخدام القوالب العلفي���ة كعلف تكميلي على 

اأداء اإناث �ساللت املاعز املحلية    

�سحراويجبايلال�ساللة

املجاميع

بدون 

التغذية 

بالقوالب 

العلفية

التغذية 

بالقوالب 

العلفية كعلف 

تكميلي

بدون 

التغذية 

بالقوالب 

العلفية

التغذية 

بالقوالب 

العلفية كعلف 

تكميلي

فرتة التجربة 

)يوم(

60606060

13261326عدد احليوانات

متو�سط الوزن 

البدائي )كجم/

راأ�س(

32.7732.8630.4129.17

متو�سط درجة 

حالة اجل�سم

2.332.322.352.34

متو�سط الوزن 

النهائي )كجم /

راأ�س(

34.9537.0432.0632.61

متو�سط الزيادة 

يف الوزن )كجم /

راأ�س(

2.184.181.653.44

معدل ا�ستهلك 

القوالب )غم/

حيوان/يوم(

-337284

معدل ا�ستهلك 

العلف 

املركز)غم/

حيوان/يوم(

350350350350

69897784ن�سبة احلمل )%(

ن�سبة الوالدات 

)%(

8511193112

تاأثري حالة اجل�س���م )BCS( على الأداء التنا�س���لي ل�ساللت املاعز 

املحلية

مت يف مرك���ز بح���وث االإنتاج احلي���واين تنفيذ �سل�سلة م���ن التجارب 

البحثي���ة ابتداء من مو�سم 2013م بهدف معرف���ة القدرات الوراثية 

ل�س���لالت املاع���ز من خ���لل تقييم اأث���ر تقنية درجة حال���ة اجل�سم 

 )Reproductive Performance( على االأداء التنا�سلي )BCS(

وال���ذي يعت���رب اأه���م �سفة الإنت���اج اللح���وم احلم���راء وت�سم���ل ن�سبة 

اخل�سوب���ة، ن�سب���ة التوائ���م، حج���م البطن ون�سب���ة املوالي���د )عدد 

املواليد/100 اأنثى دخلت للتلقي���ح(، باالإ�سافة اإىل االإنتاجية )عدد 

املوالي���د املفطوم���ة / 100 اأنث���ى دخل���ت للتلقي���ح(، حي���ث مت تنفيذ 

التج���ارب ملدة ثلثة موا�سم )2013-2014، 2014-2015 و2015-

2016( عل���ى �س���لالت املاعز اأجلب���ايل وال�سح���راوي. تعترب تقنية 

درج���ة حال���ة اجل�سم اإح���دى التقنيات الت���ي ت�سري اإىل اأث���ر م�ستوى 

التغذي���ة عل���ى االأداء التنا�سلي املجرتات ال�سغ���رية. مت تقييم درجة 

حال���ة اجل�سم جلميع اأع���داد االإناث املتوف���رة يف املركز خلل فرتة 

بدء مو�سم التنا�سل )اإط���لق ذكور التلقيح( با�ستخدام مقيا�س من 

1-5 درج���ة من قبل ثلثة باحث���ني خمتلفني مت تدريبهم حول كيفية 

قيا����س درجة حالة اجل�سم ل�س���لالت املاعز املحلية. اإن اأهم النتائج 

املتحقق���ة لهذه الدرا�سة ملدة ثلث موا�سم مو�سحة يف جدول )25( 

وميكن تلخي�سها يف ما يلي:

تتاأثر �سلالت املاع���ز املحلية )اجلبايل وال�سحراوي( بدرجة حالة 

اجل�س���م للإناث اأثناء مو�سم التنا�س���ل وم�سابهه ل�سلالت املجرتات 

ال�سغرية من اأ�سل اأوروبي.

كم���ا اأنها ذات قدرة اإنتاجي���ة عالية من حيث ن�سب���ة التوائم ومعدل 

املوالي���د عن���د و�سع هذه احليوان���ات على م�ستوى جيد م���ن التغذية 

اأثناء مو�سم التنا�سل.

تعتم���د ن�سب���ة التوائم يف ال�سلالت املحلية عل���ى درجة حالة اجل�سم 

للإن���اث اأثناء مو�س���م التنا�سل، حيث مت احل�سول عل���ى ن�سبة توائم 

)48%( للجب���ايل و)45%( لل�سح���راوي عندم���ا تك���ون درجة حالة 

اجل�س���م للإن���اث )≤ 2.5( واأن هذه الن�سب ه���ي اأعلى ن�سبة توائم 

حتققت حتى تاريخه. 

لوح���ظ وجود ظاهرة ايجابية يف �سالح ال�س���لالت العمانية وهي اأن 

ن�سب���ة احلمل )ن�سبة االإناث الوال���دة( ال تتاأثر ب�سورة كبرية بدرجة 

حال���ة اجل�سم، حيث مت احل�س���ول على معدل ن�سب���ة حمل عالية يف 

االإن���اث التي تكون درجة حالة اجل�سم فيها اٌقل من )2.5(، يف حني 

اأن ن�سبة احلمل يف اأغلب �سلالت املاعز واالأغنام يف املنطقة العربية 
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ومنه���ا �سلالت االأغنام العوا�س���ي املنت�سرة يف اأغلب دول غرب اأ�سيا 

تتاأثر بدرجة حالة اجل�سم اأثناء مو�سم التنا�سل. 

ارتفاع ن�سبة احلمل، التوائم ون�سبة املواليد يعطي موؤ�سر ايجابي باأن 

�س���لالت املاعز العماني���ة مهياأة للرتبية حتت االإنت���اج املكثف الإنتاج 

اللح���وم احلمراء، حيث اأن الكفاءة التنا�سلي���ة للماعز واالأغنام هي 

املحدد الرئي�سي لعدم ح�سول اال�ستثمار يف االإنتاج املكثف. اجلدير 

بالذك���ر اأن زي���ادة التوائم من �ساأن���ه اأن ينعك�س عل���ى اإنتاج احلليب 

حي���ث اأن االإناث التي تلد توائم يكون اإنتاجها من احلليب 30% اأعلى 

من االإناث التي تلد والدة واحدة يف البطن.

لغر����س ن�س���ر ه���ذه التقنية ل���دى الباحثني، فق���د مت تدري���ب ثلثة 

باحث���ني يف مركز بحوث االإنتاج احليواين عل���ى هذه التقنية وكذلك 

اأدخل���ت من �سمن الربنام���ج التدريبي للفني���ني يف خمتلف الدوائر 

واملراكز الزراعية و�سيتم خلل ع���ام 2017م اإعداد ن�سرة اإر�سادية 

متخ�س�سة للفنيني ومربي احليوانات حول هذه التقنية. 

جدول 25: تاأثري درجة حالة اجل�سم على الأداء التنا�سلي ل�ساللت املاعز املحلية 

2016/2015 2015/2014 2014/2013 مو�سم التنا�سل 

2.5 > 2.5  ≥ 2.5 > 2.5  ≥ 2.5 > 2.5  ≥  BCS درجة حالة اجل�سم

�سحراوي جبايل �سحراوي جبايل �سحراوي جبايل �سحراوي جبايل �سحراوي جبايل �سحراوي جبايل ال�سللة/ال�سفة 

50 61 76 74 34 18 73 92 20 38 48 80 عدد االناث التي دخلت التلقيح 

27.7 33.3 32.0 41.9 24.9 31.0 35.1 40.0 29.6 34.0 33.0 40.8 متو�سط الوزن )كجم( 

1.94 1.94 2.72 2.86 2.2 2.2 2.7 2.7 2.2 2.1 2.7 2.7 BCS متو�سط حالة اجل�سم الإناث التلقيح

82 72 88 76 94 94 94 88 100 89 88 88 ن�سبة اخل�سوبة )%( 

92 80 134 117 112 94 132 138 115 116 115 137 معدل الوالدات )%( 

112 111 152 155 119 100 143 157 115 116 131 158 حجم البطن )%( 

10 8 45 39 18 0 44 42 15 26 27 48 ن�سبة التوائم % 
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ر�س���د ومراقبة املحا�س���يل امل�س���توردة واملزروعة حمليا للتاأكد من 

عدم اإ�سابتها مبختلف امل�سببات املر�سية 

ي�سهم ق�سم بحوث اأمرا�س النبات يف ر�سد وحتليل خمتلف امل�سببات 

املر�سي���ة والفي�سولوجي���ة للعدي���د م���ن ال�سل���ع الزراعي���ة امل�ستوردة 

)املحا�سي���ل الزراعي���ة، االأ�سمدة، �ستلت زراعي���ة وحم�سنات تربة 

والب���ذور( للتاأك���د من خلوه���ا من االأمرا����س احلجري���ة وذلك قبل 

الت�سري���ح بدخولها من قب���ل منافذ احلجر الزراع���ي عند املداخل 

احلدودية لل�سلطنة، حيث بلغ عدد العينات التي مت فح�سها وحتليلها 

يف عام 2016م )1235( عينة منها )100( عينة اأ�سمدة و)1135( 

عين���ة نباتية. اأ�س���ارت التحاليل املخربية اإىل ت�سجي���ل عدة اأمرا�س 

عل���ى �سحن���ات البطاط����س امل�ستوردة مث���ل مر�س اجل���رب العادي، 

اجل���رب امل�سحوق���ي، الق�س���رة ال�س���وداء والنقط���ة ال�س���وداء. ووجد 

اأن مر����س النقطة ال�سوداء ه���و االأكرث �سيوعي���ا يف جميع ال�سحنات 

بن�سب���ة اإ�سابة تراوحت بني 20 - 61%. كم���ا �سجلت بع�س االأ�سرار 

امليكانيكي���ة على درن���ات البطاط�س بن�سب تراوح���ت بني 2.5- %8. 

اأما فيما يتعلق باالأ�سمدة امل�ستوردة، فقد اأ�سارت نتائج التحاليل اإىل 

اأن جمي���ع االأ�سم���دة التي مت حتليلها خلل الع���ام 2016م خالية من 

امل�سببات املر�سية احلجرية )جدول 26(. 

جدول26: عدد العينات الواردة لق�سم بحوث اأمرا�ض النبات ح�سب القطاع خالل عام 2016م

القطاع

2016م

بذورخ�سارفاكهة�ستالت�سم��اد اأو تربة

57114732025قطاع حكومي )احلجر الزراعي(

35145291475قطاع مزارعني

1235االإجمايل

م�س���ح وت�س���خي�ض الأمرا����ض الفريو�س���ية عل���ى حم�س���ول الث���وم 

العماين

اأظهرت نتائج امل�سوحات احلقلية خلل املو�سم الزراعي )2012/2011م( 

وج���ود االإ�سابة الفريو�سية املركبة يف حم�سول الثوم مبحافظة الداخلية، 

حي���ث مت ت�سخي�س )4( فريو�سات خمتلفة وه���ي فريو�س تقزم وا�سفرار 

الب�س���ل )Onion yellow dwarf virus OYDV(، فريو����س اإ�سف���رار 

وتخطط الك���راث )Leek yellow stripe virus LYSV(، فريو�س الثوم 

الكامن )Garlic latent virus GarLV(، فريو�س الثوم الكامن امل�سرتك 

)Garlic common latent virus GarCLV( يف ع���دة ق���رى بوالي���ات 

احلم���راء، نزوى، به���ل ونيابة اجلبل االأخ�سر. واأ�س���ارت نتائج م�سوحات 

حمافظ���ة الظاه���رة )2012-2013م( اإىل خل���و املحافظة م���ن االإ�سابة 

الفريو�سي���ة املركبة يف جمي���ع القرى التي مت م�سحها، حيث اأنه مت ت�سجيل 

اإ�ساب���ات فردية بنوع، نوعني اأو ثلثة اأن���واع من الفريو�سات وهي فريو�س 

 ،)Onion yellow dwarf virus OYDV( الب�س���ل  واإ�سف���رار  تق���زم 

فريو����س الث���وم الكام���ن )Garlic latent virus GarLV( وفريو�س الثوم 

الكامن امل�س���رتك )Garlic common latent virus GarCLV(، اإال اأن 

خط���ر االإ�ساب���ة الفريو�سية املركبة ما زال قائما نظ���را الإ�سابة عدة قرى 

بثلث���ة اأنواع خمتلفة م���ن الفريو�سات. كم���ا اأظهرت نتائ���ج الفحو�سات 

املخربي���ة الت���ي اأجري���ت خلل الف���رتة م���ن 2013-2014م لعين���ات ثوم 

ع�سوائية م���ن خمازن الوزارة ودائ���رة التنمية الزراعي���ة بوالية احلمراء 

ت�سخي����س )4( فريو�سات خمتلفة يف بع�س عينات الثوم التي مت جتميعها 

من املخازن. كما اأ�سارت نتائج امل�سوحات االأخرية التي اأجريت يف املو�سم 

الزراع���ي )2014/2013م( اإىل ت�سجيل اأربع���ة فريو�سات خمتلفة بثلث 

قرى يف جبل �سم�س وخم�س قرى يف والية احلمراء.

اأظهرت نتائ���ج امل�سوحات االأخ���رية للفرتة م���ن 2014-2016م ملح�سول 

الث���وم مبحافظتي الربميي و�سمال الباطن���ة ت�سخي�س وت�سجيل ثلثة من 

الفريو�س���ات املمر�سة. يف حمافظة الربمي���ي مت ت�سخي�س وت�سجيل ثلثة 

 Onion( م���ن الفريو�سات املمر�سة وهي فريو�س تق���زم واإ�سفرار الب�سل

 Garlic latent( فريو����س الثوم الكامن ،)yellow dwarf virus OYDV

 Garlic common( وفريو����س الث���وم الكامن امل�س���رتك )virus GarLV

latent virus GarCLV( يف قريت���ي وادي اجل���زي والعق���دة، يف ح���ني 

اأن والي���ة حم�سة وج���دت خالية من االإ�ساب���ة الفريو�سي���ة. اأ�سارت نتائج 

م�سوحات حمافظة �سمال الباطنة اإىل ت�سجيل عدد ثلثة من الفريو�سات 

 Onion yellow dwarf( املمر�سة وهي فريو�س تقزم واإ�سف���رار الب�سل

 )Garlic latent virus GarLV( فريو�س الثوم الكامن ،)virus OYDV

 Garlic common latent virus( وفريو����س الث���وم الكام���ن امل�س���رتك

الربنامج الرئي�سي 5. برنامج الإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية 

امل�سروع 5-1. م�سح وحتديد الآفات والأمرا�ض للمحا�سيل الرئي�سية
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GarCLV( يف خمتل���ف الواليات، حيث مت ت�سجي���ل اإ�سابات فردية بنوع، 

نوع���ني اأو ثلث���ة اأنواع من الفريو�س���ات، ولكن خطر االإ�ساب���ة الفريو�سية 

املركب���ة م���ا زال قائما نظرا الإ�ساب���ة عدة قرى بثلثة اأن���واع خمتلفة من 

الفريو�س���ات. كما وجدت بع�س القرى خالية من االإ�سابة كقرية �سور بني 

خزمي���ة يف والية �سنا�س وقري���ة اخل�سرا يف والية ال�سوي���ق. كما اأظهرت 

النتائج خل���و حمافظتي الربمي���ي و�سمال الباطنة م���ن االإ�سابة بفريو�س 

.)Leek yellow stripe virus( اإ�سفرار وتخطط الكراث

يت�سح من خلل نتائج امل�سوحات مدى انت�سار االإ�سابة الفريو�سية 

املركبة يف معظم مناط���ق االنتاج الرئي�سية من خلل نقل وزراعة 

ف�سو�س م�ساب���ة، وعليه فاإن االأمر يتطلب اإنت���اج الثوم بالزراعة 

الن�سيجي���ة بهدف �سم���ان خلو ف�سو�س اإكثار الث���وم من امل�سببات 

الفريو�سي���ة وبالتايل الق�س���اء تدريجيا على املر����س. كما اأنه من 

ال�س���روري يف املرحلة احلالية اإيجاد مناطق اإنتاج معزولة وخالية 

م���ن االإ�ساب���ة لتكون مناط���ق اإنتاج بديل���ة، باالإ�ساف���ة اإىل تطبيق 

اإجراءات متنع تداول الثوم خارج املناطق امل�سابة. اأما فيما يتعلق 

باجلانب البحثي ف���اإن العديد من الدرا�سات البحثية اأثبتت جناح 

اإمكانية التخل�س م���ن امل�سببات الفريو�سية التي ت�سيب الثوم عن 

طري���ق ا�ستخدام الزراعة الن�سيجية للخليا املر�ستيمية )اخلليا 

االإن�سائية( مرتافقا مع العلج احلراري.

ت�س���خي�ض اأن���واع فط���ر األرتناري���ا امل�س���ببة ملر����ض اللفح���ة املبك���رة عل���ى 

حم�سول الطماطم يف حمافظتي الباطنة

تغط���ي زراع���ة الطماط���م يف ال�سلطن���ة م�ساح���ة ت�س���ل اإىل 1732 هكتار 

وباإنتاجية تتعدى 116408 طن لعام 2015م. يتعر�س حم�سول الطماطم 

للعدي���د من االأمرا�س الفطرية ومن اأكرثه���ا انت�سارا يف ال�سلطنة مر�سي 

اللفح���ة املبك���رة واللفح���ة املتاأخ���رة. يعت���رب مر����س اللفح���ة املبكرة من 

اأك���رث االأمرا�س الفطرية فت���كًا بالطماطم واملوؤثرة عل���ى اإنتاجيته. تظهر 

االأعرا�س على االأوراق كبقع بنية اإىل �سوداء �سغرية وعند توافر الظروف 

اجلوية املنا�سبة يزداد حجمها وغالبا ما تكون حماطة بهالة �سفراء.

 مت جم���ع عدد م���ن عينات الطماطم م���ن االأوراق وال�سيق���ان والثمار من 

ع���دد من والي���ات �سمال وجن���وب الباطن���ة )�سنا�س- �سح���ار- �سحم- 

اخلاب���ورة- ال�سويق- اامل�سنعة-بركاء( خلل مو�سم زراعة الطماطم يف 

العامني 2014 – 2015م. خ�سعت العينات لعدد من املعاملت يف خمترب 

بحوث اأمرا�س النبات. مت اأواًل عزل م�سببات املر�س على الو�سط الغذائي 

))PDA ومت ا�ستخدام طريقة العزل من بوغ واحد للح�سول على عينات 

نقي���ة ثم مت حفظه���ا مبادة اجلل�س���رول يف درجة ح���رارة 86 درجة مئوية 

حت���ت ال�سفر. فح�س���ت العزالت مظهريا بع���د احل�سانة حتت درجة 25 

درج���ة �سيلزي���ة يف الظلم. الحق���ا مت ت�سخي����س الع���زالت با�ستخل�س 

احلم����س النووي وتقنية التفاعل املت�سل�سل النزمي بلمرة احلام�س النووي 

)PCR( با�ستخ���دام بادئ ITS والهي�ستون )H3(. كما مت حتليلها جينيا 

ومقارنتها بالعينات املحفوظة يف البنك الوراثي.

تبع���ا لل�سف���ات املظهري���ة والت�سخي�س اجلين���ي، مت التع���رف على ثلثة 

اأن���واع من فطر االلرتناريا وه���ي األرتناريا توني�سيمي���ا واألرتناريا األرتناتا 

 Alternaria tenuissima، Alternaria alternata( واألرتناريا �سوالين

اجلين���ي  بالت�سل�س���ل  التحلي���ل  ف�س���ل  مت   .)and Alternaria solani

با�ستخ���دام ب���ادئ ITS(( الرتانيا �سوالين فقط ع���ن النوعني االآخرين- 

توني�سيما واألرتنات���ا- بينما اأظهر التحليل بالت�سل�س���ل اجليني با�ستخدام 

ب���ادئ )H3( وجود فط���ر الرتناري���ا األرتنات���ا عن���د bp 440، واألرتناريا 

�سوالين عند 498bp، والرتناريا توني�سيما عند bp 546 )�سورة 41(.

�س���ورة 41. ف�س���ل ن���واجت تفاعل البلم���رة املت�سل�س���ل لربامير جني 

الهي�ستون Histone 3( 3( على جل الأجرو�ض )%2(

ر�س���د وت�سخي�ض �س���اللت مر�ض اللفحة املبكرة واللفحة املتاأخرة على 

حم�سول الطماطم يف حمافظتي الباطنة

مت تركيب عدد )4( اأجهزة ر�سد للطق�س باأربعة مواقع خمتلفة لر�سد الظروف 

اجلوية امللئمة للإ�سابة باللفحة املتاأخرة، وذلك بالتن�سيق مع املديرية العامة 

للأر�س����اد اجلوية بهدف اال�ستفادة من بيانات الطق�����س للمحطات التابعة لها 

يومي����ا )�س����ورة 42(. مت التوا�سل م����ع مزارعي حم�س����ول الطماطم على طول 

املو�س����م وعمل تنبيهات ب�سرورة الر�س الوقائي يف حال تهياأت الظروف اجلوية 

لظه����ور املر�س. مت اجراء م�سح اأ�سبوعي ملزارع الطماطم بوالية ال�سويق لر�سد 

اال�ساب����ة من �سه����ر يناير اىل ابري����ل 2016م. مل يتم ر�س����د اأي اأ�سابه مبر�س 

اللفح����ة املتاأخ����رة لهذا املو�س����م رغم تهيوؤ الظ����روف املناخي����ة امللئمة لظهور 

املر�س. اأما فيما يتعلق مبر�س اللفحة املبكرة فقد مت ت�سخي�س بع�س االإ�سابات 

مب�سبب����ات املر�س. وقد لوحظ وجود اإ�ساب����ات �سديدة باملر�س يف بع�س مزارع 

حم�سول الطماطم يف واليات �سحم وال�سويق و�سحار و�سنا�س.

مت االنته���اء م���ن جترب���ة تقييم ع���دد )11( مبيد فط���ري ملكافح���ة اللفحة 

املتاأخ���رة، حي���ث مت اجراء ه���ذه التجربة يف موقع���ني االأول بوالي���ة ال�سويق 

واملوق���ع الثاين مبحط���ة البحوث الزراعي���ة بغ�سفان )�س���ورة 43(. اأ�سارت 

النتائ���ج التي مت احل�سول عليه���ا اإىل اأن مبيدات اأرميتايل واأرميتايل كوبري 

وجال���نب اأعطت اأف�سل النتائ���ج، حيث اأنه من امللحظ ب���اأن جميع املبيدات 

التي اأعطت نتائج جيدة حتتوي على النحا�س الذي يعترب اأحد مكونات املواد 

امل�ستخدمة يف الر�س الوقائي. اجلدير بالذكر اأن املبيدات االأخرى مل تعطي 

نتائج جيدة رغم احتوائها على مواد معروفه ملكافحة اللفحة املتاأخرة وذلك 

الأن ال�سللة امل�ستخدمة بالتجارب بداأت يف تطوير مناعة ملادة امليتالك�سايل.
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�س���ورة 42. اأجهزة الر�س���د اجلدي���دة التي مت تركيبه���ا مبزرعتني 

ب�سمال الباطنة )ال�سويق( لر�سد الطق�ض

مت االنتهاء من جتربة مقارنة جمموعه من املبيدات التي حتتوي على مادة 

امليتالك�سايل ومدى فاعليتها ملكافحة اللفحة املتاأخرة، حيث مت اأخذ عينات 

م���ن اأوراق النباتات وعم���ل عدوى ا�سطناعية باملخت���رب لر�سد الفروقات 

بني املعاملت باملبيدات املختلفة خمربيا. مت اجراء هذه التجربة مبحطة 

البح���وث الزراعية بغ�سف���ان وقد اأظهرت النتائج �سع���ف يف فعالية مادة 

امليتالك�ساي���ل يف مكافح���ة املر�س يف التجارب احلقلي���ه واملخربية جلميع 

املبي���دات يف ح���ني اأن اف�س���ل النتائج كان���ت للمبيد النحا�س���ي امل�ستخدم 

وه���و كو�سايد. ومت تقيي���م ح�سا�سية معظم عزالت امل�سب���ب ملر�س اللفحة 

املتاأخ���رة مل���ادة امليتالك�ساي���ل وهي امل���ادة الفعالة ملجموعة م���ن املبيدات 

امل�ستخدمة يف املكافحة على م�ستوى العامل وقد وجد اأن جمموعة من هذه 

العزالت مقاومة لهذه املادة وال تتاأثر اإال بالرتكيزات العالية جدا.

مت االنته����اء م����ن تقييم ع����دد )45( �سنف م����ن الطماطم م����ن الواليات 

املتح����دة ومن هولندا وم����ن تركيا لتحديد م����دى مقاومتها ملر�س اللفحة 

املتاأخ����رة، حيث متت الزراع����ة يف احلقل خلل نهاية �سهر يناير 2016م 

يف اإح����دى مزارع املواطنني بوالية ال�سوي����ق ويف حمطة البحوث الزراعية 

بغ�سف����ان، وق����د مت عم����ل ع����دوى �سناعي����ة بامل�سبب املر�س����ى يف حمطة 

البح����وث الزراعية بغ�سف����ان لكل االأ�سن����اف. اأو�سحت نتائ����ج التجارب 

اأن هن����اك موؤ�سرات ممت����ازة، حيث اأظهرت االأ�سن����اف التي حتتوي على 

جين����ات مقاومة للمر�س اإنتاجي����ة عالية حتت ظ����روف ال�سلطنة وكذلك 

قدره على حتمل املر�س مثل اأ�سناف ماوننت مرييت ايرون ليدي وليجند 

)�س����ورة 44(، ويوجد هناك جمموع����ة من االأ�سناف التي تعترب ح�سا�سة 

للمر�����س اإال اأنه����ا اأعطت اإنتاجي����ة عالية جدا ومن املج����دي التو�سية بها 

للمزارعني الإثراء التنوع يف االأ�سناف املزروعة من الطماطم.

امل����ربد  املحم����ي  بالبي����ت  للطماط����م  ال�س����مادية  الحتياج����ات  تقدي����ر 

با�ستخدام الرمل اخل�سن كو�سط يف نظام الزراعة بدون تربة املفتوح 

يعترب حم�سول الطماطم اأحد اهم حما�سيل اخل�سار يف �سلطنة عمان، حيث بلغت 

امل�ساحة املزروعة بالطماطم حوايل 3233.07 فدانا ح�سب نتائج التعداد الزراعي 

)2013(. وعل���ى الرغم من عدد التجارب التي اأجري���ت على اأ�سناف خمتلفة من 

حم�س���ول الطماط���م والت���ي اثبتت جناح ه���ذا املح�سول يف احلق���ل املك�سوف ويف 

البي���وت املحمي���ة امل���ربدة وخا�سة عن���د ا�ستخدام نظ���ام الزراعة ب���دون تربة، اال 

ان���ه ال توج���د تو�سيات �سمادي���ة مدرو�سة ميكن ان يعتمد عليه���ا يف زراعته، بحيث 

تكون املرج���ع للحتياجات ال�سمادية لهذا املح�سول اله���ام. اأجريت هذه التجربة 

بغر����س حتديد االحتياجات ال�سمادية ملح�سول الطمام داخل البيت املحمي املربد 

با�ستخ���دام نظ���ام الزراعة بدون ترب���ة )النظام املفتوح( والرم���ل اخل�سن كو�سط 

زراع���ي يف اال�س�س البل�ستيكية للمو�سم 2016/2015م )�سورة 45(، حيث متت 

جتربة ثلث���ة م�ستويات من ال�سماد املركب )NPK( )ج���دول 27(. اأ�سارت نتائج 

املو�س���م االأول اإىل عدم وجود فروق���ات معنوية يف االنتاجية بني م�ستويات اال�سمدة 

الثلث���ة، حي���ث بلغ متو�س���ط انت���اج امل�ست���وى االأول 3.31 كجم/ للنبت���ة ومتو�سط 

امل�ست���وى الثاين 3.33 كجم/ للنبتة ومتو�سط امل�ستوى الثالث 3.52 كجم/ للنبتة، 

كما اأ�س���ارت نتائج التحاليل االح�سائية لبيان���ات اأوراق وث�مار الطماطم اإىل عدم 

وج���ود فروقات معنوي���ة يف حمتواها من الف�سف���ور والبوتا�سي���وم، يف حني اأظهرت 

نتائ���ج التحالي���ل االإح�سائي���ة لبيان���ات اأوراق وث�مار الطماط���م اإىل وجود فروقات 

معنوية يف حمتوها العنا�سر بني م�ستويات االأ�سمدة الثلثة )جدول 28(. وال تزال 

التجربة م�ستمرة للمو�سم الثاين )2017/2016( للتاأكد من النتائج.

 �سورة 43. موقع التجارب احلقلية لتقييم فعالية املبيدات الكيميائية

ملر�ض اللفحة املتاأخرة يف حمطة البحوث الزراعية بغ�سفان

 �سورة 44. �سنف ماوننت مرييت الذي اأعطى اأف�سل نتائج يف

مقاومة مر�ض اللفحة املتاأخرة حقليا وخمربيا

امل�سروع 5-3. تعظيم ال�ستفادة من الحتياجات الغذائية للنبات
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جدول 27. م�ستويات الأ�سمدة وحمتوياتها امل�ستخدمة بالدرا�سة

م�ستويات الأ�سمدة

جرام / مرت مربع

N:P:K

12:12:36
حديد 6%عنا�سر �سغرى�سلفات مغني�سيومنرتات كال�سيوم

333.33208.3383.3316.675.56امل�ستوى االأول

455.56208.33111.1123.615.56امل�ستوى الثاين

583.33208.33152.7829.175.56امل�ستوى الثالث

جدول 28. تاأثري م�ستويات الأ�سمدة على انتاجية الطماطم وحمتوى الأوراق والثمار من الف�سفور والبوتا�سيوم والكال�سيوم واملغني�سيوم

امل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاينامل�ستوى االأولحمددات )االأوراق(

 3.312االنتاجية )كغم / نبتة(
a

3.332 
a

3.524 
a

1.338ف�سفور%
a

1.198
a

1.268
a

2.560بوتا�سيوم%
a

2.436
a

2.232
a

 0.620مغني�سيوم%
b

1.308 
a

1.218 
a

1.274كال�سيوم%
a

1.404
a

1.496
a

امل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاينامل�ستوى االأولحمددات )ث�مار(

1.494ف�سفور%
a

1.382
a

1.280
a

1.736بوتا�سيوم%
a

2.208
a

2.168
a

 0.05200مغني�سيوم%
ab

0.04400 
b

0.09200 
a

 0.5580كال�سيوم%
ab

0.06060 
a

0.4480 
b

�سورة 45. منظر عام لتجربة تاأثري م�ستويات الأ�سمدة على انتاج 

الطماطم

درا�سة اإ�ستجابة حم�سول النخيل )�سنف خال�ض الظاهرة (لكميات 

خمتلفة من عن�سر النيرتوجني وتاأثريها على النمو والإنتاج

يعترب نخي���ل التمر اأحد اأهم حما�سي���ل الفاكهة يف �سلطنة عمان. 

وم���ن اأجل حت�س���ني ورفع ج���ودة اإنتاجي���ة النخي���ل اأجريت جتربة 

حقلي���ة لتحديد الكمية املثلى م���ن النيرتوجني )ال�سماد الع�سوي( 

وال�سروري���ة لنم���و واإنت���اج �سنف خل����س الظاه���رة. نفذت هذه 

التجرب���ة يف مزرعة بحوث النباتات امللحية بربكاء على ف�سائل مل 

تتجاوز عمر اخلم����س �سنوات. وقد مت تنفي���ذ التجربة بالت�سميم 

الع�سوائي الكامل ت�سمنت اأربعة م�ستويات من النيرتوجني )�سفر، 

250، 350، 500، و650 غرام/نخل���ة( عل���ى هيئ���ة �سماد ع�سوي 

)�س���ورة 46(. اأظه���رت النتائ���ج ب���اأن جميع كمي���ات النيرتوجني 

اأعط���ت تاأث���ريا اإيجابيا عند مقارنتها بتلك الت���ي مل يتم ت�سميدها 

)ال�ساه���د( غ���ري اأن الكمي���ات 500 و650 غرام/للنخل���ة كان���ت 

االأف�سل من حيث النموات اخل�سرية )عدد ال�سعف االأخ�سر وطول 

ال�سعف االأخ�سر وعدد الوريقات يف ال�سعفة وطول اجلذع( )�سكل 

12(. اجلدي���ر بالذكر باأن هذه النتائ���ج تتما�سى مع نتائج املو�سم 

املا�سي، وال تزال التجربة م�ستمرة ال�ستكمال بقية النتائج.

�سورة 46. ت�سميد حم�سول النخيل بال�سماد الع�سوي
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�سكل 12. تاأثري جرعات من النيرتوجني على طول اأوراق و�سعف النخيل

تاأث���ري تركيب���ة املحلول املغذي عل���ى انتاجية اخلي���ار حتت ظروف 

البيت املحمي املربد با�ستخدام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( 

تعترب تركيبة املحلول املغ���ذي مهمة جدا يف الزراعة املائية من اأجل 

حتقي���ق عائد جمزي الأي حم�سول تتم زراعته بهذه الطريقة، ولكي 

يتم و�سع تركيبة جيدة للمحلول املغذي يجب االأخذ يف االعتبار ثلثة 

عوام���ل اأ�سا�سية ه���ي تقنية الزراعة املائية، ع���دد مرات واجلرعات 

امل���راد ا�سافته���ا واحتياج���ات النبات م���ن العنا�س���ر الغذائية. ويف 

نظ���ام اإع���ادة التدوير املحل���ول املغذي، يعترب تغي���ري املحلول املغذي 

اأم���ر �س���روري الأن بع����س العنا�س���ر به تن�س���ب. من هن���ا مت اإجراء 

ه���ذه الدرا�سة لتقيي���م اأداء اثنني من الرتكيب���ات الغذائية للمحلول 

املغ���ذي وهم���ا تركيبة اإي���كاردا الت���ي حتتوي عل���ى اأ�سم���دة جاهزة 

)NPK ونرتات الكال�سيوم وكربيتات املغني�سيوم واحلديد والعنا�سر 

ال�سغ���رى( وعمل تركيبة جدي���دة )فو�سفات البوتا�سي���وم االأحادي 

ونرتات الكال�سيوم ونرتات املغني�سيوم ونرتات البوتا�سيوم وكربيتات 

البوتا�سي���وم والعنا�س���ر ال�سغ���رى واحلدي���د( عل���ى من���و وانتاجية 

اخلي���ار حتت ظ���روف البي���ت املحمي امل���ربد )270م2( يف حمطتي 

البحوث الزراعي���ة بالرمي�س و�سحار مل���دة مو�سمني )2014/2013 

 Hana F1 و2015/2014م(. ا�ستخ���دم يف الدرا�سة �سنفي اخليار

وKirton F1. اأجري���ت التجرب���ة يف مو�سم���ني، االأول من اكتوبر اىل 

يناي���ر والثاين بني فرباي���ر- يونيو. تعترب التجرب���ة عاملية بت�سميم 

اح�سائ���ي كام���ل الع�سوائية �سمت اأربعة مك���ررات. اأظهرت النتائج 

وج���ود تاأثري معنوي بني الرتكيبت���ني واأي�سا التداخ���ل بني االأ�سناف 

وتراكي���ب املحالي���ل املغذية عل���ى اجمايل انتاجية البي���ت يف املو�سم 

االأول يف �سحار، يف حني ال توجد تاأثريات معنوية خلل نف�س املو�سم 

يف �سح���ار جلمي���ع املعام���لت. تفوق حمل���ول اي���كاردا معنويًا حتت 

ظ���روف الرمي�س، حيث �سجل اأعلى انتاجية بلغت 6.3 طن / هكتار 

مقارن���ة باملحلول اجلديد )5.7 طن / البي���ت( بعك�س ما ح�سل يف 

�سح���ار، حيث تفوق املحلول اجلديد معنوي���ًا عن حملول ايكاردا )7 

و6.9 ط���ن / البي���ت، على التوايل( )اجل���دول 29(. اأما فيما يتعلق 

باملو�سم الزراعي الثاين )فرباير-يونيو(، فقد اأظهرت النتائج عدم 

وجود فروقات معنوية بني خمتلف املعاملت على انتاجية اخليار يف 

كل املوقعني، حيث تراوح متو�سطة انتاجية البيت من 5.6 اإىل 6.2 

ط���ن / البيت و6.7-7.2 ط���ن / البيت يف الرمي����س و�سحار، على 

التوايل )جدول 30( خل�سة البحث ت�سري اإىل اأن كل املحلولني كان 

لهم���ا تاأثري على انتاجية اخليار حتت ظ���روف البيت املحمي املربد، 

غري انهما مل يتفوقا على بع�سهما ب�سكل معنوي )�سورة 47(.

�س���ورة 47. منظ���ر ع���ام ملح�س���ول اخلي���ار حت���ت ظ���روف التغذي���ة 

باملحلول ال�سائل )اإيكاردا( واملحلول اجلديد

ج���دول 29. متو�س���ط انتاجي���ة اأ�س���ناف اخلي���ار التي مت ت�س���ميدها 

برتكيبت���ني خمتلفتني للمحلول املغذي با�س���تخدام الزراعة بدون 

ترب���ة )النظ���ام املغل���ق( حت���ت ظ���روف البي���ت املحمي امل���ربد خالل 

املو�سم الأول 2014/2013 )اكتوبر-يناير(.

ال�سنف

�سحارالرمي�ض

املحلول

ط
�س

و
ملت

املحلولا

ط
�س

و
ملت

ا

اجلديدايكاردااجلديدايكاردا

Hana F16.45.66.06.86.76.8

Kirton F16.25.86.07.07.26.1

Means6.35.76.97.0
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ج���دول 30. متو�س���ط انتاجي���ة اأ�س���ناف اخلي���ار التي مت ت�س���ميدها 

برتكيبت���ني خمتلفتني للمحلول املغذي با�س���تخدام الزراعة بدون 

ترب���ة )النظ���ام املغل���ق( حت���ت ظ���روف البي���ت املحمي امل���ربد خالل 

املو�سم الثاين )فرباير-يونيو(2015/2014. 

ال�سنف

�سحارالرمي�ض

املحلول

ط
�س

و
ملت

املحلولا

ط
�س

و
ملت

ا

اجلديدايكاردااجلديدايكاردا

Hana F15.75.95.86.96.56.7

Kirton F15.55.75.66.56.66.6

Means5.65.86.76.6

تاأث���ري م�س���تويات ال���ري والت�س���ميد والتقلي���م عل���ى من���و وانتاجية 

اجلاتروفا حتت ظروف �سهل �ساللة

مت تنفيذ هذه التجربة مبزرع���ة البحوث الزراعية ب�سللة للمو�سم 

الزراع���ي 2015/ 2016م ملعرف���ة تاأث���ري الرتاكي���ب املختلفة ل�سماد 

النيرتوج���ني والبوتا�سيوم وكذل���ك امل�ستويات املختلفة من الري على 

منو وانتاجي���ة اأ�سجار اجلاتروفا وحمتوى الزي���ت لل�سنف امل�ستورد 

االإح�سائ���ي  الت�سمي���م  با�ستخ���دام  وذل���ك   Jatropha curcas

للقطاعات الع�سوائية الكاملة )RCD( )�سورة 48(.

�سورة 48: حقل اأ�سجار اجلاتروفا مبزرعة البحوث ب�ساللة

اأظه���رت النتائ���ج االأولية مل�ستوي���ات الري وجود ف���رق معنوي بتفوق 

معامل���ة ال���ري )كل 7 اأي���ام( عل���ى بقي���ة املعام���لت االأخ���رى ل���كل 

القيا�س���ات ما عدا عدد الب���ذور ووزن الثمرة، بينم���ا اأظهرت نتائج 

م�ستوي���ات الت�سمي���د ع���دم وجود ف���روق معنوي���ة عدا ف���رق معنوي 

للمعامل���ة )N:K 326:170( غرام يف طول الثم���رة فقط. التجربة 

مازالت م�ستمره للمو�سم القادم للح�سول على نتائج نهائية.

كم���ا مت تنفي���ذ جتربة اأخ���رى ملعرف���ة تاأثريم�ستويات التقلي���م باإرتفاعات 

خمتلف���ة ع���ن م�ست���وى �سطح االأر����س )15 �س���م، 30�سم، 45�س���م وبدون 

تقلي���م( على منو وانتاجية اجلاتروفا امل�ستورد Jatropha curcas وذلك 

 .)RCD( با�ستخدام الت�سميم االإح�سائي للقطاعات الع�سوائية الكاملة

اأظهرت النتائج االأولية وجود فروق معنوية بتفوق املعاملة بدون تقليم 

يف متو�سط عدد االأفرع )6 اأفرع / نبات( مقارنة ببقية املعاملت.

درا�سة مر�ض العفن الأبي�ض على حم�سول الثوم يف �سلطنة عمان 

يعت���رب الث���وم العم���اين )Allium sativum L( اأح���د اأهم حما�سيل 

اخل�سر يف �سلطنة عم���ان. اأ�سارت بع�س الدرا�سات البحثية اإىل اأنه 

ق���د مت ت�سجيل مر�س العف���ن االأبي�س على حم�س���ول الثوم العماين 

الأول م���رة يف �سلطنة عم���ان بعدة حقول يف بع�س ق���رى نيابة اجلبل 

 Sclerotium االأخ�س���ر. كم���ا اأو�سح���ت تل���ك الدرا�س���ات اأن فط���ر

cepivorum ه���و امل�سبب الرئي�سي ملر����س العفن االأبي�س مبح�سول 

الث���وم يف ال�سلطنة، حي���ث تراوحت �سدة اال�سابة ب���ني 50- %100، 

كم���ا تراوح���ت ن�سب���ة االإ�سابة يف بع����س احلقول م���ن 20 – %100. 

 Rivus(و )Amistar Top( مت يف ه���ذه التجرب���ة اختب���ار مبي���دات

Top( و)Novibiotec(. اأعطت البيئة الغذائية املحتوية على املبيد 

احلي���وي من���و اأقل للفطر اإال انه كان كثيفا. كم���ا اأنها البيئة الوحيدة 

الت���ي �سمحت للأج�سام احلجرية بالنمو خلل اأ�سبوع من الفح�س. 

 Amistar اأم���ا منو الفطر فقد بقي ثابتًا على البيئة املعاملة بكل من

 Rivus top ح���وايل 0.7 �س���م. ومت اختيار املبيد Rivus top و top

كاأف�س���ل مبيد لتنفيذ التجربة ب�سبب قدرت���ه على اإيقاف منو الفطر 

مل���دة ا�سبوع. كما اأجري���ت جتربة الت�سمي����س اأو التعقيم ال�سم�سي يف 

�سهري يونيو ويوليو من عام 2016م يف قرية ال�سريجة بنيابة اجلبل 

االخ�س���ر. مت اإزالة غط���اء البويل ايثيلني للمعامل���ة االأوىل بعد �سهر 

واملعامل���ة الثانية بعد �سهرين ودرا�س���ة النتائج مقارنًة بال�ساهد غري 

املغط���ى. اأظه���رت النتائ���ج اأن بعد �سهر واح���د من بداي���ة التجربة 

 )sclerotia( كان اأعل���ى مع���دل اإنبات للأج�س���ام احلجرية للفط���ر

عل���ى ال�سط���ح وذل���ك يف كل من املعام���لت )الت�سمي����س( وال�ساهد 

)املك�سوف( يف حني حتلل الفطر متاما على اعماق 10 و20 �سم حتت 

امل�سروع 5-5. تطوير طرق الإدارة امل�ستدامة للآفات
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احلق���ل املغطى بالبويل ايثيلني. اأما بعد �سهرين من الت�سمي�س، فقد 

حتلل���ت االج�سام احلجري���ة للفطر متاما يف جمي���ع االعماق الثلثة 

)1و10و20 �س���م(. توؤكد النتائج الت���ي مت احل�سول عليها من خلل 

 Sclerotium الدرا�س���ة على تاأث���ري درجات احلرارة على منو فط���ر

cepivorum يف املخت���رب، بحيث اأن الفطر مي���وت متاما عند درجة 

احلرارة 35 درجة مئوية، وه���ذا ما اأظهرته نتائج التعقيم ال�سم�سي 

حي���ث و�سل���ت درج���ة احل���رارة اىل 60.9 درجة مئوي���ة عند �سطح 

الرتب���ة و42.4 درج���ة مئوية على عمق 10 �س���م و36.9 درجة مئوية 

عند عمق 20 �سم. 

درا�س���ة التحكم ومكافحة نيماتودا ال�س���اق والب�سلة على حم�سول 

الثوم باجلبل الخ�سر

يعترب حم�س���ول الثوم واحدًا من اه���م املحا�سيل يف العامل، حيث 

احت���ل املرتبة احلادية ع�س���رة من حيث كمية انت���اج اخل�سروات، 

وق���د و�سل معدل االنتاج االإجمايل العاملي اإىل حوايل )25( مليون 

طن ح�سب تقارير منظمة الفاو للعام 2014م. يتم زراعة الثوم يف 

معظم حمافظ���ات ال�سلطنة وقد و�سل معدل االنتاج اىل )1636( 

ط���ن وذلك خلل العام 2014م. تعترب حمافظة الداخلية من اأهم 

املحافظ���ات الرئي�سي���ة الإنتاج حم�س���ول الثوم يف �سلطن���ة ُعمان، 

حي���ث تقدر م�ساحة زراعة حم�س���ول الثوم فيها بحوايل )158.1 

فدان( وحمافظة الظاهرة )88.2 فدان( تتبعها حمافظتي �سمال 

وجن���وب ال�سرقية وحمافظتي جنوب و�سم���ال الباطنة والتي تقدر 

امل�ساحة املزروع���ة فيها بحوايل 39.6 و21.7 فدان على التوايل. 

وم���ن اأه���م االأمرا�س التي ت�سي���ب حم�سول الثوم ه���ي االأمرا�س 

الفريو�سي���ة ونيمات���ودا ال�س���اق والب�سلة واالأمرا����س الفطرية. مت 

 Ditylenchus( ت�سجي���ل االإ�ساب���ة بنيمات���ودا ال�س���اق والب�سل���ة

dipsaci( يف �سلطن���ة ُعم���ان يف بداي���ة الثمانين���ات م���ن الق���رن 

الع�سري���ن، واعتربت هي امل�سب���ب الرئي�سي للمر�س على حم�سول 

الث���وم يف اجلب���ل االأخ�سر. وتعت���رب نيماتودا ال�س���اق والب�سلة من 

اأ�سر�س اأن���واع النيماتودا وت�ستطيع مهاجمة اأكرث من )1200( نوع 

من املحا�سيل املختلفة. 

تعت���رب نيماتودا ال�س���اق والب�سلة م���ن االأنواع املهمه ج���دًا يف املناطق 

الب���اردة يف �سلطنة ُعمان، حيث تنت�سر يف اجلبل االأخ�سر وقرى وادي 

م�ست���ل ومت ت�سجيلها موؤخ���را يف بع�س قرى جبل �سم����س. كما اأنها قد 

ت�سيب وتتغذى على )املجموع اجلذري( حتت االر�س وتعي�س وتتغذى 

عل���ى ال�س���اق واالأوراق )املجم���وع اخل�س���ري( ف���وق االأر����س، وتظهر 

اأعرا����س االإ�ساب���ة عل���ى النبات م���ن خلل تق���زم النب���ات وا�سفرار 

االأوراق والف�سو����س، وتبقى نيمات���ودا ال�ساق والب�سلة يف حالة �سكون 

داخ���ل االجزاء النباتي���ة امل�ساب���ة املتبقية بعد احل�س���اد على �سطح 

الرتب���ة اأو داخ���ل الرتب���ة ومقاوم���ة لظ���روف اجلف���اف والتجمد عدة 

�سنوات وعند تواجد الظروف املنا�سبة ووجود العائل يف املو�سم التايل 

ت�سب���ح ن�سطة وت�سي���ب العائل. تنتقل الع���دوى اىل احلقل عن طريق 

الف�سو�س امل�سابة اأو عن طريق نقل الرتبة امل�سابة اأو الري بالغمر.

ت�ستخ���دم االأع���داء احليوي���ة للنيمات���ودا املتطفل���ة عل���ى النب���ات 

يف برام���ج املكافح���ة احليوي���ة للتقلي���ل م���ن ا�ستخ���دام املبي���دات 

النيماتودي���ة. تعتربامل�س���ادات احليوي���ة للنيمات���ودا )NTF( من 

اأه���م العوام���ل البيولوجية امل�ستخدم���ة ملكافح���ة النيماتودا. ومن 

خلل امل�سوح���ات يف ال�سلطنة مت العثور على عدة م�سادات حيوية 

ملكافح���ة النيمات���ودا وكان اأكرثها انت�سارًا فط���ر يف الرتبة املحلية 

)Monacrosporium salinum(، وم���ن اأنواع املكافحة للق�ساء 

عل���ى النيماتودا املتطفلة على النب���ات ا�ستخدام التعقيم ال�سم�سي 

للق�س���اء على عدة اأنواع من النيمات���ودا ويتحقق التعقيم ال�سم�سي 

اجليد للنيماتودا من خلل تغطية الرتبة الرطبة بغطاء بل�ستيكي 

قب���ل موع���د الزراعة بفرتة ترتاوح ب���ني 4 - 6 اأ�سابيع خلل اأ�سهر 

ال�سيف احلارة.

اإن اله����دف من ه����ذه الدرا�س����ة يتمثل يف معرف����ة مدى تاأث����ري التعقيم 

ال�سم�س����ي واملبيدات النيماتودية وتاأثري امل�سادات احليوية النيماتودية 

با�ستخ����دام فط����ر )Monacrosporium salinum( عل����ى نيمات����ودا 

ال�س����اق والب�سلة والتع����داد النيمات����ودي يف حم�سول الث����وم. اإ�ستملت 

الدرا�سة على ثمان معاملت ولكل معاملة اأربعة مكررات وهي: ال�ساهد، 

معامل����ة باإ�ساف����ة فط����ر )Monacrosporium salinum(، معامل����ة 

الت�سمي�س، معامل����ة باإ�ستخدام مبيد نيمات����ودي، معاملة الت�سمي�س مع 

اإ�سافة املبيد النيماتودي والفطر، معاملة الت�سمي�س مع املبيد، معاملة 

الت�سمي�����س مع الفط����ر، معاملة املبيد مع الفط����ر ومت ملحظة التعداد 

النيماتودي لنيماتودا ال�س����اق والب�سلة يف الرتبة قبل وبعد املعاملت، 

وقب����ل وبعد احل�ساد. كم����ا مت ت�سجيل معدل اال�ساب����ة عند تواجدها. 

مت االنته����اء من التجربة خلل املو�سم 2016/2015م. اأ�سارت النتائج 

اإىل اأن املعام����لت التي �سملت الت�سمي�����س اظهرت انخفا�س كبري جدا 

يف التع����داد النيماتودي واإرتفاع معدل انتاج الث����وم يف نف�س املعاملت 

وه����ي )الت�سمي�س فق����ط والت�سمي�س م����ع املبيد النيمات����ودي مع الفطر 

والت�سمي�س مع املبيد النيماتودي(، ومت ت�سجيل درجات احلرارة لثلثة 

اأعم����اق خمتلف����ة عند التعقي����م ال�سم�سي وو�سلت درج����ة احلرارة على 

�سط����ح الرتب����ة اإىل 74 درجة مئوية، ويف عمق 10�س����م و�سلت احلرارة 

اىل 46 درجة مئوية وعمق 30�سم و�سلت احلرارة اىل 37 درجة مئوية. 

كم����ا مت ح�ساب ع����دد النيماتودا غ����ري املمر�سة قبل وبع����د املعاملت. 

ج����اري اإع����ادة التجربة يف نف�س املوقع للمو�س����م 2017/2016م لتاأكيد 

النتائج ال�سابقة للمو�سم 2016/2015م.
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درا�س���ة حول تاأثري األوان امل�س���ائد الال�س���قة يف احلد من ال�سابة 

بذبابة النحل القاتلة

اأك���دت االأبح���اث العلمية على اأهمي���ة ا�ستخدام امل�سائ���د الل�سقة 

 Senotainia( يف املناح���ل للحد من االإ�سابة بذبابة النح���ل القاتلة

tricuspis(، حي���ث اأ�سارت نتائج البحث الذي قام به املخت�سون يف 

ق�س���م بحوث النح���ل اإىل اأن ا�ستخدام امل�سائ���د ال�سفراء الل�سقة 

وامل�سائ���د الزرقاء الل�سقة اأظهر كفاءة جي���دة يف جمع عدد كبري 

م���ن الذبابة القاتل���ة وتخفيف درج���ة اال�ساب���ة يف املناحل. اجلدير 

بالذك���ر اأن الذباب���ة ت�سع يرقته���ا مبا�سرة يف �س���در النحلة وتتغذى 

الريق���ة عل���ى اأن�سجة �سدر النح���ل من الداخل وت�سب���ب زحفها على 

اأر�سي���ة املنحل )�سورة 49(، حيث ترت�س���د احل�سرة الكاملة للنحلة 

عل���ى اأ�سطح اغطية اخللية وتطري مع ط���ريان النحلة من على لوحة 

الطريان يف نف�س الوقت. 

حشرة في الطور االنتقالي

حشرة كاملة )منظر جانبي(

يرقة

حشرة كاملة )منظر رأسي(

�سورة 49. مراحل تطور ذبابة النحل القاتلة

اأ�سارت النتائج اإىل اأن امل�سائد الرزقاء الل�سقة كانت اأكرث فاعلية 

من امل�سائد ال�سفراء بفروقات معنوية )جدول 31(.

ج���دول31. ع���دد احل�س���رات الت���ي مت جمعها يف امل�س���ائد ال�س���فراء 

والزرقاء

رقم املنحل

عدد الذباب التي مت 

ا�سطياده بامل�سائد 

ال�سفراء

عدد الذباب التي مت 

ا�سطياده بامل�سائد 

الزرقاء

11230

22044

32735

41524

52330

62234

71837

81525

92042

101625

امل�سروع 5-6. حتديد واإدارة اآفات واأمرا�ض نحل الع�سل
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م�س���ح اإ�سابات ح�سرة ذبابة املوالح ال�س���وداء وح�سرة ذبابة اأوراق املاجنو 

والأعداء احليوية يف �سلطنة ُعمان

 Aleurocanthus woglumi Ashby،  تعت���رب ذباب���ة املوال���ح ال�س���وداء 

Homoptera:( Aleyrodidae( اأحد اأهم االآفات احل�سرية التي ت�سيب 

حما�سيل احلم�سيات، حيث دخل���ت هذه االآفة اإىل ال�سلطنة خلل عامي 

1964/1963 عن طريق �ست���لت م�سابة. وقد ظهرت كاأحد اأهم االآفات 

الرئي�سي���ة على خمتل���ف حما�سيل احلم�سي���ات خلل الف���رتة من بداية 

عق���د ال�سبعين���ات والثمانينات يف ال�سلطنة. ومت���ت مكافحتها بنجاح بعد 

اأن مت ا�ست���رياد ع���دة اأن���واع من الطفيلي���ات املتخ�س�سة عل���ى هذه االآفة 

خلل منت�سف عقد الثمانينات، وقد تاأقلم نوع واحد من هذه الطفيليات 

الت���ي مت االإط���لق  )Encarsia opulenta( )Silvestri( يف املناط���ق 

فيه���ا يف جنوب ال�سلطنة، بعد ذل���ك مت جتميعه ون�سره ملختلف حمافظات 

ال�سلطن���ة، وجنح يف احلد من االآفة ب�سورة كب���رية اإىل م�ستوى منخف�س 

ج���دا يف منت�سف الت�سعينات. ولكن لوحظ خلل ال�سنوات املا�سية ظهور 

االإ�ساب���ة يف العدي���د من حمافظات ال�سلطنة عل���ى حما�سيل احلم�سيات 

وحم�س���ول املاجنو. لذا تاأتي هذه الدرا�سة مل�س���ح ومعرفة تواجد االأعداء 

احليوية على ح�سرة ذبابة املوالح ال�سوداء يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة 

وتقيي���م دورها يف ال�سيطرة على ذباب���ة املوالح ال�سوداء. يف هذا امل�سح مت 

اختي���ار )10( م���زارع م���ن كل والية ب�س���كل ع�سوائ���ي و)10( اأ�سجار من 

احلم�سي���ات ومثلها من املاجن���و من كل مزرعة. ثم مت اختيار فرعني لكل 

اجت���اه من االجتاهات االأربعة )�سمال، جنوب، �سرق، غرب( لكل �سجرة. 

بع���د ذلك مت اأخذ خم�س ورقات من اأعلى كل فرع ومت ملحظتها وت�سجيل 

�س���دة االإ�ساب���ة عليها. كما مت ت�سني���ف �سدة االإ�سابة م���ن )0–4( وفقا 

لع���دد احلوري���ات على الورقة. بالن�سب���ة لذبابة املوالح ال�س���وداء، مت عمل 

قر����س قطره 3.5�سم لع�سر ورقات. بعد ذلك مت عد احلوريات والعذارى 

عل���ى كل قر�س وعد العذارى التي خرج منه���ا الطفيل وتلك التي خرجت 

منه���ا احل�سرة. وبالن�سبة لذباب���ة اأوراق املاجنو، فقد مت ح�ساب عدد بثور 

ذبابة اأوراق املاجنو على ع�سر ورقات خمتاره ع�سوائيًا، ثم و�سع كل ورقة 

يف اأنب���وب مع ملحظ���ة االأنابيب ب�س���كل يومي وت�سجيل ع���دد الطفيليات 

واحل�س���رات الكاملة اخلارجة من البثور. كم���ا مت اأخذ ثلثة اأفرع من كل 

مزرعة للمخت���رب حل�سرتي املوالح ال�سوداء وذباب���ة اأوراق املاجنو، بحيث 

مت و�س���ع كل ف���رع يف برطم���ان �سف���اف. ومت ملحظته���ا يومي���ا وت�سجيل 

احل�سرات والطفيليات اخلارجة منها يف كل برطمان. 

اأظه���رت النتائج عدم وج���ود اإ�سابة على احلم�سي���ات يف اأغلب الواليات 

م���ا عدا والي���ات وادي املع���اول وامل�سنع���ة وال�سوي���ق والعواب���ي، حيث بلغ 

متو�س���ط �س���دة االإ�سابة يف تل���ك الوالي���ات 0.38 و0.04 و0.77 و1.79 

عل���ى الت���وايل. ومت ت�سجيل متو�سط �س���دة اإ�سابة بذباب���ة املوالح ال�سوداء 

عل���ى اأ�سج���ار املاجن���و 0.33 يف اخلاب���ورة و0.39 يف �سح���ار و1.2 يف 

ال�سوي���ق. بلغ اإجمايل عدد املزارع التي �سمله���ا م�سح ذبابة اوراق املاجنو 

يف حمافظتي الباطنة )76( مزرعة منها)52( مزرعة يف �سمال الباطنة 

و)24(مزرع���ة يف جنوب الباطنة.اأظهرت نتائج امل�سح اأن 26.3 هو اأعلى 

متو�سط ل�سدة االإ�سابة بح�سرة ذبابة املاجنو على اأ�سجار املاجنو يف والية 

�سح���ار تليه���ا 23.5 يف والية �سحم. ومل ت�سجل اأي اإ�ساب���ة بذبابة اأوراق 

املاجنو يف والية وادي املعاول.

م�س���ح ودرا�س���ة اهم الآفات احل�س���رية الت���ي تهاجم الزراع���ات يف البيوت 

املحمية 

بداأت زراعة املحا�سيل حتت ظروف البيوت املحمية تنت�سر ب�سكل كبري 

ب����ني املزارعني يف ال�سلطنة، حيث ي�س����كل العائد املادي العايل للزراعة 

يف البي����وت املحمية مقارنة بالعائد من الزراعة يف احلقل املفتوح �سببا 

للجت����اه نحو ه����ذا النوع من الزراع����ات. لذا فقد ارتف����ع عدد البيوت 

املحمي����ة يف ال�سلطن����ة م����ن )782( اىل )2491( ب����ني عام����ي 2001 

و2003م، وزاد يف االرتف����اع لي�سل اإىل )4740( يف عام 2010م. تاأتي 

ه����ذه الزيادة كنتيجة للبحث عن اف�سل املمار�سات الزراعية ملحا�سيل 

اخل�سر املختلفة، اإال اأن الطريق����ة الرئي�سية ملكافحة االآفات احل�سرية 

يف البيوت املحمية هي ا�ستخ����دام املبيدات احل�سرية، وا�ستخدام هذه 

امل����واد الكيميائية ل����ه معايري واأ�س�����س وقيود، فك����رثة ا�ستخدامها تولد 

مقاوم����ة ذاتية لدى االآفات احل�سرية ومع م����رور الوقت ال تعطي فائدة 

تذكر، كما اأنها توؤثر على احل�سرات النافعة و�سحة امل�ستهلك. وبالتايل 

من امله����م و�سع ا�سرتاتيجية اآمنة ملكافحة االآف����ات املختلفة يف البيوت 

املحمي����ة. وتعت����رب املكافحة احليوية ه����ي البديل اجلي����د الإدارة االآفات 

احل�سري����ة يف البيوت املحمية. ولذا ياأتي ه����ذا امل�سح كمرحلة متهيدية 

لبدء خطة ا�سرتاتيجية املكافحة احليوية من خلل جمع البيانات عن 

االآف����ات الرئي�سية التي هاجم املحا�سيل املختلف����ة يف البيوت املحمية. 

مت يف ه����ذه الدرا�سة زيارة البيوت املحمية يف حمطة البحوث الزراعية 

بالرمي�س ب�سكل اأ�سبوعي من منت�سف نوفمرب اىل نهاية مايو، و�سجلت 

الق����راءات وفقا للح�سرات املوجودة يف تل����ك البيوت. ومت اأخذ العينات 

على النحو التايل: عينات الذبابة البي�ساء، مت اأخذ )20( ورقة ب�سكل 

ع�سوائ����ي من كل خط ومت عد احل�س����رات الكاملة على ال�سطح ال�سفلي 

منه����ا. اأما عين����ات ح�سرات املن فق����د مت عد احل�س����رات الكاملة على 

�سطح )20( ورقة اختريت ع�سوائيا، ومن ثم مت ت�سنيف �سدة اال�سابة 

)م����ن 1 اىل 6 ح�س����ب �س����دة اال�سابة(. اأما العناك����ب والرثب�س فقد مت 

جتمي����ع )20( ورقة من كل خ����ط ع�سوائيا، ثم مت عم����ل دائرة قطرها 

3.5 �سم من كل ورقة ومت عد عدد احل�سرات يف هذه الدوائر.

الربنامج الرئي�سي 6. بحوث وتنمية املكافحة احليوية 

امل�سروع 6-1. م�سح وحتديد الأعداء احليوية املحلية
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بع���د متابعة اال�ساب���ات احل�سرية يف زراع���ات البيوت املحمية )اخلي���ار والفلفل 

احللو وال�سمام( م���ن منت�سف �سهر نوفمرب 2015 اىل نهاية �سهر مايو 2016م، 

اأظهرت النتائج اأن متو�سط �سدة اال�سابة للح�سرات على حم�سول اخليار ترتاوح 

ب���ني 0 و17.7 ح�س���رة /ورقة للذبابة البي�س���اء )�سورة 50( و�سف���ر اإىل 0.22 

ح�س���رة امل���ن/ للورقة )�س���ورة 51( وم���ن �سف���ر اإىل 631.8، عناكب/3.5�سم 

وم���ن �سف���ر اإىل 0.28 ثرب�س /3.5 �س���م وبني �سف���ر اإاىل 0.28 ح�سرة /ورقة 

للح�سرات االخرى.

�سورة 50. الذبابة البي�ساء على اخليار

�سورة 51. املن على حم�سول ال�سمام

وعلى حم�سول الفلفل احللو، ت���راوح متو�سط اال�سابة بني 0 و1.5 ح�سرة/ 

ورقة للذبابة البي�ساء ومن 0 اىل 10.5 عناكب/3.5�سم ومن 0 اىل 0.28 

ثرب�س/3.5�س���م. اأم���ا متو�سط �س���دة اال�سابة على حم�س���ول ال�سمام فقد 

ت���راوح ب���ني 0 اىل 2.3 ح�سرة/ورقة للذبابة البي�س���اء و0 اىل 1.8ح�سرة/ 

ورقة للمن و0 اىل 4.5 عناكب/3.5�سم ومن 0 اىل 0.64 ثرب�س/3.5�سم. 

اأم���ا احل�سرات االأخرى فرتاوح متو�سط اال�سابة فيها بني 0 و0.17 ح�سرة/

ورق���ة. وميكن تلخي�س النتائج يف اأن اأعلى متو�سط ا�سابة بالذبابة البي�ساء 

عل���ى حم�سول اخلي���ار كان يف منت�سف �سهر ماي���و )17.7(. واأن العناكب 

هي اأهم ح�سرة تهاجم الزراعات يف البيوت املحمية، حيث بلغ اأعلى متو�سط 

اإ�ساب���ة لهذه احل�س���رة 631.8، اأما ح�سرة الرثب�س ف�سجل���ت اأعلى متو�سط 

اإ�سابة 0.64 يف اوائل �سهر مار�س على حم�سول ال�سمام.

م�سح وح�سر اأنواع ذبابة الفاكهة واأعدائها احليوية

تعت���رب ذبابة الفاكهة من االآف���ات احل�سرية الهام���ة، اإذ اأنها ت�سبب �سرر 

اإقت�س���ادي ع���ايل، حيث متتاز مبدى وا�س���ع لقدرتها عل���ى مهاجمة اأنواع 

كث���رية من العوائ���ل النباتية، كم���ا ي�سع���ب التخل�س منه���ا اأو مكافحتها 

بالط���رق التقليدي���ه ت�سكل خمتلف اأن���واع ذبابة الفاكهة اأ�س���رار مبا�سرة 

عل���ى املحا�سي���ل الزراعية حيث ت�سع االإناث بيو�سه���ا اأ�سفل �سطح ق�سرة 

الثم���ار وتتغدى الريق���ات على حمتوي���ات الثمرة وت�سب���ب التعفن »ب�سبب 

دخ���ول الفطريات والبكتريي���ا« ومن ثم توؤدي اإىل �سق���وط الثمار. يف هذه 

الدرا�سة مت ح�سر وتوثيق خمتلف اأنواع ح�سرات ذباب الفاكهة وتعريفها، 

كما مت ح�سر العوائل النباتية امل�سابة بح�سرات ذباب الفاكهة، ومت اأي�سا 

ح�س���ر خمتلف اأنواع االأع���داء احليوي���ة الطبيعة املتواج���دة مع ح�سرات 

ذباب الفاكهة وتعريفها. متت طريقة العمل من خلل فح�س )50( عينة 

ع�سوائي���ة يف احلق���ل، ثم مت جم���ع العينات امل�سابة منه���ا. بعدها مت وزن 

العينات التي مت جمعها وو�سعت كل عينة يف علبة بل�ستيكية �سفافة ثم مت 

ع���د العذارى والطفيليات واحل�سرات الناجت���ة وت�سجيلها �سورة 52 و53. 

اأظه���رت النتائج اأنه مل يتم ت�سجيل خروج للطفيل من كل العينات التي مت 

جمعه���ا خلل الفرتة من نوفم���رب 2015 اىل يوليو 2016 )14 عينة كو�سا 

و8 عين���ات قرع و8 عينات نبق وعينة من التفاح وعينة من الربتقال(، ما 

عدا عينات النبق التي مت ت�سجيل خروج )11( طفيل منها )جدول 32(.

�سورة 53 . ح�سرة ذبابة الفاكهة البالغة�سورة 52. طفيل بالغ

جدول 32. ح�س���رات ذباب���ة الفاكهة والطفيليات التي مت ح�س���رها 

يف خمتلف املحا�سيل

املح�سول

عدد املزارع 

املم�سوحة

عدد العينات 

التي مت 

جمعها

جمموع 

احلوريات 

املح�سورة

جمموع 

الطفيليات 

املح�سورة

16162560القرع

88370الكو�سة

8824811ال�سدر
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 التو�سيف الكيميائي والفيزيائي للمحا�سيل الزراعية العمانية

يتط���رق هذا البحث اإىل درا�سة بع�س املحا�سيل الزراعية الهامة يف 

ال�سلطن���ة، حيث مت اج���راء بع�س الدرا�سات عل���ى حما�سيل املاجنو 

والفراولة وا�ستخدام التجفيف احلديث لرفع القيمة الت�سويقية لهما 

واال�ستفادة من مكوناتهما واإدخالهما يف الت�سنيع الغذائي.

تو�سيف ث�مار املاجنو

مت يف ع���ام 2014 حتلي���ل �ست���ة اأ�سن���اف م���ن املاجنو وه���ي الربما�س���ي، الزعفران، 

التن���درو، الزب���دة امل�سرية، الرو�س والعم���اين، حيث مت حتليلها عل���ى مرحلتني قبل 

الن�س���ج وبعد الن�سج لتحديد خ�سائ�سها الفيزيائية والكيمائية ومن ثم اإيجاد طرق 

ت�سنيعية لل�ستفادة الق�سوى من هذه املحا�سيل. خلل هذا العام مت اإعادة التحليل 

ل�سنف���ني من املاجنو يف مرحلة ما قبل الن�س���ج )االأخ�سر( وهي اأ�سناف الزعفران 

والرو����س ووج���د اأن ن�سبة الرطوبة بلغ���ت )83.6% ، 84.6% على الت���وايل( والرقم 

الهيدروجين���ي و�س���ل اإىل )2.4، 2.8 عل���ى التوايل( بينما وج���د تطابق يف الن�ساط 

املائي )0.98(. بعد ذلك مت جتفيف ال�سنفني يف الفرن على درجة حرارة 60 درجة 

مئوية ملدة ليوم واحد ومت قيا�س ن�سبة الرطوبة لل�سنفني )�سورة 54(ووجد اأن ن�سبة 

الرطوب���ة بلغت )11.5%، 14.6% عل���ى التوايل( والرق���م الهيدروجيني بلغ )2.4، 

2.8 على التوايل( والن�ساط املائي و�سل اإىل )0.183، 0.45 على التوايل(.

�سورة 54. حت�سري وجتفيف �سنف املاجنو املحلي )البذري(

م���ن جهة اأخرى، مت اإعادة حتلي���ل املاجنو البذري )املحلي( يف مرحلة ما 

قب���ل الن�سج )االأخ�سر( حيث وج���د اأن ن�سبة الرطوب���ة بلغت )%85.4( 

والرق���م الهيدروجيني و�سل اإىل )2.2( والن�ساط املائي )0.99(. ثم مت 

جتفي���ف املاجن���و يف الفرن على درج���ة حرارة 60 درجة مئوي���ة ملدة ليوم 

واح���د، وبعد التجفيف مت قيا����س ن�سبة الرطوبة، حي���ث بلغت )%15.2( 

والرقم الهيدروجيني و�سل اإىل )2.4( والن�ساط املائي بلغ )0.26(.

كم���ا مت جتفي���ف �سنف املاجن���و املحل���ي )البذري( داخ���ل البيت 

البل�ستيك���ي وخ���ارج البيت، حي���ث مت تق�سيم العين���ات اإىل ثلث 

فئات بعد تقطيعها اإىل �سرائح طويله ب�سمك 0.5 �سم وهي: بدون 

اإ�ساف���ات، مع اإ�ساف���ة 5 غرام من امللح، وم���ع اإ�سافة 5 غرام من 

ال�سك���ر وكانت ف���رتة التجفي���ف مت�ساوية ملدة اأربع���ه اأيام )�سورة 

55(. بع���د التجفي���ف مت اإج���راء الفح�س امليكروب���ي للعينات ومل 

تظه���ر اأي منوات للأعف���ان، ومن ثم مت اج���راء التحاليل االأخرى 

للعينات كما يف اجلدول 33.

ج���دول 33 . نتائ���ج حتلي���ل املاجن���و املحل���ي )الب���ذري( يف مرحل���ة 

ماقبل الن�سج )الأخ�سر( بعدة اإ�سافات بعد التجفيف

الرطوبةالعينة )ماجنو اخ�سر عماين(
الن�ساط 

املائي

85.320.992قبل التجفيف

بعد التجفيف داخل غرفة التجفيف 

بدون ا�سافات 
13.520.443

بعد التجفيف داخل غرفة التجفيف 

باإ�سافة كلوريد ال�سوديوم 
16.790.44

بعد التجفيف داخل غرفة التجفيف 

با�سافة ال�سكرروز 
15.550.473

بعد التجفيف خارج غرفة التجفيف 

بدون ا�سافات 
17.230.477

بعد التجفيف خارج غرفة التجفيف 

باإ�سافة كلوريد ال�سوديوم
14.250.482

بعد التجفيف خارج غرفة التجفيف 

باإ�سافة ال�سكرروز 
17.210.476

�س���ورة 55. حت�س���ري عين���ات �س���نف ماجن���و الزعف���ران وجتفيف���ه 

بالفرن 

الربنامج الرئي�سي 7. برنامج بحوث اجلودة وال�سلمة الغذائية 

امل�سروع 7-1. تو�سيف املواد الكيميائية من التمور العمانية
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كم���ا مت حت�س���ري املربى من املاجن���و املحلي االأخ�س���ر وذلك مبزجه 

م���ع فاكهة التفاح )املعروفة باحتوائها عل���ى ن�سبة عالية من البكتني 

للتعوي����س عن اإ�سافة البكتني ال�سناع���ي(، واإ�سافة ع�سري الليمون 

)ملا يحتويه من ن�سبة عالية من حم�س ال�سرتيك( )�سورة 56(.

�سورة 56. حت�سري مربى املاجنو يف مرحلة ما قبل الن�سج

تو�سيف ثمار الفراولة 

تعت����رب الفراولة من الفاكه����ة املحببة يف جميع اأنحاء العامل ملا متتاز به 

م����ن خ�سائ�س ذوقية من نعوم����ة االألياف وطراوته����ا، حلوة الطعم، 

النكه����ة الزكية القوية واللون االأحمر امل�س����رق، باالإ�سافة اإىل احتوائهًا 

عل����ى م�سادات االأك�س����دة والفيتامين����ات وتعترب م�سدرًا جي����دًا لليود، 

وحم�س الفوليك واملغني�سيوم، والنحا�س، واحلديد، والف�سفور وغريها 

من العنا�س����ر الهامة للإن�سان، واأي�سا لدى ه����ذه الفاكهة القدرة على 

مقاومة االلتهابات ومقاومة الأمرا�س القلب واالأوعية الدموية وغريها 

من الفوائد العلجية. 

ل���كل ه���ذه اخل�سائ����س ف���اإن حم�س���ول الفراول���ة م���ن املحا�سيل 

امل�ستهلكة بكمي���ات كبرية �سواء طازجة اأو جمففه وتدخل يف العديد 

من ال�سناع���ات الغذائية ك�سناعة احللوي���ات واملربيات والع�سائر 

واملثلج���ات وتدخ���ل كذالك يف �سناع���ة املنظفات ومنتج���ات العناية 

بالب�سرة والعطور وغريها الكثري من ال�سناعات. مت حتليل عينة من 

حم�س���ول الفراولة املزروعة يف البيوت املحمي���ة من قبل املخت�سني 

يف ق�س���م بح���وث الفاكه���ة حيث كان���ت ن�سبة الرطوب���ة )%92.38( 

والرق���م الهيدروجين���ي )2.77(، الن�ساط املائ���ي )0.98( ون�سبة 

احلمو�س���ة)0.76%(. كما مت حت�سري املربى م���ن الفراولة )�سورة 

57( وذلك مبزجها مع فاكهة التفاح )املعروفة باحتوائها على ن�سبة 

عالية من البكتني للتعوي�س عن اإ�سافة البكتني ال�سناعي(، واإ�سافة 

ع�سري الليمون )مل���ا يحتويه من ن�سبة عالية من حم�س ال�سرتيك(. 

كان الن�ساط املائي للمربى 0.77 واالأ�س الهيدروجيني 2.4.

�سورة 57. خطوات حت�سري مربى الفراولة

ا�س���تخال�ض وحتلي���ل الزي���ت م���ن ث�م���ار اجلاتروف���ا ظفاريكا����ض 

واجلاتروفا كاركو�ض املزروعة يف �سلطنة عمان

يع���د نب���ات اجلاتروفا من املحا�سي���ل املتحملة للجفاف، حي���ث ميكن زراعته يف 

االأرا�س���ي �سبه املمط���رة اأو حتى غري املمطرة وكذلك تنت�س���ر زراعته يف املناطق 

 باملناطق الرطب���ة، كما ميكن اأن ينمو 
ً
 ومرورا

ً
اال�ستوائي���ة واملناطق اجلاف���ة جدا

 يف املناطق ذات درجات احلرارة املعتدلة. تهدف هذه الدرا�سة اإىل حتليل 
ً
جي���دا

ب���ذور نوع���ي اجلاتروفا املتواج���دة يف ال�سلطن���ة ملعرفة اخل�سائ����س الكيميائية 

والفيزيائي���ة لها، والتعرف على ن�سبة الزي���ت امل�ستخل�س من كل منها مع معرفة 

مكوناته���ا بوا�سط���ة جه���از الكروماتوغ���رايف الغ���ازي. يوج���د يف حمافظة ظفار 

ن���وع حملي م���ن اجلاتروفا يدع���ى Jatropha dhofaricais ويطل���ق عليه حمليا 

بزب���روت، اأو �سربوت )�س���ورة 58 و59(. تتواجد ه���ذه ال�سجرية بكرثة يف جميع 

اأنح���اء حمافظة ظفار واملناطق املجاورة يف اليم���ن نظرا مللئمة املناخ. مت جلب 

بذور اجلاتروفا كاركو�س من �سحار يف 2014 وا�ستخل�س الزيت املقدر ب� 10.4 

% منه���ا وكانت ن�سبة الرطوبة للبذور 7.82 %، يف حني اأن البذور التي مت جمعها 

م���ن حمطة البحوث الزراعية بالرمي�س خلل عام 2015 اأظهرت زيادة يف ن�سبة 

الزي���ت واملقدر ب���� 50% من وزن البذور ويعود ارتفاع ن�سب���ة الزيت اىل اأن البذور 

كانت تامة الن�سج واجلفاف حيث كانت ن�سبة الرطوبة للبذور %4.57. 

�سورة 58. مقارنة بني بذور جاتروفا ظفاريكا�س�ض وجاتروفا كوركا�ض

مت خ����لل عام 2016م جلب ث�م����ار اجلاتروفا ظفار يكا�س من اأ�سجار برية 

نامي����ة يف الطبيعة مبحافظة ظفار، ومت ف�سل الب����ذور عن الثمرة ومن ثم 
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طحن الثم����ار وحتليلها حيث وجد اأن ن�سبة الرطوب����ة )8.42%(، الن�ساط 

املائ����ي )0.564( واالأ�س الهيدروجيني )5.7(، كما مت ا�ستخل�س الزيت 

من البذور املطحونة وكانت ن�سبته 16.45% )�سورة 60(.

�سورة 59. ثمار اجلاتروفا ظفاريكا�ض امل�ستخدمه يف الدرا�سة

�سورة 60. مراحل ا�ستخال�ض الزيت من ث�مار اجلاتروفا ظفاريكا�ض

تقيي���م اأ�س���ناف اجلاتروف���ا م���ن حي���ث اإ�س���تخراج الزي���ت وبع�ض 

املنتجات الثانوية الأخرى

مت جمع بذور نوعني من اجلاتروفا )النوع امل�ستورد )Jatropha curcas( والنوع 

املحل����ي )Jatropha dhofarica( من احلقل مبزرعة البحوث الزراعية ب�سللة 

بغر�س ا�ستخراج الزيت وانتاج بع�س املنتجات الثانوية االأخرى امل�ساحبة لعمليات 

ا�ستخ����راج الزيت. بلغت كمية الزيت التي مت احل�س����ول عليها من ال�سنفني 415 

و445 مل/كغم للنوع امل�ستورد وللنوع املحلي على التوايل )�سورة 60(. 

وبن����اءا على النتائج واملوؤ�س����رات االأولية، فاإن حمتوى الزي����ت كان اأكرث بن�سبة %3 

يف ال�سن����ف املحلي مقارن����ة بال�سنف امل�ست����ورد. ومن ناحية اأخ����رى فاإن حمتوى 

الزي����ت امل�ستخرج من ال�سنف امل�ست����ورد )Jatropha curcas( هو اأعلى مقارنة 

بنف�����س ال�سن����ف يف عدد من الدول الت����ي يزرع فيها اجلاتروف����ا ح�سب ما ذكر يف 

بع�س التقارير العلمية حيث ي�سل اىل 38% فقط وذلك باإ�ستخدام نف�س الطريقة 

امل�ستخدم����ة ال�ستخراج الزيت. وم����ن هنا ت�سري هذه النتائج اإىل اأن املناخ يف �سهل 

�سللة يعت����رب بيئة منا�سبة لزراعة اجلاتروفا، االأمر الذي يتطلب معه اال�ستمرار 

يف اج����راء البح����وث العلمية يف هذا املج����ال بهدف اخلروج بتو�سي����ات ت�ساهم يف 

و�سع خطط للتو�سع امل�ستقبلي يف ن�سر هذا النوع من النباتات يف ال�سلطنة.

اأ

ب

ج

�س���ورة 61 )اأ-ج(. الزيت امل�س���تخل�ض )اأ( وال�س���ماد الع�س���وي )ب( وال�سابون 

)ج( املنتج من بقايا الزيوت امل�ستخل�سة يف حمطة البحوث الزراعية ب�سالله 

مت يف ه���ذه الدرا�س���ة اإنتاج بع����س املنتجات الثانوية م���ن بقايا خملفات 

الب���ذور اأثن���اء وبع���د عملية ا�ستخ���راج الزي���ت واملنتج���ات االأخرى مثل 

االأ�سم���دة الع�سوي���ة وال�ساب���ون اخلام. وال ي���زال العمل جاري���ا لتحليل 

العنا�سر املعدنية املتوفرة يف االأ�سمدة الع�سوية املتح�سل عليها )�سورة 

62(، اال اأن���ه وب�س���كل عام ت�س���ري العديد من الدرا�س���ات العلمية اإىل اأن 

ال�سم���اد الع�س���وي للجاتروفا يحت���وي على ن�سبة عالية م���ن النيرتوجني 

)6%( والفو�سف���ور )2، 75%( والبوتا�سي���وم )0.94%(. حيث اأن الطن 

الواح���د امل�سغ���وط من خملفات ب���ذور اجلاتروفا يع���ادل 200 كجم من 

االأ�سم���دة املعدني���ة )N-P-K 12:24:12:(. كما ت�س���ري الدرا�سات اإىل 

اأن���ه مت كذل���ك انتاج م���ادة ال�ساب���ون من امل���واد املرت�سبة اثن���اء عملية 

تنقية الزيت مما ي���وؤدي ذلك اىل ايجاد قيمة م�سافة �سناعية وجتارية 

اخرى ملنتج���ات �سجرة اجلاتروفا )�سورة 3(. اجلدير بالذكر بان هذه 

التجارب البحثية ال تزال م�ستمرة للمو�سم القادم 2017/2016م.



53

تقييم متبقيات املبيدات يف املنتجات الزراعية املحلية

تع���د املبي���دات الزراعية من املركب���ات الكيميائي���ة امل�ستخدمة يف حماية 

املنتج���ات الزراعي���ة من االآف���ات الزراعية مث���ل احل�س���رات والفطريات 

والنيمات���ودا واحل�سائ�س وغريها من االآف���ات. اإ�سافة اإىل ذلك، ت�ستخدم 

مبي���دات االآف���ات يف جم���ال ال�سح���ة العامة مث���ل مكافحة ذباب���ة املنزل 

والبعو����س. كم���ا اأن ا�ستخدام املبي���دات الزراعية وف���ق التو�سيات الفنية 

م���ن اجلرع���ة املنا�سبة وفرتة االأمان قبل احل�ساد يقل���ل من اأثر متبقيات 

تل���ك املبيدات يف املنتجات الزراعية. لقد مت يف هذه الدرا�سة حتليل عدد 

)271( عين���ة نباتية من )19( حم�سول م���ن حما�سيل اخل�سر وعينتني 

من حم�سول الف���ول مت جمعها لتحديد متبقيات املبيدات فيها وذلك بعد 

اأن ق���ام ق�سم بحوث متبقيات وجودة املبي���دات بتدريب مهند�سي االإر�ساد 

يف دوائ���ر ومراكز التنمية الزراعية على اآلية جلب العينات ح�سب املعايري 

العاملي���ة منSANCO guide lines وفق ا�ستمارات جلب وا�ستلم العينة 

امل�ستوفية لل�سروط.

وق���د اأظهرت نتائ���ج التحليل وجود متبقيات ملبي���دات االآفات الزراعية يف 

ع���دد )79( عينة، اإال اأنه كان هناك ع���دد )17( من العينات التي تعدت 

متبقي���ات املبي���د فيها احلد االأعل���ى امل�سموح به بينم���ا مل تظهر التحاليل 

متبقيات املبيدات يف بقية العينات )194 عينة(.

اخل�سائ�ض الفيزيوكميائية لالأع�سال العمانية

 اأجري����ت ه����ذه الدرا�س����ة لتقدي����ر بع�����س ال�سف����ات الفيزيوكيميائي����ة 

والوظيفي����ة  لعينات من الع�سل العم����اين. مت جتميع العينات من خلل  

�س����وق الع�سل ال����ذي نظمته وزارة الزراعة وال����رثوة ال�سمكية يف جراند 

م����ول خ����لل �سه����ر مايو2015،حيث مت حتلي����ل )35( عين����ة ع�سل من 

خمتل����ف حمافظات ال�سلطنة )�س����ورة 62( و ا�ستملت على اأربعة اأنواع 

من الع�سل )ع�سل ال�سدر،ع�سل ال�سمر، ع�سل الزهور وع�سل ال�سوع(.

ا�ستمل����ت ه����ذه الدرا�سة على حتليل ن�سب����ة الرطوبة، امل����واد ال�سلبة الذائبة، 

الن�س����اط املائ����ي، االأ�����س الهيدروجين����ي، ن�سبة احلمو�س����ة وامل����واد الفينولية 

)م�س����ادات االأك�سدة(. اأ�س����ارت نتائج التحاليل اإىل تف����اوت كبري بني عينات 

الع�س����ل م����ن االأن����واع املختلفة وكذلك ب����ني عينات ن����وع الع�س����ل الواحد، ففي 

عين����ات ع�س����ل ال�سم����ر تراوحت قي����م الرطوب����ة ب����ني 15.3 - 19.3 %، وبلغ 

حمت����وى ال�سكري����ات 79 - 83%، و الن�ساط املائ����ي 0.516 - 0.620، الرقم 

الهيدروجيني 4.4 - 7.45و احلمو�سة الكلية 0.09 - 0.73.

اأم����ا  عينات ع�سل ال�سدر فقد تراوحت قي����م الرطوبة بني 16.5 - 20 % وبلغ 

حمت����وى ال�سكري����ات 78.5- 82.5%، و الن�س����اط املائ����ي 0.542 - 0.607، 

الرقم الهيدروجيني بني 3.7 - 6.95 ، و احلمو�سة الكلية 0.11 - 0.32.

اأم����ا  عين����ات ع�سل االأزهار  فقد بلغت قي����م الرطوبة 16 - 19.5 %، وحمتوى 

ال�سكري����ات 79 - 82.5%، و الن�س����اط املائ����ي 0.508 - 0.578 ، و الرق����م 

الهيدروجيني 3.05 - 5.4 ، و احلمو�سة الكلية 0.14 - 0.23.

 Antioxidant   و ق����د ظهر التفاوت ذات����ه يف نتائج الن�ساط امل�ساد للأك�سدة

- ح�س����ب املحتوى من الفينوالت املتعددة قيا�سا مبكافئات حم�س اجلاليك / 

م����ل ع�سل - حيث تراوحت قيمه يف ع�سل ال�سمر بني 0.15 -  0.39 و 0.11 

- 0.32 يف ع�س����ل ال�س����در ، و 0.08 - 0.21 يف ع�س����ل االأزه����ار  مع ميل اإىل 

زيادتها كلما ازدادت قتامة لون العينة.

اأم����ا االأن����واع االأخرى و ه����ي ع�سل ال�سوع و ع�س����ل االأع�ساب فق����د جلبت عينة 

واح����دة، ففي ع�سل ال�س����وع كانت الرطوبة 16% ، و حمت����وى ال�سكريات %82، 

و الن�س����اط املائ����ي 0.550، و الرقم الهيدروجين����ي 4.3 ، و احلمو�سة الكلية 

0.16 ، اأما ع�سل االأع�ساب فقد كانت الرطوبة بها 71%، و حمتوى ال�سكريات 

81.5%، و الن�ساط املائي 0.568، و  الرقم الهيدروجيني 3.6، و احلمو�سة 

الكلي����ة 0.22، وت�سابه نوعي الع�سل يف قيم����ة املحتوى من الفينوالت املتعددة 

0.08 قيا�سا مبكافئات حم�س اجلاليك / مل ع�سل.

ت�س����ري جميع النتائج بو�سوح اإىل االختلف الكب����ري بني العينات يف ال�سفات 

املدرو�سة. فقد تراوحت قي����م الرقم الهيدروجيني بني احلم�سية و القاعدية 

ويت�س����ح ذل����ك يف قيم احلمو�سة الكلية املرتاوحة ب����ني 0.09  يف اأحد عينات 

ع�سل ال�سمر و 0.73 لنف�س النوع

ويبني التحلي����ل االح�سائي لل�سفات التي مت درا�سته����ا بطريقة حتليل املكون 

املبدئ����ي )Principal component analysis PCA( اعتم����ادا عل����ى نوع 

الع�س����ل عدم وجود اخت����لف معنوي بني العين����ات املختلفة، اأم����ا عند حتليل 

نتائ����ج العين����ات ح�س����ب املناطق فق����د ظهر اخت����لف معنوي، مم����ا يعني اأن 

االخت����لف ينج����م بني العين����ات االآتية م����ن مناطق خمتلفة حت����ى بني عينات 

الن����وع الواحد م����ن الع�سل بينما مل يظه����ر اختلف معنوي ب����ني عينات اأنواع 

الع�سل املختلفة االآتية من منطقة واحدة. يدل ذلك على اأن خ�سائ�س الع�سل 

الفيزيوكيميائي����ة والوظيفي����ة  تعتم����د على عوامل اأخ����رى )باالإ�سافة اإىل نوع 

الع�س����ل والذي يت����م ت�سنيفه اعتمادا عل����ى نوع املرعي االأ�سا�س����ي( كالعوامل 

املحيطة باملنحل م����ن الظروف اجلوية كاحلرارة والرطوب����ة واأنواع النباتات 

املحيطة مبرعى النحل ومو�سم اإزهارها يف كل منطقة.

جدي����ر بالذكر اأن تف�سي����ل امل�ستهلك يلعب دورا يف اإقبال����ه على نوع معني من 

االأع�س����ال و تقدميه على غريه، لذلك فم����ع الت�سليم بالقيمة الغذائية والطبية 

للع�س����ل الطبيعي باأنواع����ه فاإن لذوق امل�ستهلك و ال�سمع����ة املكت�سبة لنوع معني 

منه تاأثري جوهري على �سعره.

باأ

�سورة 62 )اأ( و)ب(. عينات الع�سل التي مت حتليلها للخ�سائ�ض 

الكيميائية والفيزيائية 

امل�سروع 7-4. تقييم متبقيات املبيدات يف املنتجات الزراعية

امل�سروع 7-2.  تقييم جودة الع�سل العماين
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اأداء الرب�س���يم احلج���ازي )Medicago sativa L( حت���ت ال���ري 

مبياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثالثياً

 يعترب الرب�سيم احلجازي )القت( املح�سول العلفي االأهم يف ال�سلطنة، 

اإذ تبل���غ م�ساحته حوايل )20596( فدان باإنتاج وقدره )278037( طن 

خ���لل ع���ام 2015م. يتم التغلب على الطلب املتزاي���د على االأعلف يف 

ال�سلطن���ة عن طري���ق االإنتاج املحلي م���ن الرب�سيم احلج���ازي )القت( 

وح�سي�س���ة الرود�س وبع�س احلبوب العلفي���ة ال�سنوية والبقوليات العلفية 

ال�سنوية. من ناحية اأخرى، يتوقع اأن يبلغ االإنتاج من املياه املعاجلة ثلثيًا 

ح���وايل )100( مليون مرت مكعب �سنوي���ا يف عام 2020م. والأجل درا�سة 

تاأث���ري مياه ال�س���رف ال�سحي املعاجلة ثلثيا عل���ى الرب�سيم احلجازي 

)الق���ت(، فقد اأجريت هذه التجربة لتقييم اأ�سناف الرب�سيم احلجازي 

)�س���ورة 63( حتت الري مبياه ال�س���رف ال�سحي املعاجلة ثلثيًا خلل 

املو�سم 2016/2015م با�ستخدام ت�سميم القطاعات الع�سوائية الكاملة 

باأربع���ة مك���ررات با�ستخ���دام 3 اأ�سن���اف حملي���ة )الباطن���ي واملياحي 

والداخلي���ة( ونوعني من املياه )مياه ال�س���رف ال�سحي املعاجلة واملياه 

العذبة(. ك�سفت النتائج لثلث جزات عن وجود فروق معنوية بني اأنواع 

املياه جلميع ال�سفات قيد الدرا�سة )ارتفاع النبات )�سم( وعدد اخللف 

/ 50 �سم والكلوروفيل واإنتاجية املادة اخل�سراء )طن / هكتار((، غري 

اأن���ه مل يكن هن���اك فرق معنوي كبري ب���ني االأ�سناف يف كاف���ة ال�سفات 

با�ستثن���اء ارتف���اع النبات )�سم(. كم���ا تلحظ عدم وج���ود تداخل بني 

اأنواع املياه واالأ�سناف. اأظهرت النباتات املروية مبياه ال�سرف ال�سحي 

املعاجل���ة ثلثيًا اأعلى ارتفاع للنبات )65.4 �سم( واأعلى اإنتاجية للمادة 

اخل�سراء )16.65 طن/هكتار( باملقارنة مع تلك املروية باملياه العذبة 

)ارتف���اع النبات )45.4 �سم( واإنتاجي���ة املادة اخل�سراء )9.42 طن/

هكت���ار((. من ناحي���ة اأخ���رى كان الكلوروفيل اأق���ل يف النباتات املروية 

مبي���اه ال�سرف ال�سح���ي املعاجلة ثلثي���ًا )43.88( مقارن���ة مع املياه 

العذب���ة )44.78(. غ���ري اأن النتائج املذكورة اأع���له كانت م�ستمدة من 

ثلث جزات فق���ط، وعليه ف�سيتم اال�ستم���رار يف درا�سة تقييم اأ�سناف 

الرب�سيم احلجازي ملزيد من اجلزات حتت ظروف الري مبياه ال�سرف 

ال�سحي املعاجلة ثلثيًا خلل املو�سم املقبل.

باأ

�س���ورة 63. اأ�س���ناف الرب�س���يم احلج���ازي املروية بنوعني من املي���اه املعاجلة )اأ( واملي���اه العذبة)ب( يف مزرعة بحوث ا�س���تخدامات مياه 

ال�سرف ال�سحي املعاجلة

زراعة ح�سي�سة الرود�ض با�ستخدام كميات خمتلفة من النيرتوجني 

والفو�سفور والبوتا�سيوم با�ستخدام مياه ال�سرف املعاجلة ثالثياً

تنتج حمطة ال�سرف ال�سحي يف والية �سللة حوايل )13( مليون 

م���رت مكعب م���ن املياه املعاجل���ة ثلثيًا يف الع���ام. ي�ستخدم حوايل 

)4( ملي���ون م���رت مكع���ب يف ري احلدائق وامل�سطح���ات اخل�سراء 

وكمي���ة قليلة ت�ستخدم الغرا�س �سناعي���ة اأما الكمية املتبقية فيتم 

حقنه���ا يف اخلزان���ات اجلوفية ملنع تداخ���ل مياه البح���ر مع املياه 

اجلوفية العذب���ة يف �سهل �سللة. حتتوي مي���اه ال�سرف ال�سحي 

املعاجلة على ن�س���ب متفاوته من عنا�س���ر النيرتوجني والفو�سفور 

والبوتا�سيوم باال�سافة اإىل بع�س العنا�سر الغذائية االخرى لذلك 

فمن ال�سروري االخذ بعني االعتبار كمية ال�سماد املوجود يف املياه 

املعاجل���ة ك�سماد م�ساف يف برنامج الت�سميد الزراعي املو�سى به. 

اإن اإ�ستخ���دام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجل���ة ثلثيًا يف الزراعة 

ميك���ن اأن يقلل من التكاليف اال�ستثماري���ة يف الت�سميد الكيميائي، 

حي���ث اأن نق�س اأو زيادة كمية ال�سماد امل�ساف توؤثر �سلبا على منو 

وانتاج املحا�سيل الزراعية. 

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

امل�سروع 8-1. ال�ستخدام الآمن ملياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيًا يف الإنتاج الزراعي 
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تعترب ح�سي�س���ة الرود�س اأحد اأهم املحا�سي���ل العلفية يف ال�سلطنة 

ب�س���كل ع���ام ويف حمافظ���ة ظف���ار ب�سف���ة خا�سة حيث ت���زرع يف 

حمافظ���ة ظف���ار عل���ى م�ساح���ة 7026.55 ف���دان. ونظ���را لعدم 

وج���ود درا�س���ات يف ال�سلطنة ح���ول تاأثري مياه ال�س���رف ال�سحي 

املعاجل���ة عل���ى من���و وانتاجي���ة ح�سي�س���ة الرود����س فق���د مت تنفيذ 

جترب���ة لتحديد اجلرعة املثلى م���ن العنا�سر الغذائي���ة اال�سا�سية 

الرود����س  حل�سي�س���ة  والبوتا�سي���وم(  والفو�سف���ور  )النيرتوج���ني 

)�سن���ف كاتنبورا( وذل���ك يف حمطة البح���وث الزراعة ب�سلله. 

اإ�ستمل���ت التجربة على �سب���ع معاملت واأربعة مك���ررات بت�سميم 

القطاع���ات الع�سوائي���ة الكاملة، حي���ث كانت معام���لت التجربة 

 T1=N0P0K0, T2=N150P50K100, على النحو التايل: 

 T3=N300TP100K200, T4=N450P150K300, T5=

مت   ،N0P0K300, T6=N0P150K0, T7=N450P0K0

اإ�سافة �سماد الف�سفور قبل الزراعة ح�سب التو�سيات املتبعة، اما اجلرعات 

ال�سمادية )املعاملت( فقد اأ�سيفت بعد اجلزة الثالثة، لذلك فاإن اجلزات 

الث���لث االأوىل كان���ت ب���دون ت�سميد بينم���ا بقية اجلزات كان���ت مبعاملت 

 .SPSS الت�سميد. مت حتليل النتائج با�ستخدام الربنامج االح�سائي

اأ�س���ارت النتائج اإىل عدم وجود فرق معن���وي يف انتاجية وزن العلف 

االأخ�س���ر للجزات الث���لث االوىل والتي كانت ب���دون ا�سافة �سماد، 

حي���ث ت���راوح وزن العلف االأخ�س���ر م���ن 3.96 اإىل 5 كجم/للفدان 

)28.3 اإىل 37.2 كج���م/م2( وق���د اأعط���ت املعامل���ة الرابعة اأعلى 

انتاجية )37.2 كجم/م2 للجزة الواحدة( )�سكل 13(.

�س���كل 13. ال���وزن الرط���ب بالكيل���و جرام لوح���دة التجربة خالل 

اجلزات الثالث الأوىل بدون ا�سافة ال�سماد

ت����راوح وزن العل����ف االأخ�سر خ����لل اجلزات الثلث الت����ي تلت اإ�سافة 

معام����لت الت�سميد م����ن 34.5 اإىل 46.2 طن/هكتار، وكانت املعاملة 

)T7( االأعل����ى يف االنت����اج )46.2 طن/هكت����ار( بينم����ا كانت املعاملة 

)T1( االأقل انتاجًا للعلف االأخ�سر )34.5 طن/هكتار( )�سكل 14(.

�س���كل 14. وزن العلف الأخ�سر حل�سي�سة الرود�ض خالل اجلزات 

الثالث التي تلت اإ�سافة معامالت الت�سميد

كما اأو�سحت نتائج اجلزات بعد ا�سافة اجلرعات ال�سمادية زيادة 

يف انتاجي���ة وزن العلف االأخ�سر ب���دون وجود اأي فرق معنوي. وقد 

تراوح���ت االنتاجية من 4.8 اىل 6.5 طن/للفدان. بلغت انتاجية 

املعامل���ة ال�سابع���ة 6.8 طن/للفدان بينما اأعط���ت املعاملة االأوىل 

اق���ل انتاجي���ة 4.8 طن/للفدان. كما اظه���رت النتائج وجود فرق 

معن���وي بني االنتاج ال�سيفي وال�ستوي حيث تراوحت االنتاجية من 

4.56 اىل 5.4 طن/للفدان )�سكل 15(. 

 �سكل 15. انتاجية العلف )طن/هكتار( حل�سي�سة الرود�ض خالل 

املو�سمني ال�سيفي وال�ستوي

من خ���لل نتائج الدرا�س���ة ات�سح اأن ا�سافة عن�س���ر النيرتوجني 

والف�سف���ور والبوتا�سي���وم اإىل الرتب���ة املزروع���ة بح�سي�سة الرود�س 

يف مزرعة البحوث الزراعي���ة يف �سللة با�ستخدام مياه ال�سرف 

ال�سح���ي املعاجلة ثلثيًا مل تزيد من اإنتاج العلف وعليه فانه لي�س 

من ال�سرورة الت�سميد بتلك العنا�سر. 
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درا�س���ة تاأثري م�س���تويات خمتلفة من ملوحة مي���اه الري على منو 

واإنتاج اأ�سناف خمتلفة من نخيل التمر 

نظ���رًا ملا للنخل���ة من اأهمية اقت�سادي���ة يف �سلطنة عمان، فقد 

اأولتها وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية اهتمامًا خا�سًا من حيث 

الدرا�س���ات البحثية وامل�ساريع التنموية، وحيث اأن ال�سلطنة قد 

تاأثرت ب�سح املوارد املائية وتدهور جودتها، لذا كان من االأهمية 

مبكان درا�سة مدى حتمل النخلة وحتديد اإنتاجها حتت ظروف 

االإجه���اد امللح���ي. مت زراع���ة اأ�سن���اف خل�س الظاه���رة واأبو 

نارجنه واخلنيزي حتت ثمانية م�ستويات من ملوحة املياه )اأقل 

ع���ن 1، 3، 6، 9، 12، 15،18 و21 دي�سي�سيمن���ز/م( يف جتربة 

حقلي���ة بالت�سميم الع�سوائي الكامل. مت معاملة ف�سائل النخيل 

)�سورة 64( من حيث اإحتياجاتها ال�سمادية واملائية والوقائية 

ح�س���ب التو�سيات البحثي���ة. اأ�سارت نتائج الع���ام 2016م اإىل 

اأن جمي���ع االأ�سناف قد منت منوًا جي���دًا حتت جميع م�ستويات 

امللوحة حتى م�ست���وى 21 دي�سي�سيمنز/م، وكان �سنف خل�س 

الظاه���رة االأف�س���ل اأداًء، حيث و�سل طول اجل���ذع اإىل 32 �سم 

مقارن���ة مع اخلنيزي واب���و نارجنة )20�س���م( )�سكل 16(. ال 

تزال التجربة م�ستم���رة للح�سول على املزيد من النتائج حول 

تاأثري امللوحة على االنتاجية.

�س���ورة 64. منظر عام لأ�سجار النخيل حتت م�ستويات امللوحة من 

18 اإىل 21 دي�سي�سيمنز/م
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�س���كل 16. ا�س���تجابة ثالث���ة اأ�س���ناف م���ن نخي���ل التم���ر لثماني���ة 

م�ستويات من امللوحة بالن�سبة لطول جذع النخلة )�سم( 

درا�س���ة من���و واإنتاجي���ة خم�س���ة مدخالت م���ن الرب�س���يم احلجازي 

املحلي )القت( حتت ظروف الري مب�ستويات خمتلفة من ملوحة 

مياه الري

يعت���رب حم�سول الرب�سيم احلجازي املحل���ي )القت( اأحد اأهم 

املحا�سيل العلفية املعمرة يف �سلطنة عمان، حيث يزرع يف جميع 

املحافظ���ات بال�سلطنة. كما اأن���ه يعترب غذاًء جي���دًا للموا�سي، 

وهو م���ن املحا�سيل التي حتت���اج اىل كميات قليل���ة من ال�سماد 

بحكم اأنه من املحا�سيل البقولية. لقد اأولت احلكومة الر�سيدة 

اإهتماما كبريا بهذا املح�سول ومت تنفيذ العديد من الدرا�سات 

يف جوانب خمتلفة على منو واإنتاج هذا املح�سول، ونظرا لتاأثر 

املي���اه بال�سلطنة بامللوحة، فقد كان م���ن االأهمية مبكان البحث 

ع���ن مدخلت حملي���ة منتجة حتت ظروف اجه���ادات امللوحة. 

مت جترب���ة )50( مدخ���ًل م���ن الرب�سي���م احلج���ازي املحل���ي 

بال�سلطن���ة حتت م�ستويات خمتلفة من امللوحة )�سورة 65( بلغ 

اأق�ساه���ا 15دي�سي�سيمنز/م. بناءًا عل���ى النتائج ال�سابقة لهذه 

 OMA-257( التجربة فقد مت اختي���ار اف�سل خم�سة مدخلت

 )OMA-281و  OMA-278و  OMA-273و  OMA-263و

للزراع���ة يف احلقل امل�ست���دمي يف جتربة بالت�سمي���م الع�سوائي 

الكام���ل حت���ت م�ستويات خمتلف���ة من ملوحة امل���اء )اقل من 1 

و4 و8 و12 دي�سي�سيمن���ز/م( ملدة ع���ام. اأ�سارت النتائج اإىل اأن 

املدخل )OMA-281( كان االأعلى اإنتاجًا )2.5 طن/فدان/

للح�سدة( حتت ال���ري مبياه ملوحتها 8 دي�سي�سيمن/م مقارنة 

ببقية املدخلت )�سكل 17(.

امل�سروع 8-2. ال�ستفادة من املياه املاحلة للزراعة امل�ستدامة 
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 �س���ورة 65. منظ���ر ع���ام لأحوا����ض الرب�س���يم احلج���ازي املحلي حتت 

م�ستوى امللوحة 8 دي�سي�سيمنز/م

�س���كل17. وزن العل���ف الأخ�س���ر )طن/فدان/للح�س���دة( خلم�س���ة 

مدخالت من الرب�سيم احلجازي املحلي حتت اأربعة م�ستويات من 

ملوحة مياه الري

تقييم حم�سول الكينوا حتت م�ستويات ملوحة خمتلفة من مياه الري

يعترب حم�سول الكينوا من حما�سيل احلبوب املهمة والتي بداأت باالإنت�سار 

نظ���رًا الأن حبوبه���ا �ساحلة للأكل ب�س���كل رئي�سي واأوراقها ت���وؤكل كخ�سار 

ورقي���ة اأو ت�ستخ���دم كاأعلف. كما اأنه���ا متتاز باجل���ودة الغذائية والتنوع 

اجلين���ي والقدرة عل���ى التكيف مع املناخ وظروف الرتب���ة املختلفة اإ�سافة 

اإىل انخفا����س تكلفة االإنتاج. تعترب هذه ال�سف���ات من ال�سمات الرئي�سية 

التي جعلت منه حم�س���واًل ميكن زراعته يف خمتلف مناطق العامل، لذلك 

يع���د الكينوا حم�سواًل واع���دًا ي�ساهم يف حتقيق االأم���ن الغذائي. يف هذه 

 Amarilla( التجرب���ة مت تقيي���م خم�سة اأ�سن���اف من حم�س���ول الكين���وا

Kancollaو و   Blanca de juninو Amarilla Maranganiو Sacaca

INIA Salcedo( ودرا�ستها حتت ثلثة م�ستويات من امللوحة وهي )4 و8 

و12 دي�سي�سم���ني/م(، باالإ�سافة اإىل ال�ساهد )1 دي�سي�سمني/م( مبحطة 

البح���وث الزراعي���ة بالرمي�س يف املو�سم ال�ست���وي 2016/2015م )�سورة 

66(  وقد مت ت�سميم التجربة بنظام القطاعات الع�سوائية الكاملة بثلثة 

مك���ررات. كان اله���دف من التجربة ه���و درا�س���ة اأداء االأ�سناف اخلم�سة 

حت���ت م�ستوي���ات ملوح���ة عالي���ة ت�س���ل اإىل 12 دي�سي�سم���ني/م وحتدي���د 

االأ�سن���اف ذات االإنتاجية العالية واملقاوم���ة للملوحة. مت زراعة البذور يف 

�س���واين بل�ستيكية يف منت�سف اأكتوب���ر2015م ونقلها للحقل يف ق�ساري 

بطول 50 �سم × وعر�س 30 �سم وذلك يف نوفمرب 2015م، وقد مت ح�ساد 

املح�سول يف فرباير 2016م. اأ�سارت نتائج التحليل االإح�سائي اإىل وجود 

فروق معنوية بني م�ستوي���ات امللوحة املختلفة بالن�سبة لطول النورة ون�سبة 

الكلوروفيل ووزن احلبوب )جم(. كما اأظهرت النتائج وجود فروق معنوية 

ب���ني االأ�سناف فيما يتعلق بجميع ال�سف���ات )ارتفاع النبات )�سم( وعدد 

االأف���رع ون�سبة الكلوروفيل )SPAD502( وع���دد االأيام للن�سج والتزهري 

 Blanca( بلغ اأعلى معدل الرتفاع النبات لل�سنف .)ووزن احلب���وب )غم

de junin( ح���وايل 73 �س���م. اأم���ا من حي���ث وزن احلب���وب كان ال�سنف 

جرام/للنبت���ة(   65.1( احلب���وب  وزن  يف  االأعل���ى   )INIA Salcedo(

يلي���ه ال�سن���ف )Amarilla Sacaca( وال���ذي اأعط���ى 63 غرام/للنبتة. 

اأظهرت االأ�سناف اخلم�سة مقاوم���ة عالية جلميع م�ستويات امللوحة وهذا 

موؤ�س���ر على اأن ه���ذه االأ�سناف باإمكانها اأن تتحم���ل ملوحة مياه اأعلى من 

12 دي�سي�سم���ني/م. ل���ذا �سيتم اإعادة التجربة يف املو�س���م ال�ستوي القادم 

2016/ 2017 م با�ستخدام م�ستويات خمتلفة من امللوحة.

ب

اأ

�سورة 66. )اأ( و)ب( منظر عام ملح�سول الكينوا مروي مب�ستويات 

ملوحة خمتلفة يف حمطة البحوث الزراعية بالرمي�ض
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التق�س���ي عن وجود بكترييا ال�س���املونيال واأنواعها يف حلوم وبي�ض 

الدواجن والتو�سيف اجلزيئي لها

يعترب مر�س بكترييا »ال�ساملونيل« م���ن االأمرا�س وا�سعة االنت�سار عامليًا 

وه���و اأح���د االأمرا�س امل�سرتك���ة بني االإن�س���ان واحليوان، حي���ث يتعر�س 

االإن�س���ان للع���دوى باملر�س عن طريق ا�ستهلكه للح���وم والبي�س و�سرب 

احلليب امللوث. وي�ستهدف امل�سروع الك�سف عن اأنواع بكترييا ال�ساملونيل 

يف حل���وم وبي����س الدواجن، حي���ث مت يف هذه الدرا�س���ة اإ�ستهداف عدد 

)300( عينة م���ن خمتلف مزارع الدواجن وامل�سال���خ واأ�سواق التجزئة. 

ووفق���ا لذلك مت خلل الف���رتة م���ن 2013  اإىل 2014، جمع عدد )78( 

عين���ة من م���زارع الدواجن )28 من البيئة و50 م���ن الدجاج( ومت عزل 

)5( اأنواع من ال�ساملونيل. وقد مت الت�سنيف امل�سلي با�ستخدام اأم�سال 

م�س���ادة )O،H( وكذل���ك با�ستخ���دام النم���ط الظاه���ري للح�سا�سي���ة 

�س���د ميكروب���ات ال�ساملونيل وق���د تب���ني اأن كل العين���ات االيجابية هي 

.)Salmonella typhimurium( التليفييمورمي

مت خلل الفرتة من 2014 - 2016، جمع  عدد)460( عينة من خمتلف 

مزارع الدجاج اللحم وامل�سالخ. من هذه العينات، مت العثور على )32( 

عين���ة اإيجابية لل�ساملونيل عن طريق الزرع البكتريي )�سورة 67 و68(. 

ومت جم���ع عدد )100( عينة من الدج���اج املجمد من املحلت التجارية 

وقد اأظهرت النتائج اأن )4( عينات منها كانت اإيجابية، يف حني اأنه من 

اأ�س���ل )100( عينة من البي����س التي مت جمعها من مواقع خمتلفة كانت 

)6( عين���ات اإيجابي���ة لل�ساملونيل. ولق���د مت حتديد االأمن���اط امل�سلية.

للعين���ات االيجابية وتبني بالك�سف االأويل ع���ن التو�سيف اجليني لثلثة 

 Salmonellaو Salmonella Kentucky اأنواع م���ن ال�ساملونيل وه���م

infantis وSalmonella Kako )صورة 69).

�سورة 67. زرع العينات على و�سط الزرع البكتريي

�سورة 68. بكترييا ال�ساملونيال معزولة على و�سط الزرع البكتريي

�سورة 69. تفاعل البلمرة املت�سل�سل لتحديد اأنواع ال�ساملونيال وهو 

S. Typhimurium خا�ض لل�ساملونيال

حتديث الدرا�س���ة الوبائية حول انت�سارمر�ض البابيزيا يف اخليول 

واحلمري يف �سلطنة عمان

تعترب طفيليات ثايلرييا ايك���وي وبابيزيا كابايل من العوامل امل�سببة 

لداء البابي�سيات يف اخلي���ول كما يعترب القراد الناقل االأ�سا�سي لها. 

وتنت�سره���ذه الطفيليات انت�س���ارًا وا�سعًا يف العدي���د من دول العامل. 

لق���د مت تنفيذ اأول درا�س���ة لهذا النوع م���ن الطفيليات يف اخليول يف 

ال�سلطن���ة يف عام 1980م ومل يتبعه���ا درا�سات اأخرى حتى حينه. اإن 

اله���دف االأ�سا�سي له���ذه الدرا�سة هو توفري وحتدي���ث املعلومات عن 

من���ط انت�سار ه���ذا املر�س وذلك ع���ن طريق الك�سف ع���ن االأج�سام 

املناعية �سريولوجيا يف اخليول واحلمري من جميع مناطق ال�سلطنة. 

يف ع���ام 2016م مت جم���ع ع���دد 220 عينة )110 عين���ة م�سل و110 

الربنامج الرئي�سي 9. مراقبة الأوبئة احليوانية والأمرا�ض املنقولة   

امل�سروع 9-1. مراقبة ور�سد الأمرا�ض احليوانية النا�سئة واملتوقع ن�سوئها 
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عين���ة دم(، منه���ا )78( عين���ة دم و)78( عينة م�س���ل من اخليول 

و)32( عينة دم و)32( عينة م�سل من احلمري من واليات ال�سلطنة 

املختلف���ة، كم���ا هو مو�س���ح يف اجل���دول 34. و�س���وف ي�ستمر جتميع 

العين���ات يف ع���ام 2017م م���ن الواليات واملحافظ���ات املتبقية حلني 

االإنتهاء من الدرا�سة.

ج���دول 34. اإجم���ايل عدد عينات الدم وامل�س���ل الت���ي مت جمعها من 

اخليول واحلمريمن 7 حمافظات لغر�ض م�سح مر�ض البابيزيا

املحافظات
عدد عينات الدم 

وامل�سل من اخليول

عدد عينات الدم

 وامل�سل من احلمري

302جنوب الباطنة

1821�سمال الباطنة

84الظاهرة

01الربميي

223الداخلية

01م�سقط

7832االإجمايل

ت�سنيف اأنواع القراد التي ت�سيب اجلمال يف �سلطنة عمان

تنت�س���ر االإ�سابة بالق���راد يف احليوانات يف �سلطن���ة عمان ب�سكل 

وا�س���ع وفق���ا للتقاري���ر ال���واردة وامل�ساه���دات احلقلي���ة من قبل 

االأطب���اء البيطري���ني واملزارعني. ويت�سبب الق���راد يف نقل الكثري 

م���ن االأمر�س الفريو�سي���ة والبكتريية والطفيلي���ة والتي قد توؤدي 

اىل خ�سائ���ر اإقت�سادية فادحة اأو اإىل نف���وق اجلمال واحليوانات 

االخ���رى ووفي���ات يف الب�س���ر. ومن اأج���ل و�سع اخلط���ة املنا�سبة 

ملكافح���ة الق���راد، يجب اأن تكون هن���اك درا�س���ات لتحديد اأنواع 

الف�سائل املنت�س���رة وال�سائعة التي ت�سيب اجلمال وحتديد ن�سبة 

انت�ساره���ا و�سل���وك تغذيتها ون�سبة تاأثريها عل���ى احليوان ونقلها 

للأمرا����س املختلفة. ولق���د اأثبتت الدرا�س���ة ال�سابقة )2008م( 

اأن هن���اك ف�سائل خمتلفة من القراد تتواجد يف ال�سلطنة بن�سب 

متفاوت���ة باإخت���لف جغرافية املكان والعائ���ل. مت يف عام 2016م 

جم���ع ع���دد )189( عين���ة م���ن الق���راد )�س���ورة 70( و)�سورة 

71( م���ن )7( حمافظ���ات )جدول 35( وم���ا زال العمل م�ستمرًا 

جلم���ع املزي���د من العينات، وم���ن ثم �سوف يت���م ت�سنيف القراد 

باإ�ستخ���دام املجه���ر املركب ومفاتي���ح التعرف اخلا����س بالقراد 

 Estrada-Pena et( ح�س���ب الدرا�س���ات العلمية املختلفة مث���ل

.))2007( .Walker et alو )2004( .al

�سورة 70. جمع عينات القراد من الإبل

 Hyaloma سورة 71. اأجزاء من بطن قراد�

جدول 35. اإجمايل عدد عينات القراد التي مت جمعها من اجلمال 

من 7 حمافظات لغر�ض الت�سنيف

عدد عينات القراداملحافظات

77الداخلية

39جنوب ال�سرقية

31الظاهرة

7جنوب الباطنة

18�سمال الباطنة

11الربميي

6م�سقط

189االإجمايل
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حتديد تركيز املعادن الثقيلة والعنا�س���ر النادرة يف م�س���ل اجلمال 

مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة

تت�سب����ب متبقي����ات املع����ادن الثقيلة يف تاأث����ريات خطرية عل����ى �سحة احليوان 

مث����ل الت�سمم احلاد واملزمن، مما ي����وؤدي اإىل خ�سائر اإقت�سادية كبرية ونفوق 

للحيوان����ات امل�سابة، كم����ا اأنها خطر يهدد �سحة االإن�س����ان. يح�سل احليوان 

عل����ى ه����ذه املعادن من خ����لل االأعلف احليواني����ة والعليق����ة اخل�سراء ومن 

م����اء ال�سرب وم����ن اإ�سافات االأع����لف وغريها، وم����ن اال�سب����اب التي ينجم 

عنه����ا الت�سمم تناول احليوان حمتويات معدنية حتت����وي على تركيزات عالية 

م����ن املع����ادن الثقيلة والن����ادرة مثل لعق االأ�سط����ح املطلية باالأ�سب����اغ املحتوية 

على املع����ادن الثقيلة علوة عل����ى املراعي التي تتعر�س لتل����وث بيئي باملعادن 

الثقيل����ة، وه����و ال�سبب االأكرث تطورًا للت�سمم باملع����ادن الثقيلة يف الدم. تهدف 

ه����ذا الدرا�سة اإىل حتديد تركيزات املعادن االأ�سا�سية مثل )النحا�س والزنك 

والكوبل����ت والك����روم واملنجني����ز واحلديد( وحتدي����د تركيزات املع����ادن الغري 

اأ�سا�سي����ة مثل )الباري����وم والليثيوم والزركونيوم( وحتدي����د تركيزات املعادن 

االأق����ل �سمية مثل )االأملنيوم والق�سدي����ر( واملعادن االأكرث �سمية مثل )الزئبق 

والكادي����وم( يف اجلم����ال. مت خلل عام 2015م جمع ع����دد )206( عينة من 

االإبل من )56( قطيعًا مبحافظتي �سمال وجنوب الباطنة من ال�سللة املحلية 

�سمل����ت )19( من الذكور و)187( من االإناث، بالن�سبة للأعمار كانت هناك 

)68( عين����ة الأعم����ار خمتلفة م����ن 5 اأ�سهراإىل 4 �سن����وات و)116( عينة ومن 

5 اإىل 10 �سن����وات و)22( عين����ة م����ن 11 اإىل 30 �سن����ة. مت حت�س����ري العينات 

وجتهيزه����ا للتحليل )�سورة 73(، حيث مت حتلي����ل 30% من اإجمايل العينات 

ملع����دن النحا�س والزنك واالأملونيوم، وج����اءت النتائج االأولية لتظهر اإنخفا�س 

تركي����ز النحا�����س وزيادة يف تركيز الزن����ك وتباين يف تركي����ز االأملنيوم لبع�س 

العين����ات )ج����دول 36(، بينم����ا كان هناك تق����ارب عام مع املع����دل الطبيعي 

والدرا�سات ال�سابقة. �سيت����م يف املرحلة القادمة حتليل جميع العينات ملعادن 

النحا�����س والزن����ك واالأملني����وم، اإ�ساف����ة اإىل جتهي����ز امل����واد اخلا�س����ة لتحليل 

الكاديوم والر�سا�س واملنجنيز والزئبق وحتليل النتائج )�سورة 73(.

جدول 36. قراءات الرتاكيز لعنا�س���ر الأملني���وم والنحا�ض والزنك 

يف 30% من م�سل الدم للجمال باملقارنة من امل�ستوى الطبيعي

  

العنا�سر

Al الأملنيوم

)ميكرو 

غرام/100 مل(

Cu النحا�ض

)ميكرو 

غرام/100 مل(

Zn الزنك

)ميكرو 

غرام/100 مل(

30-50 70-120 0.32-10.11      امل�ستوى الطبيعي

4.623928.8585577.8486احلد االأق�سى

29.614745.8821575.342احلد االأدنى

0.31674.3335212.526القراءة االأدنى

�س���ورة 72. حتلي���ل املع���ادن الثقيلة من م�س���ل اجلمال با�س���تخدام 

 )AAS6300- GFA-EX7i SHIMADZU( اجلرافيت من

�سورة 73. جتهيز عينة م�سل من حام�ض ه�سمي لتحليل املعادن 

الثقيلة 

 درا�س���ة املتغ���ريات اجلزيئي���ة لفريو����ض اإلته���اب ج���راب فابري�س���يا 

املعدي )مر�ض اجلمبورو( يف الدجاج الالحم يف �سلطنة عمان

يع���د مر����س اإلتهاب ج���راب فابري�سي���ا املعدي )مر����س اجلمبورو( 

م���ن االأمرا����س الفريو�سي���ة الت���ى ت�سي���ب الدواجن، حي���ث ي�سبب 

الفريو����س ع���ايل ال�سراوة خ�سائ���ر اإقت�سادية كب���رية يف الدواجن. 

هن���اك نوعان من االأمن���اط امل�سلية للفريو�س، كم���ا اأن هناك اأنواع 

متع���ددة للأنتيجني للعرتة املتغ���رية. وبالرغم من اأن املر�س متوطن 

ف���ى �سلطنة عمان اإال اأن���ه التوجد معلومات عن ال�س���لالت املختلفة 

للفريو����س فى ال�سلطنة. ولقد ظهرت خلل ع���ام 2015م عدد )7( 

بوؤر مر�سية للمر�س فى مناطق خمتلفة من واليات ال�سلطنة واإعتمد 

الت�سخي����س االأويل عل���ى االأعرا����س وال�سف���ة الت�سريحية، حيث مت 

جم���ع عينات لغ���دة اإلتهاب ج���راب فابري�سيا، حيث اأظه���رت نتائج 

الفحو�سات املختربية بالفح����س ال�سريع وفح�س البلمرة املت�سل�سل 

اأن هذه العينات اإيجابية للمر�س يف العينات التي مت فح�سها.
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مت خلل عام 2016م ر�سد انت�سار املر�س يف بوؤرتني يف قطعان الت�سمني، 

حي���ث ظهرت اأعرا����س املر�س ب�س���ورة وا�سحة على الطي���ور امل�سابة 

)�س���ورة 74و75(، كما مت جمع عدد )10( عينات من حوي�سلة اإلتهاب 

ج���راب فابري�سيا )5 عينات من كل ب���وؤرة(. اأظهرت نتائج الفحو�سات 

املختربي���ة بالفح����س ال�سريع )�س���ورة 76( اأن هذه العين���ات اإيجابية 

للمر�س حيث اأظهرت ثماني���ة عينات منها ايجابية للمر�س با�ستخدام 

فح�س البلمرة املت�سل�س���ل. و�سيتم عمل حتليل جينيي للعزوالت بغر�س 

معرفة التغريات اجلزيئية للفريو�س ومقارنتها مع ال�سجرة اجلينية.

�سورة 74. كتاكيت م�سابة مبر�ض اجلمبورو

�سورة 75. تنكرز يف ع�سالت الفخذ وت�سخم يف حوي�سلة جراف

اأ

ب

ج

�سورة 76. )اأ( اختبار �سريع اإيجابي )ب( PCR العام للك�سف عن 

IBDV )ج( منت���ج PCR حم���ددة من املنطق���ة VP2 من اجلينوم 

IBDV لت�سل�سل النوكليوتيدات

 درا�سة الوبائية اجلزيئية ملر�ض ال�سعار يف �سلطنة عمان

مت ت�سخي�س املر�س الأول مرة يف �سلطنة عمان يف �سهر اأغ�سط�س 

1990 عندم����ا عقر ثعلب احمر بري تلمي����ذ يف املدر�سة و خلل 

�سن����ة انت�سر املر�����س يف عموم �سلطنة عمان. وعل����ى عك�س بقية 

ال����دول النامي����ة ، فاإن ال����كلب لي�س لها دور يف نق����ل املر�س يف 

ال�سلطن����ة حيث يعتقد اأن الكائن احلا�سن للمر�س هي الذئاب. 

وت�س����ري تقارير مرك����ز بحوث ال�سحة احليواني����ة اإىل اأن املر�س 

متوط����ن بال�سلطنة. وخلل الفرتة من 2011-2013 مت ا�ستلم 

عدد )11( عينة من الذئاب �سملت روؤو�س جممدة اأو جثة كاملة 

امل�سروع 9-2. الدرا�سات املر�سية-البيولوجية للأمرا�ض احليوانية
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وق����د �سخ�����س املر�����س يف ع����دد )10( عينات منها ع����ن طريق 

فح�����س الفلورو�سنت املبا�س����ر وفح�س البلم����رة املت�سل�سل. ومت 

اإجراء التحليل اجليني للعينات املوجبة ور�سم ال�سجرة اجلينية 

م����ن خ����لل قاع����دة البيان����ات لبنك اجلين����ات ، حي����ث اظهرت 

النتائ����ج اأن ه����ذه العزوالت متقارب����ة جينيا م����ن بع�سها وكانت 

اأوجه الت�سابه ترتاوح بني %99-98. 

وقد قورنت العزالت العمانية الثلث مع العزوالت االأخرى التي 

مت احل�س����ول عليها من قاع����دة بيانات بن����ك اجلينات. وك�سف 

تو�سي����ف الت�سل�س����ل اجلين����ي اأن كل العزوالت كان����ت تنتمي اإىل 

جمموع����ة واحدة )�سكل 18(. واأ�سارت النتائج اإىل اأن جمموعة 

وراثي����ة واح����دة م����ن الفريو�س هي الت����ي تنتقل ب����ني الثعالب يف 

�سلطن����ة عمان خلل الف����رتة 1990- 2014 وبن�سبة ترتاوح بني 

97% -98% م����ع العزوالت التي من احل�س����ول عليها من الثعالب 

موؤخ����را. واأ�سارت الدرا�س����ة اإىل اأن فريو�����س داء الكلب املعزول 

م����ن الثعلب العماين يرتبط ارتباطا وثيق����ا وبن�سبة متاثل ت�سل 

اإىل 97% م����ع الفريو�س����ات املعزول����ة م����ن الثعال����ب م����ن اململكة 

العربي����ة ال�سعودية )ج����دول 37(. ويت�سح م����ن النتائج اأنه منذ 

اأول ت�سخي�����س لداء الكلب يف ع����ام 1990 مل يحدث هناك تغري 

ملح����وظ  يف فريو�س داء الكلب املعزول م����ن الثعلب. والأنه لي�س 

هناك اأي دليل على وجود تغري يف فريو�س داء الكلب املعزول من 

الثعالب يف ال�سلطنة لذا فاإن داء الكلب موجود ب�سورة وبائية يف 

الثعالب الربية يف ال�سلطنة.

�س���كل 18. ر�س���م بياين يو�س���ح �سجرة الن�س���وء والتطور على اأ�سا�ض 

ت�سل�سل اجلني N النوكليوتيدات من داء الكلب للثعلب العماين 

Kj 018781 جدول 37. ال�سجرة اجلينية من بنك اجلينات تظهر تقارب ي�سل اإىل درجة التطابق مع

Accession Description Max 
score

Total 
score

Query 
cover

E 
value Ident

GU353155.1 Rabies virus isolate SORV12 nucleoprotein (N) mRNA, partial cds 516 516 %99 7e-150 %98

GU353157.1 Rabies virus isolate SORV14 nucleoprotein (N) mRNA, partial cds 516 516 %99 7e-150 %98

U22480.1 Rabies virus 9135OMA nucleoprotein gene, partial cds 499 499 %99 7e-145 %97

EU086199.1 Rabies virus isolate 9135OMA nucleoprotein (N) gene, complete cds 499 499 %99 7e-145 %97

GU992306.1 Rabies virus isolate 9135OMA nucleoprotein (N) gene, complete cds 499 499 %99 7e-145 %97

EU086163.1 Rabies virus isolate 8706ARS nucleoprotein (N) gene, complete cds 488 488 %99 2e-141 %97
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درا�س���ة متييزية علي الربو�س���يال يف احلليب من حيوانات الألبان 

واجلمال يف �سلطنة عمان

يعترب مر�س الربو�سيل )احلمى املتموجة( واحدا من االأمرا�س 

االأك����رث اأهمية يف جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك �سلطنة عمان. 

وعل����ى م����دى ال�سن����وات القليلة املا�سي����ة كانت هن����اك زيادة يف 

االإ�ساب����ات الب�سرية باملر�س يف ال�سلطنة. ويبقى  انتقال املر�س 

ب����ني امل�ستغلني يف املعامل هو االأكرث اأهمي����ة وانت�سارا، باالإ�سافة 

اإىل ط����رق االنت�س����ار االأخرى مثل التعامل م����ع االأجنة احليوانية 

امل�ساب����ة املجه�س����ة ف�س����ل ع����ن �س����رب احلليب غ����ري املب�سرت 

ومنتج����ات االألب����ان امل�سنعة ب�سكل غ����ري �سحيح. ل����ذا فاإنه مع 

االخ����ذ يف االعتب����ار خطورة انتق����ال املر�س ع����ن طريق احلليب 

فاإنه من االأهمية مبكان درا�سة وجود الربو�سيل يف احلليب من 

احليوانات وخ�سو�سا االإبل التي ال توجد لها درا�سات دقيقة يف 

ه����ذا ال�س����دد. لقد مت ر�سد نزول بكتريي����ا الربو�سيل يف حليب 

احليوان����ات امل�ساب����ة وكذلك تلك املح�سنة �س����د املر�س، حيث 

ميك����ن اأن تكون البكترييا يف احلليب من امل�سدرين يف اآن واحد 

وذل����ك يف حاالت نادرة. اإن اله����دف الرئي�سي من هذه الدرا�سة 

هو ع����زل وحتديد عرتة الربو�سيل يف احللي����ب وكذلك التحقق 

مم����ا اذا كانت هذه البكترييا ناجتة عن ع����دوى اأو من اللقاح..

اإن النتائج التي �سيتم احل�سول عليها بعد االنتهاء من الدرا�سة 

قد ت�ساع����د يف و�سع اآليات لل�سيطرة عل����ى مر�س الربو�سيل يف 

احليوانات وكذلك احلد من انتقاله الكلي للب�سر.

لق����د ب����داأ العم����ل بتجمي����ع عين����ات حليب م����ن املاع����ز واالأغنام 

وخ�سو�س����ا م����ن االإبل م����ن املناط����ق املختلفة بال�سلطن����ة. ولقد 

مت جتمي����ع ع����دد )15(عينة حليب من االبل م����ن منطقة حلبان 

و)20( عينة من حمافظة ظفار واأظهرت النتائج االأولية �سلبية  

العين����ات من منطق����ة حلبان ووج����ود عينة واح����دة اإيجابية من 

حمافظة ظفار عن طريق الزرع البكتريي وتقنية تفاعل البلمرة 

املت�سل�سل.
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املقر الرئي�سي للمديرية بالرمي�ض

حمود بن دروي�س احل�سني - مدير عام البحوث الزراعية واحليوانية

عبد العزيز بن �سامل احلارثي -  مدير مركز بحوث االإنتاج النباتي )�سابقًا(

يو�سف بن حممد الرئي�سي -  مدير مركز بحوث النخيل

ح�سن بن �سالح البلو�سي -  مدير ال�سوؤون االإدارية واملالية 

�سامل بن علي اخلاطري -  مدير مركز بحوث وقاية النبات

حمدان بن �سامل الوهيبي -  مدير مركز بحوث الرتبة واملياه 

خري بن طوير البو�سعيدي -  مدير مركز بحوث االإنتاج النباتي

عبد املجيد بن حمود الروحي -  مدير مركز بحوث ال�سحة احليوانية

را�سد بن �سعود احلب�سي -  مدير مركز بحوث االإنتاج احليواين

�سليم �ساحب نداف -  خبري البذور واملوارد الوراثية

عبداهلل بن داوود الزدجايل -  خبري بحوث وقاية النبات 

نا�سر بن �سعيد اجلابري -  املدير امل�ساعد لل�سوؤون االإدارية واملالية

عبداهلل بن خمي�س امبو�سعيدي -  رئي�س ق�سم الربيد واملحفوظات

نا�سر بن خلفان ال�سامري -  رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية

عمر بن قا�سم البلو�سي -  رئي�س ق�سم املوارد الب�سرية

�سعيد بن علي البلو�سي -  رئي�س ق�سم تقنية املعلومات

املوظفني امل�ساندين

�سلطان بن �سامل ال�سبحي 

اأحمد بن عبداهلل احلمداين

اأحمد بن حممد الزدجايل 

اأحمد بن �سليمان اليحمدي 

علي بن حمفوظ الرواحي

اأ�سعد بن علي امل�سيفري

بدر بن ابراهيم البلو�سي

جمال بن را�سد اجلفيلي

جمعة بن �سامل املالكي

خمي�س بن �سامل العامري

اخلطاب بن عمر البلو�سي

را�سد بن مبارك احلمداين

عبداهلل بن علي الغاربي 

مرمي بنت خليفة الغافرية

نعيمة بنت �ساملني ال�سليمانية

نا�سر بن علي الكا�سبي

 نوال بنت �سامل العبادية

�سعيد بن حممد الزيدي

�سعيد بن �سامل الهنائي

ي�سرى بنت حمد الهما�سي 

كرمية بنت �سامل ال�سيابية 

هيفاء بنت اأحمد الزدجالية

وداد بنت حممد الرا�سدية

�سهام بنت حامد احل�سنية

عمر بن خمي�س ال�سامري

مركز بحوث الإنتاج النباتي

موؤثر بن �سالح الروحي -  رئي�س ق�سم بحوث اخل�سر

�سيف بن علي اخلمي�سي -  رئي�س ق�سم بحوث املحا�سيل احلقلية

 �سفاء بنت حممد الفار�سية -  رئي�سة ق�سم بحوث البذور وامل�سادر الوراثية 

عبداهلل بن حمد الربا�سدي -  باحث فاكهة

علياء بنت �سالح الهنائي -  باحثة البذور واملوارد الوراثية النباتية

با�سم بن �سيف الكلباين -  باحث الفاكهة

فاطمة بنت �سامريد الرئي�سية -  باحثة خ�سروات 

فخرية بنت نا�سر الغافرية -  باحثة خ�سروات 

نادية بنت حممد اجلابرية -  باحثة حما�سيل حقلية

وليد بن �سامل العربي -  باحث خ�سروات

ماني�س �سيكل -  باحث زراعة اأن�سجة

الفنيني 

اأحمد بن �سامل الر�سيدي

علي بن �سعد املالكي

داوود بن حمد اليحمدي

هيثم بن عبداهلل ال�سليمي

هلل بن جمعة املعويل

جا�سم بن حممد احلرا�سي

جا�سم بن حممد املالكي

خليفة بن �سامل ال�سباحي

من�سور بن مبارك الوهيبي

�سعيد بن �سهيل املالكي

�سالح بن هديب امل�سفريي

�سامل بن ها�سل امل�سيفري

�سامل بن حمد ال��مبيح�سي

غاية بنت �سلطان البلو�سية 

مركز بحوث وقاية النبات

ح�سن بن طالب اللواتي -  رئي�س ق�سم بحوث النحل

ليلى بنت علي ال�سبحية -  رئي�سة ق�سم بحوث التقييم احليوي

جنمة بنت حممود الزدجالية -  رئي�سة ق�سم بحوث املكافحة احليوية

نا�سر بن حممد العربي -  رئي�س ق�سم بحوث احل�سرات

ابتهال بنت جمعة الرئي�سية -  رئي�سة ق�سم بحوث امرا�س النبات 

نادية بنت �سيف ال�سبحية -  رئي�سة ق�سم بحوث متبقيات املبيدات 

ا�سماء بنت �سامل الناعبية -  باحثة علم امرا�س النبات

فاطمة بنت غريب الرواحية -  باحثة تقييم حيوي

فاطمة بنت �سليمان العربية -  باحثة �سميات

مع�سومة بنت حممد العجمية -  باحثة �سميات

حممد بن �سامل العويف -  باحث احل�سرات

نائلة بنت حممد امل�سلمية -  باحثة اأمرا�س النبات

جناة بنت عبداهلل العجمية -  باحثة املكافحة احليوية

قي�س بن �سيف املعويل -  باحث امرا�س نبات

را�سد بن حمدان ال�سيدي -  باحث املكافحة احليوية

�سامية بنت جمعة الناعبية -  باحثة املكافحة احليوية

�سبيب بن مو�سى البلو�سي -  باحث اأمرا�س نبات 

 ملحق1: قائمة املوظفني
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ثويني بن ها�سل الغافري -  باحث ح�سرات

مالك بن حممد البحري - باحث ح�سرات

حممد بن خمي�س النا�سري - باحث اأمرا�س نبات

كرمية بنت نعمان العامرية - باحثة اأمرا�س نبات

مرمي بنت خمي�س الها�سمية - باحثة ح�سرات

الفنيني

اأحمد بن باقر الداوود

اأحمد بن �سعيد الدرمكي

علي بن ح�سن البلو�سي

علي بن حممد اليحمدي

اأنور بن يو�سف البو�سعيدي 

اأ�سعد بن جمعة امل�سيفري

بدر بن حممد اليحمدي

ح�سني بن �سعيد عبدالباقي

اإميان بنت �سلطان البحرية

عي�سى بن �سامل احلمداين

ماجد بن حممد اخلمي�سي

من�سور بن �سامل املالكي

حممد بن حامد ال�سيابي

مو�سى بن اإبراهيم الريامي

عمر بن �سيخان املعمري

�سعيد بن �سامل امل�سروري

�سيف بن �سليمان اجلابري

�سامل بن حممد الزدجايل

تهاين بن �سالح اخلنجرية

مركز بحوث الرتبة واملياه

�سعود بن علي الفار�سي -  رئي�س ق�سم بحوث الرتبة

�سامل بن عبداهلل الرا�سبي -  رئي�س ق�سم بحوث الزراعة امللحية

عي�سى بن را�سد الغريبي -  باحث احتياجات مائية

حمود بن �سويدان الها�سمي -  باحث ميكروبيولوجيا الرتبة

جمعان بن ربيع -  باحث زراعة ملحية

ماجدة بن �سليمان الزدجالية -  باحثة تربة

منري بن �سعيد اليحيائي -  باحث تربة

نا�سر بن �سامل الوهيبي -  باحث تربة

يحيى بن نا�سر الوهيبي -  باحث زراعة ملحية

زاهر بن �سيف ال�سلماين - باحث احتياجات مائية

بدرية بنت �سيف احلو�سنية - اأخ�سائية ري

الفنيني

علي بن �سغري املبيح�سي

عادل بن خمي�س امل�سيفري

احلم بنت علي البلو�سية

فهد بن زايد امل�سيفري

ابراهيم بن حمد امل�سيفري

جمال بن حمود احلب�سي

جا�سم بن حممد الر�سيدي

�سامل بن نا�سر العامري

يحيى بن �سامل ال�سليماين

فاطمة بنت عبداهلل اخلرو�سية

مركز بحوث النخيل

الغالية بنت حميد املعمرية -  رئي�سة ق�سم بحوث التقنية احليوية 

خالد بن حممد ال�سعيلي -  رئي�س ق�سم بحوث ال�سناعات الغذائية

�سعيد بن خمي�س ال�سباحي -  رئي�س ق�سم بحوث الب�ستنة 

عبا�س بن عبد الهادي اللواتي -  باحث تقنية حيوية

عبداهلل بن حمد اجلابري -  باحث تقنية حيوية

اأمل بنت خليفة الغافرية -  باحثة �سناعات غذائية

اأني�سة بنت مبارك الغاب�سية -  باحثة �سناعات غذائية

اإبت�سام بنت را�سد احلرا�سية -  باحثة تقنية حيوية

من�سورة بنت خلفان العامرية -  باحثة �سناعات غذائية

مروة بنت �سليمان الهنائية -  باحث تقنية حيوية

�سليمان بن عبداهلل العامري -  باحث ب�ستنة

اأحمد بن �سعيد املعويل -  باحث تقنية حيوية

لطيفة بنت �سامل املقبالية -  باحث تقنية حيوية 

الفنيني

اإبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي

جمعة بن �سعيد ال�سيابي

رقية بنت �سامل امل�سعودية

و�سحى بنت نا�سر الغافرية

اأحلم بنت علي العامرية

مركز بحوث الإنتاج احليواين

حمود بن هلل اخلنجري -  رئي�س ق�سم بحوث اإنتاج حيواين

خلفان بن مطر ال�سرجي -  رئي�س ق�سم بحوث تغذية احليوان

يا�سر بن عبيد ال�سكيلي -  رئي�س ق�سم بحوث التنا�سل

علء داوود احلمداين -  خبري تغذية احليوان

اأحمد حممد ح�سني -  خبري تنا�سل احليوان

فهد بن حمفوظ اليحيائي -  باحث اإنتاج حيواين 

اإيهاب م�سطفى �سعت - خبري تربية حيوان

حممد عبداجلواد مليكه -  طبيب بيطري 

طلل بن مرهون ال�سديري -  باحث اإنتاج حيواين

�سعيد بن �سيف العمريي -  باحث اإنتاج حيواين

كرمية بنت را�سد ال�سنانية -  باحث اإنتاج حيواين

اأحمد فاروق م�سطفى -  طبيب بيطري

اأحمد بن نا�سر االإ�سماعيلي -  باحث التلقيح ال�سناعي

حممود بن حمدان العامري -  باحث املحا�سيل احلقلية 

هالة بنت حمد العلوية - باحث تلقيح ا�سطناعي

�سامي بن حمد الها�سمي - باحث اإنتاج حيواين

الفنيني

عاجب بن عبداهلل النوبي

ا�سعد بن خمي�س امل�سيفري

حممد بن خليفة اليحمدي

نا�سر بن �سامل املخزومي

�سعيد بن حممد الدرمكي

�سلطان بن �سعيد املعويل

املوظفني امل�ساندين

طارق بن حيدر البلو�سي
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مركز بحوث ال�سحة احليوانية

�سامل بن �سليمان املخلدي -  رئي�س ق�سم بحوث االأمرا�س البكتريية

فادية بنت عبداهلل الكيتانية -  رئي�س ق�سم بحوث االأمرا�س الطفيلية

�سامية بنت جمعة البو�سعيدية -  رئي�سة ق�سم بحوث الكيمياء احليوية وال�سموم

حممد حماد ح�سني -  خبريعلم االأوبئة 

حممد ح�سن بدي -  خبري علم الفريو�سات

حممد حممد �سيد اأحمد -  خبريعلم اأمرا�س 

جميلة بنت �سعيد الكلبانية -  اأخ�سائي كيمياء حيوية و�سموم

�سابرة بنت علي اليحيائية - اأخ�سائية طفيليات

د. حممد ندمي عا�سي - خبري االأمرا�س البكتريية

د. حممد من�سور حممد خالد - خبري ال�سيطرة النوعية

د. حامت علي الطاهر ح�سن - طبيب بيطري

�سمو�س بنت عبداهلل الريامية -  باحثة �سحة بيطرية 

حمفوظة بنت خمي�س البو�سعيدية - باحث كيمياء حيوية

الفنيني

اأفراح بنت حمد ال�سبحية - فني بكترييا

ب�سرى بنت �سامل الريامية - فني بكترييا

�سيخة بنت �سيف اليحمدية - فني اأمرا�س طفيلية

عبداهلل بن �ساعد ال�سيابي

حممد بن �سومار الزدجايل

نا�سر بن �سامل اليحمدي

�سيف بن �سعيد احلب�سي

املوظفني امل�ساندين

فاطمة بنت �سعيد البدرية

خليفة بن ابراهيم العلوي

دائرة البحــوث الزراعيــة واحليوانية مبحافظــة الداخلية 

ومركز الزراعة الن�سيجية

علي بن �سامل العدوي -  مدير دائرة البحوث الزراعية واحليوانية

�سال���ح ب���ن علي الهنائ���ي -  باحث الب���ذور وامل�سادر الوراثي���ة النباتية 

واملكلف باأعمال مدير مركز الزراعة الن�سيجية 

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

علي بن �سيخان الريامي -  رئي�س ق�سم ال�سوؤون االدارية واملالية

نا�سر بن زاهر العربي -  رئي�س حمطة بحوث النخيل بوادي قريات

حممد بن �سعيد الكندي -  رئي�س ق�سم االنتاج واالكثار

عبداهلل بن �سليمان العربي -  باحث زراعة ن�سيجية

عي�سى بن مو�سى املنذري -  باحث ح�سرات

فادية بنت جمعة ال�سبارية -  باحثة زراعة ن�سيجية

منال بنت خلفان ال�سكيلية -  باحث زراعة ن�سيجية

م�سعود بن �سليمان العزري -  باحث امرا�س نبات

مهنا بن علي املفرجي -  باحث زراعة ن�سيجية 

م�سطفى بن زاهر العدوي -  باحث زراعة ن�سيجية

ريا بنت �سيف التوبية -  باحث زراعة ن�سيجية

را�سد بن خلفان ال�سكيلي -  باحث خ�سر

اأحمد بن حممد املنذري -  باحث امرا�س النبات

�سامل بن علي احلميمي -  باحث ب�ستنة نخيل

�سامل بن من�سور الغماري -  باحث 

�سامل بن نا�سر العربي -  باحث زراعة ن�سيجية

�سامل بن �سيف النبهاين -  باحث احل�سرات

�سعود بن خلف ال�سبيحي -  باحث اإنتاج حيواين

اأم كلثوم بن �سليمان الداغرية -  باحث زراعة ن�سيجية

يحيى بن هلل العربي -  باحث حما�سيل حقلية

يا�سمني بنت هلل العربية -  باحثة زراعة ن�سيجية

خالد يو�سف عبد املجيد -  طبيب بيطري

الفنيني

�سامل بن من�سور العوميري

عبد الغني بن �سليمان الهنائي

عبداهلل بن �سامل املفرجي

عدل بن عبداهلل العربي

اأحمد بن حمد العلوي

اأحمد بن ها�سل اجلامودي

اأحمد بن م�سعود ال�سكيلي

اأحمد بن حممد الهنائي

اأحمد بن نا�سر الوردي

اأحمد بن �سامل الرا�سدي

علي بن خلفان الهنائي

علي بن مبارك احلارثي

علي بن �سعيد احلارثي

علي بن �سليمان اليحيائي

اأمل بنت جميل الهنائية

عمار بن عي�سى العلوي

اأ�سعد بن خلف الهطايل

بدرية بنت �سعود الغلبية

فاطمة بنت حمد العلوية

فاطمة بنت حمود البيمانية

جاجانن دهارما جاديكار 

غنية بنت علي اليعربية

حميد بن جنيد الهنائي

حمود بن عبداهلل العربي

هلل بن علي املفرجي

اإميان بنت حمد الهطالية

عي�سى بن العمري الهنائي

عي�سى بن �سليمان العلوي

خلف بن �سامل املفرجي

خلفان بن �سعيد الهنائي

خالد بن عبداهلل الكندي

خليفة بن عبداهلل الوردي

خليفة بن ح�سني املفرجي

خليفة بن �سعيد النا�سري

خزينة بنت خلفان الهنائية

حممود بن �سعيد ال�سكيلي

م�سعود بن عامر الربعاين

م�سعود بن حارث العدوي

حممد بن بروك الريامي

حممد بن خلفان ال�سكري

حممد بن �سعيد الق�سابي
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حممد بن �سامل الهنائي

حممد بن �سامل الهنائي

منى بنت �سامل ال�سكيلية

م�سطفى بن يو�سف ال�سكري

ن�سراء بن علي الهنائية

نا�سر بن عبداهلل الوردي

نا�سر بن حارث العربي

را�سد بن علي الهطايل

را�سد بن ها�سل النا�سري

را�سد بن �سعيد ال�ساملي

را�سد بن �سعيد ال�سق�سي

را�سد بن �سيف الهنائي

�سعيد بن عبد الرحمن العربي

�سعيد بن خمي�س املعمري

�سعيد بن نا�سر العلوي

�سيف بن �سباح الهنائي

�سالح بن حمود الهنائي

�سالح بن �سامل الزحيمي

�سامل بن دريب الها�سمي

�سامل بن عي�سى العلوي

�سامل بن حمود الهنائي

�سامل بن خلفان ال�سكري

�سامل بن خمي�س ال�سليمي

�سامل بن �سعيد الهنائي

�سامل بن �سيف التميمي

�سامي بن �سعيد الوردي

�سامي بن زاهر الريامي

�سامية بنت خليفة الهنائية

�سعود بن �سليمان العربي

�سعود بن طالب العلوي

�سيخة بنت خمي�س الهنائية

�سيخان بن حارب ال�سكري

�سليمان بن عبداهلل النبهاين

�سليمان بن �سامل الهنائي

�سلطان بن �سامل اخلمي�سي

طلل بن �سامل العنقودي

ثريا بن �سامل النبهانية

وليد بن بطي الهنائي

يو�سف بن مرهون الهنائي

زيد بن خمي�س اخل�سوري

زيد بن �سامل الهنائي

املوظفني امل�ساندين

عبداهلل بن �سامل ال�سكيلي

حمد بن �سليمان اخلاطري

ها�سل بن حمدان الهنائي

حميد بن خمي�س اليحيائي

خلفان بن جمد ال�سعيلي

حممد بن غ�سن الهنائي

حممد بن نا�سر املفرجي

حممد بن نا�سر الريامي

�سعيد بن را�سد امل�سلحي

�سامل بن عامر اجلديدي

�سامل بن خادم الهنائي

حممد بن نا�سر الريامي

�سامل بن خمي�س اجلديدي

عي�سى بن نا�سر بن ربيع العربي

دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

اأحمد بن بخيت ال�سنفري -  مدير البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

عبداهلل بن �سامل الروا�س -  رئي�س حمطة بحوث الرثوة احليوانية ب�سللة

عو�س بن عبداهلل ال�سيغ -  رئي�س حمطة البحوث الزراعية ب�سللة

حممد بن اأحمد بيت ابراهيم -  رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية

بخيت بن حماد تبوك -  م�سرف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي

عبد العزيز بن ربيع ال�سجيبي -  باحث االإنتاج احليواين

عبداهلل بن بخيت �سعد -  باحث اإنتاج حيواين

عبداهلل بن �سعيد الكثريي -  باحث ع�سل نحل

الف�سل عبداهلل علي اأحمد -  طبيب بيطري

علي بن حم�سن ال�سنفري -  باحث اإنتاج الدواجن

انور بن اأحمد بيت ف�سل -  باحث فاكهة

بخيت بن �سعيد ال�سحري -  باحث تربة

با�سم بن ب�سري بيت عبيدون -  باحث خ�سار

حديد بن �سليم بيت �سجعنة -  باحث حما�سيل حقلية

ح�سن بن اأحمد الروا�س -  باحث اأمرا�س نبات

حممد بن اأحمد امل�سهلي -  باحث تربة

حممد بن م�سلم تبوك -  باحث حما�سيل حقلية

حم�سن بن م�سلم العامري -  باحث احتياجات مائية

منى بنت �سالح املع�سنية -  باحث خ�سر

نايف بن اأحمد بيت را�سد -  باحث اإنتاج حيواين

نا�سر بن حممد املع�سني -  باحث حما�سيل حقلية

نا�سر بن علي بيت �سعيد -  باحث فاكهة

�سامل بن عو�س الف�سلي -  باحث انتاج حيواين

�سامل بن �سعيد الكثريي -  باحث فاكهة

�سامل بن �سالح باح�سوان -  باحث انتاج حيواين

�سامي بن حممد اجلابري -  باحث تربة

�سهام بنت اأدم جبجون -  باحثة احل�سرات

دعاء بنت عبد اهلل الغافرية - باحثة نحل الع�سل

الفنيني

عبداهلل بن �سعيد الهمبا�سي 

علي بن حممد الكثريي

علي بن م�سطفى ال�سحري

علي بن �سعيد النهاري

اأمني بن حممد مقيبل 

فهد بن عمر الربيكي

غازي بن خوفي�س الكثريي

غازي بن �سامل الب�سراوي

حامد بن عبداهلل باعمر

حامد بن اأحمد الكثريي

ح�سن عبد القادر الكاف

كاملة بنت �سهيل املع�سنية

خيار بنت حممد تبوك
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مالك بن �سعيد زعبنوت 

حممد بن اأحمد ال�سحري

حممد بن بخيت غفرام

حممد بن خادم بيت خزمي

حممد بن حماد قطن

حممد بن مب�سر بيت رعيدان

حممد بن �سالح بيت حيدر

حممد بن يحيى زعبنوت

مب�سر �سعيد بيت رعيدان

م�سلم بن اأحمد قطن 

نوفل بن اأحمد اليافعي

قي�س بن جمعان بيت حريديت

�سعيد بن علي �سامل قطن

�سعيد بن �سامل املع�سني

�سامل بن اأحمد جيد

�سامل بن عو�س بيت �سريطان 

�سامية بنت �سعيد الزوامري

�سفاء بنت مانح بيت �سويلم

طلل بن حممد بيت بركة

يا�سر بن م�سلم قطن

املوظفني امل�ساندين

عبداهلل بن علوي باعمر

اأحمد بن حممد مقيبل

علي بن ن�سيب الربعمي

اأمينة بنت �سنجور بيت املدهوي

اأ�سماء بنت عبداخلالق بيت فرج

غازي بن عبد القادر العجيلي

خالد بن عامر ال�سنفري

خالد بن �سعيد ك�سوب

خيار بن �سهيل الزيدي تبوك

نعيمة بنت �سهيل الكثريية

�سعيد بن حماد العامري

زينب بنت بخيت باكريت

دائرة البحوث الزراعية ب�سمال الباطنة

علي بن عبيد العدوي -  مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظة �سمال الباطنة

�سالح بن علي املعمري -  رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية

حممد بن حمد اجلابري -  باحث فاكهة 

�سيف بن خلفان القطيطي -  باحث خ�سر

�سيف بن حممد الكعبي -  باحث اأمرا�س نبات

اأ�سماء بنت اإ�سماعيل ال�سرياوية -  باحثة حما�سيل حقلية

�سعاد بنت حممد القرينية. باحثة فاكهة

حممد بن اأحمد ال�سدراين -  باحث تقنية حيوية

اأمل بنت �سليمان الزيدية -  باحثة خ�سر 

منى بنت �سلطان اجلابرية -  باحثة اأمرا�س نبات

الفنيني

عبداهلل بن �سامل ال�سبلي

علي بن نا�سر ال�سيفي

بدر بن علي ال�سعدي

ح�سني بن علي ال�سبلي

خليفة بن �سعيد اجلهوري

ماجد بن خمي�س ال�سبلي

رحمة بنت خمي�س املقبالية

را�سد بن علي العربي

را�سد بن علي العمراين

�سعيد بن �سليمان ال�سريحي

�سلطان بن �سيف املقبايل

وفاء بنت مطر ال�سبلية

نا�سر بن عبداهلل املعمري

خالد بن �سيف ال�سعيدي

يو�سف بن �سيف العمراين

علي بن �سيف الغيثي

املوظفني امل�ساندين

عبداهلل بن عامر اجلهوري

دائرة البحوث الزراعية بجنوب الباطنة 

�سعود بن �سيف احلب�سي -  مدير دائرة البحوث الزراعية جامعة جنوب الباطنة

قا�سم بن را�سد ال�سماخي -  رئي�س حمطة بحوث نحل الع�سل بالر�ستاق 

جمعة بن �سامل املالكي -  م�سرف م�ستل الفاكهة بربكاء

ها�سم بن �سامل احلكماين -  م�سرف مزرعتي بحوث ا�ستخدامات مياه 

ال�سرف ال�سحي املعاجلة وبحوث الزراعة امللحية

الفنيني

عبداهلل بن �سامل العربي

عزة بنت حمود اللمكية

مرهون بن �سلم الب�سامي

جنية بنت علي الهطالية

حممد بن �سامل الهطايل

دائرة البحوث الزراعية بال�سرقية

خليف���ة بن حمد بن را�س���د اجلعفري -  مدير دائ���رة البحوث الزراعية 

مبحافظتي ال�سرقية

حمد بن �سامل الكا�سبي -  باحث تربة ومياه

خالد بن �سعيد الها�سمي -  باحث حما�سيل حقلية

�سعود بن عبداهلل الرا�سبي -  باحث خ�سر

�سفاء بنت خليفة احل�سنية -  باحثة خ�سر

الفنيني

حممد بن را�سد الها�سمي

حممد بن �سعيد اخلميا�سي

نا�سر بن �سليم الرا�سبي

نورة بنت حممد احلكمانية

�سامل بن خمي�س املعمري

�سليمان بن كنندراحلجري

�سليمان بن را�سد البلو�سي

املوظفني امل�ساندين

بدر بن �سالح اآل حمودة




