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مقدمة

ت�ساه���م الزراع���ة يف �سلطنة عمان بحوايل 1.6٪ من الناجت املحلي االإجمايل، حيث ارتفع���ت م�ساهمة الناجت املحلي االإجمايل من القطاع 
الزراعي يف ال�سلطنة من 377 مليون ريال عماين يف �سنة 2016م اإلى 443 مليون ريال عماين يف �سنة 2018م. متتلك الزراعة يف ال�سلطنة 
اإمكان���ات جي���دة للتو�سع، غري اأنها تواجه عدد من التحديات مثل ندرة املياه وامللوح���ة. ورغم اأن هناك جهود ُتبذل لزيادة االإنتاج الزراعي 
املحل���ي ب�سقي���ه النبات واحليواين، اإال اأن توفر املي���اه واالأرا�سي ال�ساحلة للزراعة ي�سكلن حتديات خطرية اأم���ام هذا النمو، حيث ي�سكل 

التغري املناخي واالحتبا�س احلراري حتديات يتعني معاجلتها من اأجل ا�ستدامة الزراعة وتعزيز االإنتاجية.

تق���وم املديرية العامة للبح���وث الزراعية والرثوة احليوانية بتنفيذ العديد من االأن�سطة يف اإطار عدد من امل�ساريع البحثية وذلك من خلل 
الربامج الرئي�سية املعتمدة يف ا�سرتاتيجية البحوث والتي و�سعت وفقا للتوجهات احلكومية يف جماالت البحوث الزراعية واحليوانية، حيث 
يحت���وي ه���ذا التقرير على نتائج االأن�سطة البحثية الزراعية واحليوانية التي نف���ذت خلل �سنة 2018م من خلل جمموعة من امل�ساريع يف 
اإط���ار)9( برام���ج رئي�سية )برنامج بحوث نخيل التمر، كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة ال���ري، اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية النباتية، اإدارة 
وحت�سني املوارد الوراثية احليوانية، االإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية، بحوث وتنمية املكافحة احليوية، بحوث اجلودة وال�سلمة الغذائية، 
ا�ستخ���دام املي���اه غري التقليدية يف االإنت���اج الزراعي، ر�سد االأوبئة احليواني���ة واالأمرا�س املنقولة، اخلدمات امل�سان���دة (. يت�سمن التقرير 
االأن�سط���ة البحثي���ة التي تتم من خلل التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني املراكز والدوائر البحثي���ة الرئي�سية التابعة للمديرية العامة للبحوث 

الزراعية واحليوانية.

�سه���دت �سن���ة 2018م عق���د عدد من حلق���ات العمل واالإجتماع���ات بالتعاون م���ع املنظمات الدولي���ة واالقليمية، حيث عق���دت حلقة العمل 
اال�ستهللي���ة للم�س���روع البحثي التنموي الإنتاج ون�س���ر �ستلت احلم�سيات اخلالية م���ن االآفات، باالإ�سافة اإلى عقد حلق���ة العمل االقليمية 
بعن���وان اإمكاني���ات الزراعة املحمية يف دول جمل�س التع���اون اخلليجية: خف�س ا�ستهلك املياه ودعم تعزي���ز التغذية واالأمن الغذائي وذلك 
بالتع���اون مع منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( واملركز ال���دويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا( ومب�ساركة 
عدد من اخلرباء والباحثني واملزارعني من داخل ال�سلطنة وخارجها. كما مت عقد حلقة العمل الدولية يف جمال تعزيز معرفة نظام حقوق 
مرب���ي النب���ات لت�سجيل امل�ستنبطات النباتية وذلك بالتع���اون مع االإحتاد الدويل للم�ستنبطات النباتية اجلدي���دة )اليوبوف(. وا�ست�سافت 
ال�سلطن���ة االجتماع���ات االقليمية ال�سنوية لربنامج �سبه اجلزيرة العربية وم�سروع نظم انت���اج م�ستدامة لنخيل التمر بدول جمل�س التعاون 

اخلليجي بالتعاون مع ايكاردا. 

كما �سهدت هذه ال�سنة توقيع اتفاقية تعاون بني الوزارة ممثلة يف املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية واجلمعية الزراعية العمانية 
بخ�سو����س تنفيذ برام���ج بحثية تطبيقية ونقل التقنيات احلديثة الت���ي ت�ستهدف زيادة اإنتاجية املحا�سيل الزراعي���ة واإثراء العمل البحثي 
والتوا�س���ل املبا�س���ر مع املزارعني لعر�س نتائج الربام���ج البحثية التي تنفذها البحوث الزراعية. كما مت توقي���ع اتفاقية تعاون بني املديرية 
واملجموع���ة الطلبية )نوى( من جامعة ال�سلطان قابو�س لتق���دمي الدعم الفني واللوج�ستي الذي متثل يف ا�ستفادة املجموعة من امكانيات 
الوح���دة البحثي���ة املتخ�س�سة الإنتاج القوال���ب العلفية يف مركز بحوث االإنتاج احليواين، اجلدير بالذكر ب���اأن ال�سركة الطلبية )نوى( قد 

ح�سلت على جائزتي اإجناز عمان واإجناز العرب وذلك عن م�ساركتها مب�سروع اإنتاج القوالب العلفية. 

 نتمن���ى اأن تك���ون املعلوم���ات املن�سورة يف هذا التقري���ر مفيدة جلميع القراء ذوي العلق���ة بالزراعة والرثوة احليواني���ة والباحثني وطلب 
واأ�ساتذة اجلامعات و�سناع القرار يف مختلف اجلهات احلكومية واخلا�سة. 
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المديرية العامة
للبحوث الزراعية والحيوانية

اإن ه���ذه االإجن���ازات البحثية مل تكن لرتى النور لوال الدعم املبا�سر وغري املبا�سر املق���دم من العديد من ال�سخ�سيات واملنظمات والهيئات 
البحثي���ة، ويف ه���ذا االإطار ي�سرين اأن اأتقدم بال�سك���ر والتقدير ملعايل الدكتور وزير الزراعة والرثوة ال�سمكي���ة املوقر و�سعادة الدكتور وكيل 
ال���وزارة للزراعة لدعمهما املتوا�سل جلمي���ع االأن�سطة البحثية وتطوير القدرات يف املديرية العامة للبح���وث الزراعية واحليوانية. وال�سكر 
كذل���ك للزم���لء باملديري���ات املركزية املعني���ة يف ديوان عام ال���وزارة واملديري���ات واالإدارات الزراعية مبحافظات ال�سلطن���ة املختلفة على 

م�ساهمتهم الفعالة يف تنفيذ االأن�سطة البحثية.

وال�سك���ر مو�س���ول للمنظمات الدولية مثل منظم���ة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( واملركز ال���دويل للبحوث الزراعية يف املناطق 
اجلافة ) اإيكاردا( واملركز الدويل للزراعة امللحية )اإكبا( واإحتاد 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 
الدولي���ة للطاق���ة الذري���ة واالإحتاد الدويل للم�ستنبط���ات النباتية اجلديدة )اليوبوف( عل���ى الدعم واخلدمات اال�ست�ساري���ة وبناء وتطوير 

القدرات الوطنية. 

كم���ا ن�سك���ر املخت�سني مبجل����س البحث العلم���ي ووزارة البلديات االإقليمية وم���وارد املياه ووزارة البيئ���ة وال�سوؤون املناخي���ة و�سوؤون البلط 
ال�سلطاين وديوان البلط ال�سلطاين وجامعة ال�سلطان قابو�س ومركز عمان للموارد الوراثية واحليوانية والنباتية و�سندوق التنمية الزراعية 
وال�سمكية ومكتب التقنية النووية ال�سلمية بوزارة اخلارجية واجلمعية الزراعية العمانية وجمعية مزارعي الرمان باجلبل االأخ�سر وجمعية 

املياه 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 
للمديري���ة العام���ة للبح���وث الزراعية واحليوانية بالرمي����س ومركزي بحوث ال�سح���ة احليوانية واالنتاج احليواين ومرك���ز بحوث الزراعة 
الن�سيجية والدوائر البحثية باملحافظات جلهدهم املبا�سر وغري املبا�سر يف تنفيذ االأن�سطة البحثية �سائًل املولى 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 ورعاه(. 

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

مدير عام البحــوث الزراعيـــة واحليوانيـة
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امل�سروع 1-1 الإدارة املتكاملة لآفات واأمرا�ض النخيل

 Batrachedra amydraula تاأثري املبيدات املختلفة على ح�سرة احلمرية

تعترب زراعة النخيل يف املجتمعات العربية ذات اأهمية خا�سة لي�س فقط كم�سدر للغذاء ولكن الرتباطها بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية 
توارثتها االأجيال، مما جعل للنخيل نظرة تقدير خا�سة يف الدول العربية ومنها �سلطنة عمان. هناك العديد من االآفات التي توؤثر على 
النخيل يف املنطقة، حيث  اإنتاج  توؤثر على  التي  الهامة  االآفات  التمر ال�سغرى واحدة من  االإنتاجية، وتعد عثة  اإلى تقليل  النخيل وتوؤدي 
واالإمارات  ال�سعودية  العربية  واململكة  العراق  ذلك  يف  مبا  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  يف  النخيل  زراعات  مناطق  جميع  يف  تنت�سر 
العربية املتحدة وقطر والبحرين و�سلطنة ُعمان واالأردن وم�سر وليبيا وتون�س واإيران والهند. اإن الهدف من هذه التجربة هو تقييم تاأثري 
بع�س املبيدات املختلفة على ح�سرة احلمرية وحتت الظروف احلقلية. تعرف عثة التمر ال�سغرى يف ال�سلطنة با�سم احلمرية، حيث تقوم 
هذه احل�سرة بو�سع بي�سها على الثمار، وعند الفق�س تقوم الريقات بنخر الثمار واإف�سادها وبالتايل يوؤدي ذلك اإلى تيب�س الثمار، وتغري 
لون الثمار امل�سابة اإلى اللون البني وتبقى الثمرة امل�سابة معلقة على ال�سمراخ الثمري، لذلك ي�سهل ملحظة الثمار امل�سابة وهي معلقة 
على ال�سماريخ، وتوؤدي االإ�سابة بح�سرة احلمرية اإلى خف�س االإنتاج بن�سب قد ت�سل اإلى 75٪ ويف بع�س االأحيان اإلى خ�سارة املح�سول 
اأحد احللول امل�ستخدمة ملكافحة هذه احل�سرة، فقد مت جتربة عددا من املبيدات احل�سرية �سد هذه  باأكمله. تعترب املبيدات احل�سرية 
احل�سرة ومت التو�سية با�ستخدام املبيدات ذات الكفاءة العالية يف احلد من تاأثري احل�سرة على املح�سول. يف هذه التجربة مت تقييم اأربعة 
اأنواع مختلفة من املبيدات احل�سرية، وهي كاالآتي: ماترك�سني بل�س )Abamectin 5% + Oxymatrine 2.4%( بجرعة 0.6 مل/

لرت ماء، ماترك�سني )Oxymatrine 2.4% EC( بجرعتي 1 و1،5 مل/لرت ماء، فايتوماك�س )Azadirachtin 0.1%( بجرعتي 5 
و10 مل/لرت ماء، دي�سي�س )Deltamethrin 25 جم/لرت( بجرعة 1 مل/لرت ماء، حيث مت حتديد كفاءة املبيدات امل�ستخدمة بح�ساب 
الفرق بني عدد الثمار امل�سابة بح�سرة احلمرية يف املعاملت املختلفة قبل وبعد تطبيق املعاملت )�سورة 1 و2 و3(، ومت تطبيق نظام 
التوزيع الع�سوائي املتكامل. اأثبتت النتائج تفوق مبيدات كل من ماترك�سني 2.4٪ بجرعة )1.5مل/لرت( ودي�سي�س 25٪ بجرعة )1 مل/

لرت( يف خف�س ن�سبة االإ�سابة بعد الر�س، حيث اأعطى مبيدي ماترك�سني ودي�سي�س ن�سب تخفي�س مت�ساوية يف عدد الثمار امل�سابة بلغت 
81.1٪ و92.3٪ بعد 7 و14 يومًا، على التوايل، واأعطى مبيد ماترك�سني )1 مل/لرت( ن�سب تخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة بلغت ٪75.7 
و61.5٪ بعد 7 و14 يومًا، على التوايل، ثم ياأتي بعد ذلك مبيد ماترك�سني بل�س والذي اأعطى تخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة بن�سب بلغت 
75.7٪ و46.2٪ بعد 7 و14 يومًا، على التوايل، يف حني اأعطى مبيد فايتوماك�س )5 مل/لرت( تخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة بن�سب بلغت 
51.4٪ - 53.8٪ بعد 7 و14 يومًا، على التوايل، واأخريًا اأعطى مبيد فايتوماك�س )10 مل/لرت( تخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة بن�سب 

بلغت 51.4٪ - 30.8٪ بعد 7 و14 يوم، على التوايل.

�سورة 3: ح�ساب عدد الثمار امل�سابة باحلمرية�سورة 2: ر�ض الثمار باملبيد املختار للتجربة�سورة 1: و�سع علمة على العذق املختار للتجربة
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امل�سروع 1-2 الإدارة املتكاملة حل�سرة الدوبا�ض و�سو�سة النخيل احلمراء

تقييم عدد من املبيدات احل�سرية �سد ح�سرة دوبا�ض النخيل خلل الر�ض الأر�سي للجيل اخلريفي 2018م

تتعر�س نخلة التمر بجميع اأجزائها اإلى مهاجمة نوع اأو اأكرث من االآفات املر�سية واحل�سرية توؤثر على حيويتها واإنتاجها كمًا ونوعًا، واأهم 
هذه االآفات هي ح�سرة دوبا�س النخيل، حيث متت�س احل�سرة ع�سارة النبات محدثة ا�ستنزافًا للعنا�سر الغذائية للنخلة م�سببة اأ�سرارا 
االأتربة،  وتراكم  الفطريات  اإلى منو  يوؤدي  ما  البينية، وهو  واالأ�سجار  النخيل  �سعف  الع�سلية على  الندوة  تراكم  غري مبا�سرة من خلل 
اأحد العنا�سر الفعالة يف برنامج االإدارة املتكاملة  وبالتايل انخفا�س م�ستوى التمثيل ال�سوئي و�سعف النبات. تعترب املبيدات احل�سرية 
ملكافحة ح�سرة دوبا�س النخيل، فقد مت تقييم كفاءة اأنواع مختلفة من املبيدات احل�سرية �سد هذه االآفة. وتهدف هذه التجربة اإلى تقييم 
كفاءة عددًا من املبيدات احل�سرية �سد ح�سرة دوبا�س النخيل حتت الظروف احلقلية من خلل الر�س االأر�سي للجيل اخلريفي 2018م 
با�ستخدام مكائن ال�سغط العايل على اأ�سجار نخيل التمر امل�سابة )�سورة 4 )اأ ( و)ب((. مت تنفيذ التجارب يف قرية �سيما ال�سفالة بوالية 
اإزكي مبحافظة الداخلية، حيث مت ا�ستخدام املبيدات االآتية: فايتوماك�س )Azadirachtin 0.1%( بجرعة 2،0 مل/لرت ماء، ماترك�سني 
)Oxymatrine 2.4% EC( بجرعة 1.5 مل/لرت ماء، دي�سي�س )Deltamethrin 25 gm/l( بجرعة 1.0 مل/لرت ماء، تريبون 
)Etofenprox 10 EC( بجرعة 0.8 مل/لرت ماء، وقد مت تقدير كفاءة املبيدات امل�ستخدمة بح�ساب ن�سبة الفرق يف عدد قطرات 
الندوة الع�سلية قبل وبعد ر�س املبيد وكذلك ح�ساب اأعداد اأفراد ح�سرة دوبا�س النخيل بنف�س االآلية، حيث مت اأخذ القراءات بعد 7 و14 
يومًا من الر�س. اأثبتت النتائج تفوق مبيدات كل من دي�سي�س 25٪ وتريبون 10٪ يف تخفي�س عدد قطريات الندوة الع�سلية بعد الر�س بن�سب 
تخفي�س بلغت 73.9٪ و62.1٪ بعد 7 و14 يومًا، على التوايل. بينما اأعطت مبيدات كل من ماترك�سني 2.4٪ وفايتوماك�س 0.1٪ ن�سب 
تخفي�س بلغت 41.4٪ و13.2٪ بعد 7 و14 يومًا، على التوايل. اأما بالن�سبة اإلى التخفي�س يف عدد ح�سرات دوبا�س النخيل فقد اأعطت 
مبيدات كل من دي�سي�س 25٪ وماترك�سني 2.4٪ ن�سب تخفي�س بلغت 96.5٪ و84،5٪ بعد 7 و14 يوم، على التوايل. بينما اأعطى تريبون 

10٪ ن�سبة تخفي�س بلغت 72.8٪ بعد 7 و14 يومًا. اأما فايتوماك�س 0.1٪ فبلغت ن�سبة التخفي�س فيه 23.7٪ بعد 7 و14 يومًا.

�سورة 4 )اأ ( و)ب(. الر�ض الر�سي حل�سرة دوبا�ض النخيل

ب اأ
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تقييم عدد من املبيدات احل�سرية �سد ح�سرة دوبا�ض النخيل من خلل الر�ض اجلوي للجيل الربيعي 2018م

تعترب اأ�سجار النخيل م�سدرًا اقت�ساديًا يف �سلطنة عمان، وهناك العديد من االأنواع املختلفة للتمور لل�ستهلك املحلي والعاملي. تعترب ح�سرة 
دوبا�س النخيل من االآفات ال�سارة باأ�سجار نخيل التمر يف �سلطنة عمان، ويكمن �سررها املبا�سر من خلل تغذيتها، حيث متت�س ع�سارة 
على  الع�سلية  للندوة  اإفرازها  خلل  من  املبا�سر  غري  �سررها  وكذلك  النخلة،  قبل  من  املنتجة  الغذائية  للعنا�سر  ا�ستنزافًا  محدثة  النبات 
ال�سعف واالأ�سطح ال�سفلية وكذلك الزراعات البينية مما ينتج عنه منو الفطريات وتراكم االأتربة م�سببة االنخفا�س يف م�ستوى التمثيل ال�سوئي 
للأوراق وبالتايل �سعف النبات. وتعترب املبيدات احل�سرية اأحد احللول امل�ستخدمة ملكافحة هذه احل�سرة، حيث مت جتربة عددًا من املبيدات 
احل�سرية �سد هذه االآفة. وتهدف هذه التجربة اإلى تقييم كفاءة عددًا من املبيدات احل�سرية �سد ح�سرة دوبا�س النخيل حتت الظروف احلقلية 
با�ستخدام طائرات الر�س اجلوي خلل الر�س اجلوي للجيل الربيعي 2018م. مت تنفيذ التجربة يف والية اإزكي مبحافظة الداخلية، حيث مت 
 )Oxymethine( )( وماتريك�سني 2.4٪ )ح.م.�سDeltamethrin( ))تقييم مبيدي دي�سي�س 1.25 )حجم متناهي ال�سغر )ح.م.�س
بجرعة 1.5 لرت/فدان، وقد مت تقدير كفاءة املبيدات امل�ستخدمة بح�ساب ن�سبة الفرق يف عدد قطرات الندوة الع�سلية قبل وبعد ر�س املبيد 

وكذلك ح�ساب اأعداد اأفراد ح�سرة دوبا�س النخيل بنف�س االآلية، حيث مت اأخذ القراءات بعد 3 و7 و10 و14 يومًا من الر�س.

بينت النتائج وجود فرق معنوي )F < 0.05( يف ن�سبة التخفي�س يف عدد قطريات الندوة الع�سلية بني املبيدين بعد الر�س واأن اأف�سل 
النتائج كانت با�ستخدام مبيد دي�سي�س 1،25٪ )ح.م.�س( )1،5 لرت/فدان( الذي حقق تخفي�س يف عدد قطريات الندوة الع�سلية بن�سبة 
)70،9٪( مقارنة مببيد ماتريك�سني 2،4٪ )ح.م.�س( الذي اأعطى تخفي�س يف عدد قطريات الندوة الع�سلية بن�سبة )50،1٪(، كما بينت 
النتائج وجود فرق معنوي بني املعاملت وفرتة تاأثري املبيد بعد الر�س )F= 0.037(، اأما بالن�سبة لعدد ح�سرات دوبا�س النخيل فلم يكن 

هناك فرق معنوي بني املبيدين )F> 0.05(، وقد كانت ن�سبة التخفي�س )67،6٪( ملبيد دي�سي�س و)46،5٪( ملبيد ماتريك�سني.

تقييم كفاءة بع�ض املبيدات احل�سرية على ح�سرة دوبا�ض النخيل )Ommatissus lybicus( حتت ظروف املخترب

تعترب ح�سرة دوبا�س النخيل من االآفات الرئي�سية التي تهاجم نخيل التمر يف �سلطنة عمان منذ العقود املا�سية وذلك ب�سبب انت�سارها 
اإلى اإ�سعاف كلي للنخيل  و�سدة االإ�سابة واخل�سائر التي قد ت�سل من 25٪ اإلى 50٪ من محا�سيل التمور، وقد توؤدي االإ�سابة ال�سديدة 
ب�سبب اال�ستهلك ال�سديد لع�سارة النبات واإنتاج الندوة الع�سلية التي تغطي معظم االأوراق وبالتايل التاأثري على عملية التمثيل ال�سوئي 
واختبار  بتقييم  وذلك  االآفة  هذه  على  لل�سيطرة  اجلهود  كل  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزارة  �سخرت  لقد  عليها.  الطفيليات  وانت�سار 
العديد من املبيدات احل�سرية الكت�ساف االأن�سب منها ملكافحة احل�سرة على نحو اأف�سل واأكرث ا�ستدامة يف املناطق التي تتعر�س للإ�سابة 
اأجل و�سع  املتكاملة وذلك من  الفعالة لتطوير برنامج املكافحة  الو�سيلة  للمبيدات هي  القاتلة  ال�سديدة �سنويًا. ويعترب حتديد الرتاكيز 
اخليار االأن�سب واالآمن من بني املبيدات الكيميائية، وقد مت اإجراء اختبارات تقييم املبيدات الكيميائية االآتية: فايتوماك�س 1٪ م�ستحلب 
الربيعي  املو�سم  تريبون 10٪ م�ستحلب مائي )etofenprox(، ماترك�سني 2،4٪ م�ستحلب )oxymatrine( يف   ،)azadirachtin(

ل�سنة 2018م لدرا�سة فعاليتها على ح�سرة دوبا�س النخيل ومقارنتها بال�سللة احل�سا�سة املوجودة يف املخترب )�سور 5 و6(.

اأو�سحت النتائج فعالية مبيد فايتوماك�س من بني باقي املبيدات االأخرى على ال�سللة احل�سا�سة وال�سلالت احلقلية على حد �سواء بعد 24 
و48 �ساعة من التعر�س. وكانت قيم اجلرعة القاتلة LC50( 50( )2.5، 7.4 جزء من املليون( بعد 24 و48 �ساعة من التعر�س للمبيد، 
على التوايل، اأما مبيد ماترك�سني فقد كان االأقل فعالية من بني املبيدات على ال�سللة احل�سا�سة وعلى ال�سلالت احلقلية اأي�سا فقد كانت 
قيم اجلرعة القاتلة LC50( 50( )18.7، 13.1 جزء من املليون، على التوايل( هي االأعلى بعد 24 و48 �ساعة من التعر�س للمبيد. وقد 
وجد اأن مبيد تريبون فعال اإلى حد ما اإال اأن النتائج اأظهرت فعالية اأقل على ال�سلالت احلقلية التي جمعت من وادي حيبي )والية �سحار(، 
حيث كانت قيم اجلرعة القاتلة LC50( 50( )76.0، 39.8 جزء من املليون، على التوايل( بعد 24 و48 �ساعة من التعر�س للمبيد، 
املبيدين من جمموعة  �سابقا مقاومة طفيفة �سد مبيد دي�سي�س 2،5٪ م�ستحلب )deltamethrin( وكل  اأظهرت هذه احل�سرات  وقد 

البريوثرويد، ومن املرجح اأن هذه ال�سللة قد طورت م�ستويات طفيفة من املقاومة �سد مبيدات البريوثرويد.
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�سورة 5. )اأ( ثمار م�سابة بح�سرة دوبا�ض النخيل، )ب( �سعف النخيل م�ساب بح�سرة الدوبا�ض

 �سورة 6. )اأ( اأخذ النتائج الأولية بعد 24 �ساعة من اإجراء الختبار، )ب( ح�سرات معر�سة للمبيد داخل طبق برتي 

درا�سة ح�سا�سية اأو مقاومة ح�سرة دوبا�ض النخيل �سد بع�ض املبيدات حتت ظروف املخترب

املبيدات  من  العديد  �سد  املقاومة  ظاهرة  تطور  يف  النخيل  دوبا�س  ح�سرة  مكافحة  يف  احل�سرية  للمبيدات  املفرط  اال�ستخدام  �ساهم 
امل�ستخدمة خلل االأعوام ال�سابقة، وميكن اأن يوؤدي التعر�س املبا�سر للمبيدات مع ميزة الطريان الق�سري لدى ح�سرات دوبا�س النخيل اإلى 
ظهور �سلالت قادرة على مقاومة املبيدات امل�ستخدمة ملكافحتها على م�ساحات وا�سعة يف مختلف محافظات ال�سلطنة. وعلى الرغم من 
تعر�س تلك املناطق للر�س اجلوي اأو االأر�سي �سنويًا، اإال اأنه يتم االإبلغ عن اإ�سابات �سديدة يف نف�س املناطق كل �سنة، لذا فقد اأ�سبح من 
ال�سروري درا�سة حالة احل�سا�سية اأو املقاومة لدى ح�سرة دوبا�س النخيل يف املناطق التي تتعر�س �سنويًا للر�س باملبيدات الكيميائية، وو�سع 
قاعدة بيانات لتحديد ماهية تلك املقاومة وعمل ت�سور خلطط بديلة ملكافحة تلك ال�سلالت بالطرق االأن�سب واالأف�سل. وقد �سممت هذه 
التجربة لدرا�سة حالة املقاومة يف ال�سلالت احلقلية �سد مبيدي دي�سي�س 2،5٪ م�ستحلب )deltamethrin( و�سوميثيون 50٪ م�ستحلب 

)fenitrothion( وهما االأكرث �سيوعا يف اال�ستخدام �سنويًا.

اأظهرت النتائج بعد اختبار مبيد �سوميثيون على ال�سلالت التي جمعت من محافظة الداخلية، مقاومة منخف�سة يف احل�سرات التي مت 
جتميعها من قرية الفاغرة بوالية �سمائل، يف حني اأظهرت احل�سرات التي جمعت من قريتي نفعاء بوالية بدبد وقرية اخلرماء بوالية اإزكي 
م�ستويات طفيفة من املقاومة، بينما احل�سرات التي مت جمعها من قريتي العلية بوالية بهل واحلاجر بوالية عربي اأظهرت ح�سا�سية �سد 
مبيد �سوميثيون بعد 24 �ساعة من التعر�س له. اأما يف محافظة �سمال ال�سرقية فقد اأظهرت العينات التي جمعت من ثلثة مواقع )مقل، 
قر، م�س( م�ستويات منخف�سة من املقاومة بعد 48 �ساعة من التعر�س للمبيد، بينما يف محافظة �سمال الباطنة فقد اأظهرت العينات التي 
جمعت من قرية وادي حيبي بوالية �سحار م�ستوى طفيف من املقاومة بعد 48 �ساعة من التعر�س للمبيد )�سورة 7(. اأما بالن�سبة الختبار 

ب اأ
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مبيد دي�سي�س، فقد اأظهرت النتائج على احل�سرات التي مت جمعها من وادي حيبي وجود مقاومة منخف�سة، بينما اأظهرت نتائج العينات 
التي جمعت من محافظة �سمال ال�سرقية بع�س احل�سا�سية بعد 48 �ساعة من التعر�س ملبيد دي�سي�س، ويف نتائج اختبارات العينات التي 
جمعت من محافظة الداخلية فقد اأظهرت العينات التي جمعت من واليتي بدبد واإزكي م�ستوى طفيف من املقاومة �سد مبيد دي�سي�س بعد 

48 �ساعة من التعر�س للمبيد )�سورة 8(.

�سورة 7. خريطة تو�سح املواقع التي حتوي �سللت مقاومة وح�سا�سة �سد مبيد 
ال�سوميثيون

�سورة 8. خريطة تو�سح املواقع التي مت اختبار عينات منها للك�سف عن املقاومة 
�سد مبيد دي�سي�ض

تقييم كفاءة امل�سائد املختلفة يف جذب ح�سرات �سو�سة النخيل احلمراء

 Phoenix من اأهم االآفات احل�سرية التي تهاجم نخيل التمر Rhynochophorus ferrugineus تعترب ح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء
dactylifera يف �سلطنة عمان، وتتغذى احل�سرة على نخيل التمر والعوائل االأخرى لرتبة النخيليات، حيث تقوم احل�سرة بالتغذية على 

الن�سيج الداخلي جلذع النخلة ويوؤدي ذلك اإلى تلف وجفاف االأن�سجة وبالتايل موت النخلة. وت�سكل املكافحة ال�سلوكية لهذه احل�سرة جزء 
للح�سرة عن طريق حت�سني  امل�سائد  العمل على حت�سني كفاءة ا�سطياد  يتم  لهذه احل�سرة. لذلك  املتكاملة  املكافحة  مهم من منظومة 
لها.  غذائي  جاذب  كريمون  اإلى  باالإ�سافة  ال�سو�سة  ح�سرات  جلذب  جتميعي  فرمون  ا�ستخدام  يتم  اجلاذبة.  ومكوناتها  امل�سيدة  �سكل 
 ،)ferrugineol( اأ�سا�سيتني هما الفرمون من مادتني  ويتكون  العائل.  اإحتواء  دور مهم يف عملية  الذكور  تفرزه  الذي  الفرمون  ويلعب 
هذه  تهدف  احل�سرات.  واإناث  ذكور  من  كل  جتذب  اأنها  يف  التجميعية  الفرمونات  اأهمية  وتكمن   .1:10 بن�سبة   )ferrugineone(و

الدرا�سة اإلى تقييم كفاءة اأ�سكال مختلفة من امل�سائد يف جذب ح�سرات �سو�سة النخيل احلمراء.

الثاين من  اإلى الن�سف  مت تنفيذ الدرا�سة يف والية الربميي مبحافظة الربميي خلل الفرتة من الن�سف االأول من �سهر مايو 2018م 
 ،)McPhail( سهر يوليو 2018م، حيث مت ا�ستخدام خم�سة اأنواع من امل�سائد يف هذه الدرا�سة )م�سيدة القمع، م�سيدة ذبابة الفاكهة�
اإ�سافة فرمون وكريمون  كما مت  االأ�سود،  باللون  امل�ستخدمة  امل�سائد  وكانت جميع  ال�ساهد(،  م�سيدة )Electrap(، م�سيدة �سحار، 
جاذب حل�سرات �سو�سة النخيل احلمراء يف جميع امل�سائد وقد مت ا�ستخدام م�سيدة برنامج املكافحة املتكاملة للح�سرة ك�ساهد. لقد مت 
 )RCBD( تعليق امل�سائد على اأ�سجار النخيل على ارتفاع 1،5 مرت، وتوزيع خم�سة مكررات با�ستخدام نظام القطاعات الع�سوائية الكاملة

يف توزيع امل�سائد مع اأخذ بيانات امل�سائد كل اأ�سبوع.

اأ�سارت نتائج التحليل االإح�سائي اإلى وجود فرق معنوي )LSD= 3.51, p < 0.05( بني متو�سط اأعداد احل�سرات التي مت ا�سطيادها 
م�سيدة  تلتها  ح�سرة،   8.1 للح�سرات  متو�سط  اأعلى  �سحار  م�سيدة  �سجلت  حيث  االأول،  ال�سهر  خلل  املختلفة  امل�سائد  با�ستخدام 
يتم ت�سجيل فرق معنوي  الثاين مل  ال�سهر  التوايل، يف كل م�سيدة. ويف  القمع مبعدل 4.0 و3.5 ح�سرة، على  )Electrap( وم�سيدة 

)LSD= 2.31, p > 0.05( بني متو�سط اأعداد احل�سرات التي مت ا�سطيادها يف امل�سائد املختلفة )جدول 1(.
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جدول 1. متو�سط اأعداد ح�سرات �سو�سة النخيل احلمراء التي مت ا�سطيادها با�ستخدام امل�سائد املختلفة

ا�سم امل�سيدة
متو�سط اأعداد احل�سرات التي مت ا�سطيادها 

ال�سهر الثاينال�سهر الأول

8.13a2.00aم�سيدة �سحار

)Electrap( 4.00م�سيدةab2.53a

3.47ab0.93aم�سيدة القمع

2.80b2.40aال�ساهد

)McPhail( 2.13م�سيدة ذبابة الفاكهةb1.60a

P-value0.0180.596

LSD3.5072.308

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

تقييم ال�سفات الثمرية لأ�سجار النخيل الناجتة من تهجني الأ�سناف املبكره مع فحل مبكر وفحل متو�سط 

مت يف هذه التجربة تقييم معاملتني، حيث مت يف املعامله االأولى تهجني )تلقيح( خم�سة اأ�سناف موؤنثة مبكرة الن�سج )املزناج، ق�س قنطرة، 
التبكري  �سفات  تركيز  خلل  من  تبكريا  اأكرث  اأ�سناف  اإنتاج  بغر�س  الدمو�س(  )ابن  مبكر  بفحل  هبي�سة(  ق�س  البهلين،  بطا�س،  ق�س 
املتوفرة يف كل االأبوين. كما مت يف املعاملة الثانية تهجني )5( اأ�سجار اأخرى من نف�س االأ�سناف املوؤنثه املبكرة )املزناج، ق�س قنطرة، ق�س 
بطا�س، البهلين، ق�س هبي�سة( بفحل متو�سط )ابن اخلل�س - اجليل االأول( بغر�س اإنتاج اأ�سناف مبكرة حتمل �سفات ثمار اخلل�س. 

مت زراعة بذور الثمار الناجتة يف اأ�س�س ونقلها اإلى محطة البحوث الزراعية ب�سحار يف مار�س 2015م.

تقييم الهجن )ذكور اجليل الأول( يف املعاملتني: مت الرتكيز يف هذا التقييم على اأهم ال�سفات الثمرية املميزة لل�سنف وهي: موعد 
خروج الطلع، فرتة التزهري، حيوية حبوب اللقاح، طول وعر�س االغري�س، وزن االغري�س، عدد االأغاري�س يف النخلة، كمية حبوب اللقاح 
للغري�س، عدد ال�سماريخ باالغري�س، وعدد االأزهار يف ال�سمروخ، طول العرجون واجلزء املثمر منه. نتائج التقييم يف املعاملة االأولى لهذا 
املو�سم اأو�سحت تفاوت واختلف يف �سفات كل منها اإال اأنه وجد اأن اأغلب ال�سفات تركزت يف فحول معينة. بدء موعد خروج الطلع يف 
اأواخر �سهر نوفمرب وامتد اإلى بداية �سهر يناير. وجد اأن وزن االغري�س تراوح بني 245جم – 820جم ووزن اللقاح بني 3 – 12جم وعدد 
االأغاري�س بني 3 – 17 اإغري�س وعدد ال�سماريخ بني 49 – 175 �سمراخ وعدد االأزهار بني 10 – 42 زهرة بال�سمراخ وطول االغري�س 
تراوح بني 33 – 60 �سم وعر�س االغري�س بني 8 – 14�سم وطول اجلزء املثمر من االغري�س بني 26 – 40 �سم. كما وجد اأن غالبية 
الفحول كانت حيويتها جيدة، حيث تراوحت حيوية حيوية اللقاح يف االأ�سناف بني 18،4 اإلى 85٪. اأما يف املعاملة الثانية فقد متيزت بع�س 
الفحول ببع�س ال�سفات الثمرية يف حني متيز بع�سها االآخر ب�سفات ثمرية مختلفة، حيث وجد اأن وزن االغري�س تراوح بني 400 – 964 
جم ووزن اللقاح بني 4 – 13جم، وعدد االأغاري�س بني 3 – 11 اغري�س، وعدد ال�سماريخ بني 95 – 205 �سمراخ وعدد االأزهار بني 7 – 
54 زهرة بال�سمراخ وطول االغري�س بني 38 – 60 �سم وعر�س االغري�س بني 10 – 14�سم، وطول اجلزء املثمر من االغري�س بني 26 

ملحوظ.  ب�سكل  ال�سعيف  اإلى  املمتاز  من  االأ�سناف  بني  اللقاح  حبوب  حيوية  ن�سبة  تفاوتت  كما  – 43�سم. 
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تقييم الهجن )اإناث اجليل الأول( يف املعاملتني: مت الرتكيز يف هذا التقييم على موعد التزهري والن�سج يف الثمار، موعد التنبيت وعدد 
العذوق يف كل �سنف مع ملحظة الثمار فيها والرتكيز على اأف�سلها كتقييم مبدئي. اأو�سحت النتائج يف املعاملة االأولى اأنه توجد بع�س 
االأ�سناف مبكرة وذات جودة جيدة. كما اإمتدت فرتة بدء الرطب يف هذه االأ�سناف من نهاية �سهر مايو اإلى منت�سف �سهر يونيو. اأو�سحت 
النتائج تباينا كبريا يف لون الثمار و�سكل الثمرة وحجمها، وتراوح عدد العذوق بني 2 – 13 عذق. اأما الهجن املوؤنثة يف املعاملة الثانية فقد 
متيز اأغلبها بجودة ممتازه واإنتاجية عالية، حيث تراوح عدد العذوق فيها بني 4 – 13 عذق. كما وجد اأن بع�س الهجن قريبة جدا من 
�سنف اخلل�س، حيث اأو�سحت النتائج تباينا كبريا يف لون الثمار و�سكل الثمرة وحجمها. تعترب هذه النتائج االأولية مب�سرة للغاية وهذا 

يدل على اأن عمليات التهجني قد ت�ساعد يف انتاج اأ�سناف ذات �سفات ثمرية عالية اجلودة. 

تقييم ال�سفات الثمرية لأ�سجار النخيل الناجتة من تهجني اخلل�ض مع اخلل�ض )اجليل الثاين(

مت تنفيذ التهجني الرجعي الإنتاج اجليل الثاين )BC2( من �سنف اخلل�س من خلل التلقيح بفحل ناجت من زراعة بذور من �سجرة نخيل 
�سنف اخلل�س مع نخلة اخلل�س االأم. مت زراعة البذور الناجتة منها يف اأ�س�س ومن ثم زراعة الف�سائل الناجتة عنها يف محطة البحوث 
اإلى مرحلة االإثمار منتجة عددا من االأبناء  × اخلل�س(. مت العناية بتلك الف�سائل  الزراعية ب�سحار منتجة اجليل الثاين )اخلل�س 
املذكرة واملوؤنثة، حيث كان الهدف من التجربة املحافظة على التنوع الوراثي وكذلك ا�ستنباط �سلالت جديدة ذات خوا�س ثمريه عالية 
اجلودة. نتائج التقييم اأو�سحت تباينا وراثيا وا�سحا بني االأ�سجار نظرا الختلفها عن �سنف اخلل�س االأم من حيث لون و�سكل وحجم 
الثمار، حيث لوحظ اأن �سكل الثمار اإختلف فيما بينها فظهرت الثمار باأ�سكال بي�ساوية وكروية وم�ستطيلة. وجد اأي�سا اأن بع�س الهجن 
يقرتب �سكلها ولونها من �سنف اخلل�س االأم. من خلل نتائج التقييم لهذا ال�سنة مت اختيار اأف�سل تلك االأ�سناف وذات ال�سفات الثمريه 

عالية اجلودة وتو�سيفها خ�سريًا وثمريًا. 

امل�سروع 1-5 تعظيم القيمة ال�سناعية للتمور

اإنتاج الدب�ض من �سنف اأم ال�سل

يوجد يف �سلطنة عمان عدد كبري من اأ�سناف النخيل، حيث تو�سع هذه االأ�سناف حتت جمموعتني رئي�سيتني من اال�ستخدام: متور املائدة التي 
ت�ستهلك مبا�سرة ومتورالت�سنيع غري املرغوب فيها لل�ستهلك وت�ستخدم يف الت�سنيع اأو العلف احليواين. اأحد هذه االأ�سناف هو اأم ال�سل 
الذي يقدر اإنتاجه ال�سنوي بحوايل )29627( طن ويحتل املرتبة اخلام�سة يف قائمة االأ�سناف االأكرث اإنتاجا للتمور على م�ستوى ال�سلطنة خلل 
�سنة 2017م وت�ستخدم هذه الكميات يف الغالب كعلف للحيوانات. يهدف هذا البحث اإلى اإيجاد الطرق املثالية ال�ستغلل هذه الكميات وبالتايل 
تقليديا  ا�ستخدامه  ويتم  التام  الن�سج  مرحلة  يف  الدب�س  ينتج  حيث  الدب�س،  اإنتاج  الطرق  هذه  من  ال�سنف.  لهذه  االقت�سادية  القيمة  رفع 
وت�سنيعيا يف عمل املثلجات مثل االأي�سكرمي، املعجنات، امل�سروبات الغازية واإنتاج الكحول واخلل وغريها. تتمثل القيمة الغذائية للدب�س فيما 
يحتويه من �سكريات وعنا�سر معدنية ب�سفة اأ�سا�سية ومتتاز �سكريات الدب�س بكونها �سكريات اأحادية )جلوكوز - فركتوز( �سريعة االمت�سا�س 

وهي تعمل على اإمداد اجل�سم بالطاقة احليوية اللزمة حلركة ون�ساط اجل�سم واإعطائه القدرة على بذل املجهود. 

مت ا�ستخل�س الدب�س ح�سب اخلطوات املو�سحة يف ال�سورة 9، وبلغت كمية الدب�س املنتجه من �سنف اأم ال�سل من 60 اإلى 65٪ من وزن 
التمر الداخل يف الت�سنيع )600 – 650جم دب�س م�ستخل�س من كل كيلوجرام من التمر(. مت بعد ذلك متابعة الدب�س املنتج ملدة ثمانية 
اأ�سهر من حيث التغريات التي تطراأ على خوا�سه الفيزيائية والكيميائية والتي ت�سمنت ن�سبة الرطوبة، املواد ال�سلبة الذائبة، الن�ساط 
املائي، االأ�س الهيدروجيني، واحلمو�سة، اللون وجمموع املركبات الفينولية. اأظهرت النتائج احتفاظ الدب�س بكل خ�سائ�سه الفيزيائية 

والكميائية دون حدوث اأي تغري فيها طيلة فرتة املتابعة )�سكل1 و2(. 
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غ�سل ثمار التمر

 ير�سح املزيج بالقما�ض الأبي�ض
مع تكرار العملية 3 مرات

 تركيز امل�ستخل�ض على
100°م مع التحريك

املنتج النهائي
دب�ض تركيز 72 - 73 برك�ض

نزع النوى

ترك املزيج يربد

 مزج التمور مع املاء املغلي
بن�سبة 2:1

 غلي املزيج علي 100°م ملدة 30
دقيقة مع التحريك

�سورة 9. اخلطوات املتبعة لإنتاج الدب�ض

20	  
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 أأشهھر )8(صنف أأمم االسال خاللل فترةة االتخزيین لمدةة 
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 )pH( والرقم الهيدروجيني )acidity( واحلمو�سة )Aw( سكل 1. ن�شاط املاء�

ودرجة اللون )L( والمت�سا�ض )absorbance ( للدب�ض الناجت من �سنف اأم 

ال�سل خلل فرتة التخزين ملدة )8( اأ�سهر

�سكل 2. ن�سبة الرطوبة )M%( واملواد ال�سلبة الذائبة )TSS%( واللزوجة 

)Viscosity( للدب�ض الناجت من �سنف اأم ال�سل خلل فرتة التخزين 

ملدة )8( اأ�سهر

اإعداد م�سروب من التمر والليمون اجلاف

قام ق�سم بحوث ال�سناعات الغذائية �سابقا بتجارب الإنتاج م�سروب من التمر والليمون العماين الطازج، و�سمن �سعيه لتنويع املنتجات قام 
يف �سنة 2018م بتجربة الإنتاج م�سروب من التمر والليمون العماين اجلاف. ميتاز الليمون اجلاف بطعم خا�س يختلف عن الليمون الطازج 
ف�سل عن االختلف يف املحتوى الرطوبي ويف القوام. كل ذلك يقت�سي التبديل يف طرق التعامل مع الليمون اجلاف عند ا�ستخدامه كمكون 
مل�سروب التمر. وبالتايل من املتوقع اأن تختلف املنتجات الناجتة ب�سبب االختلف يف الذوق ومحتوى الرطوبة وامللم�س )�سورة 10(. مت 
اإجراء التحاليل املبدئية للتمر والليمون املجفف امل�ستخدم يف جتارب اإعداد امل�سروب، حيث اأ�سارت التحاليل باأن ن�سبة الرطوبة للتمر كانت 
)17.1٪( بينما بلغت رطوبة الليمون املجفف )15.35٪(، اأما املواد ال�سلبة الذائبة الكلية للتمر فقد كانت )82.5° برك�س( و)°46.5 

برك�س( لليمون اجلاف. 
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القيام بتجارب مبدئية لإنتاج امل�سروب لتقييم عدة تركيبات

تقييم امل�سروب من فنيي الق�سم

املوافقة على تركيبتني للم�سروب

تنفيذ تقييم ح�سي ل�ستطلع راأي امل�ستهلك يف الرتكيبتني

حتليل بيانات التقييم احل�سي

التو�سية برتكيبة للم�سروب

�سورة 10. ت�سميم وم�سار التدفق لتجربة اإعداد م�سروب التمر والليمون العماين اجلاف

مت يف التجارب املبدئية اإعداد امل�سروب بتثبيت ن�سبة اإ�سافة متر اخلل�س بن�سبة 20 ٪ من الوزن واإ�سافة م�سحوق الليمون اجلاف بن�سب 
مختلفة من 1 اإلى 5٪ من الوزن. بعد التقييم احل�سي للم�سروب الناجت تكرر ظهور طعم مر يف امل�سروب. بعد اأخذ تعليق طاقم التقييم 
احل�سي يف احل�سبان مت جتربة عدة طرق ملحاولة الو�سول اإلى تركيبة دون الطعم املر واإعداد امل�سروب بتثبيت تركيز التمر وتغيري طريقة 

معاملة م�سحوق الليمون اجلاف باإ�سافته على البارد اأو باإ�سافته بعد غليان م�ستخل�س التمر باتباع عدة تراكيب ح�سب اجلدول )2(.

جدول 2. الرتاكيب املختلفة امل�ستخدمة يف التجربة
معاملة الليمون اجلافرقم الرتكيبة

اإزالة البذور وطحن الثمار1
�سق الثمار واإزالة البذور2
�سق الثمار دون اإزالة البذور3

جدول 3. ن�سبة املواد ال�سلبة الذائبة )برك�ض°( واحلو�سة الكلية للرتكيبتني املختارتني

احلمو�سة الكليةاملواد ال�سلبة الذائبة الكلية )°برك�ض(الرتكيبة
15.55.5»اأ«

15.15.1»ب«

وبعد اال�ستقرار على تركيبتني من اجلدول )3( اعتمادا على تقييم طاقم التقييم احل�سي اأجريت درا�سة للم�ستهلك.

درا�سة تقبل امل�ستهلك:

اأجري تقييم ح�سي لطلبة وموظفي الكلية التقنية ب�سور ال�ستطلع راأيهم يف تركيبتني مل�سروب التمر مع الليمون اجلاف وقد �سارك يف 
التقييم )153( �سخ�س من اأع�ساء الهيئة التدري�سية والطلبة والطالبات. اأظهرت النتائج تف�سيل اأغلب امل�ساركني )106( للرتكيبة »ب« 

)69٪( يف حني ف�سل )49( الرتكيبة »اأ« )ال�سكل 3(.
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22	  
	  

H+آ"L% دون ا.a[A ا.#+ وإ?8اد ا.#,+وب H �"L>3Y+آ"@ ا.3#+ و B*G[* %5V+n +""}H% *=('ق ا.B"#'ن ا.GIف 

 .)2(ة H+اآ"N=6 N ا.8Iول iB? y3EG~lY ا.GLرد أو G"BT 8[Y y3EG~lYن *=ëBÅ3 ا.GLHGY +#3ع ?8

 االترااكيیب االمختلفة االمستخدمة في االتجربة .2 جدوولل

 معاملة االليیمونن االجافف ررقم االتركيیبة

 إزا.% ا.L}ور وR)n ا.<#Gر 1

 Üá ا.<#Gر وإزا.% ا.L}ور 2

 Üá ا.<#Gر دون إزا.% ا.L}ور 3

 

 .aM ا.a""53 ا.(=D أ$+�V دراxBZ3=#B. %Cا?G#3دا ?Gn a""5H iB) 3(و Y]8 ا53CJ+ار ?H iB+آ"R* R"3L ا.8Iول 

 وواالحوضة االكليیة للتركيیبتيین االمختاررتيین) بركس(° ة االمواادد االصلبة االذاائبة نسب .3جدوولل 

 االحموضة االكليیة )بركس(° االمواادد االصلبة االذاائبة االكليیة  االتركيیبة

 5.5 15.5 "أ " 

 5.1 15.1 "ب " 

 

 :ددررااسة تقبل االمستهھلك

LBA. D=6 a""5H وب ا.3#+ *! أ$+ي+,#. R"3L"آ+H DE aZVع رأwA3CJ ر'XY G"B[.ا.53-"% ا %"B<.ا D(&'*و %

 a""53.ا DE ركGá 8M ف وGI.ن ا'#"B.ت )153(اGL.GA.وا %LBA.وا %"=Vا.83ر %Ö"Z.ء اGv?أ R* ëÅá .ت أ+Z&

 R"رآG,#.ا NBTأ q"v(H dsG3-.ا)106 ( %L"3+آB. " ب " qvE R"6 DE)49 ( %L"ت ."أ " ا.3+آ+Z&أ dsG3-.أن ا 

%"L.G}.ا i#à[.ا qv(H ) (ب) %L"69ا.3+آ% (G#ه' آ W~'* DE q<,.3 ا. 

 
 نسب تقبل االمشارركيین في االتقيیيیم لتركيیبتي االمشرووبب . 3 شكل

31%

69%

ا.3+آ"L% أ

ا.3+آ"L% ب

�سكل 3. ن�سب تقبل امل�ساركني يف التقييم لرتكيبتي امل�سروب

اإنتاج بودرة التمر

ي�ستخدم ال�سكر االأبي�س ب�سكل يومي من قبل افراد املجتمع واأ�سبح من ال�سعب اال�ستغناء عنه الأهميته للح�سول على الطعم احللو يف 
من  له  البديل  اختيار  وجب  املجتمع مبخاطره  ووعي  االبي�س  ال�سكر  ال�ستخدام  كثرية  �سحية  وجود مخاطر  ومع  وامل�سروبات،  االأطعمة 
الطبيعة وخا�سة من النباتات والفواكه ولذلك مت اختيار ثمار النخيل لل�ستفادة منها حيث تعترب من املح�سول الرئي�سي بال�سلطنة والغنية 
بال�سكر. تهدف هذه الدرا�سة الإنتاج محلي للغذاء )بديل لل�سكر( من ثمار النخيل اجلافة ذات جودة عالية ومطابقة للهدف املرجو منه 

من اأ�سناف مختارة، من خلل حتليلها ملعرفة اخل�سائ�س الفيزيوكميائية بعد االنتاج.
مت اختيار �سنفني من ثمار النخيل، �سنف النغال )لونه ا�سفر( واخلنيزي ) لونه احمر( مبراحلها الثلث )الب�سر، الرطب والتمر(، 
غرفة  يف  االأولى  بطريقتني  التجفيف  ثم  ومن  الرطوبة  فقد  عملية  لت�سهيل  اأن�ساف  اإلى  وتقطيعها  وتنظيفها  العينات  حت�سري  مت  حيث 

البوليكربونيت والثانية يف جهاز التجفيف لتحديد الطريقة االأمثل للتجفيف.
بعد التجفيف، اأو�سحت النتائج اأن بودرة ب�سر النغال جافة وغري لزجة، كما اأن بودرة رطب النغال جافة ولكن متيل اإلى التكتل )�سورة 11(، بينما متر 
النغال مل ي�سل اإلى درجة اجلفاف وعند الطحن ت�سبح البودرة عجينة. اأما بالن�سبة ل�سنف اخلنيزي فلم يتم التو�سل اإلى بودرة من خلل جتفيف 

جميع املراحل من ب�سر ورطب ومتر حيث كان الناجت هو عجينه لزجة. ويو�سح اجلدول )4( بع�س حتاليل االأ�سناف با�ستخدام طريقتي التجفيف.

)ب( بودرة ب�سر النغال)اأ( ب�سر نغال جمفف

)د( بودرة رطب النغال)ج( رطب نغال جمفف
�سورة 11. مناذج لعينات جمففة وامل�سحوق الناجت عنها، )اأ( ب�سر نغال جمفف، )ب( بودرة ب�سر النغال، )ج( رطب نغال جمفف، )د( بودرة رطب النغال

ب اأ

د ج
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جدول 4. حتاليل الأ�سناف التي مت درا�ستها با�ستخدام التجفيف يف غرفة البويل كربونيت وجهاز التجفيف الكهربائي

العيناتطريقة التجفيف
بعد التجفيفقبل التجفيف

ن�سبة الرطوبة 
)%M(

الن�شاط املائي 
)Aw(

ن�سبة الرطوبة 
)%M(

الن�شاط املائي 
)Aw(

غرفة البويل كربونيت

85.870.9812.00.29خلل اخلنيزي
60.990.6512.980.39ب�سر اخلنيزي
-44.70.8314.5رطب اخلنيزي

61.30.928.480.25ب�سر النغال
40.30.8111.30.26رطب النغال

جهاز التجفيف

60.990.656.730.22ب�سر اخلنيزي
44.670.838.250.39رطب اخلنيزي

61.330.926.720.22ب�سر النغال
40.30.8111.90.24رطب النغال

امل�سروع 1-6 التنوع الوراثي اجلزيئي لنخيل التمر

درا�سة التطابق الوراثي لأربعة اأ�سناف نخيل ن�سيجية 

تهتم وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية باالإكثار الن�سيجي الأ�سناف نخيل التمر من خلل مركز بحوث الزراعة الن�سيجية لرفد برنامج االإحلل وامل�ساريع 
الوطنية كم�سروع زراعة املليون نخلة. مت يف هذه الدرا�سة حتليل الب�سمة الوراثية يف ق�سم بحوث التقنية احليوية مبركز بحوث النخيل الأربعة اأ�سناف 
من نخيل التمر وهي: فحل بهلين، فر�س، فحل خوري وخل�س باالإ�سافة اإلى مقارنة كل �سنف من هذه االأ�سناف مع عدد من الف�سائل الن�سيجية التى 
مت اإكثارها يف مركز بحوث الزراعة الن�سيجية وذلك للتحقق من مدى مطابقة الف�سائل الن�سيجية مع النخلة االأم التي اأخذ منها الن�سيج املر�ستيمي 
)Meristematic tissue( يف بداية االكثار. يو�سح اجلدول )5( عدد العينات التي مت حتليلها لكل �سنف، وقد ا�ستخدم يف تقدير الب�سمة الوراثية 

 .Simple Sequence Repeats )SSRs(. الطريقة املعروفة »مبوؤ�سرات املقاطع الب�سيطة املتكررة« او امليكرو�ستااليت

جدول 5. اأ�سناف النخيل التى �سملتها الدرا�سة ورموزها وعدد العينات التي ا�ستخدمت يف التحليل

اإ�سم ال�سنف ورمزه يف 
مركز بحوث الزراعة الن�سيجية

رمز ال�سنف 
عند التحليل 

عدد العينات التي ا�ستخدمت يف التحليل

فحل بهلين
A10B17

M1النخلة االأم + الف�سيلة التقليدية + 10 ف�سائل ن�سيجية

فر�س
A32B39

M2النخلة االأم + الف�سيلة التقليدية + 9 ف�سائل ن�سيجية

فحل خوري
A7B35

M3النخلة االأم + الف�سيلة التقليدية + 10 ف�سائل ن�سيجية

خل�س
A2B96

M4النخلة االأم + الف�سيلة التقليدية + 8 ف�سائل ن�سيجية

45 عينةاملجموع
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 )DNeasy plant Maxi kit Qiagen( با�ستخدام )من العينات امل�ستهدفة لكل �سنف )جدول 5 DNA مت اإ�ستخل�س احلم�س النووي
ومن ثم قيا�س تركيز احلم�س النووي با�ستخدام 1 ٪ من هلم االآجاروز Agarose gel والك�سف عنه با�ستخدام االأ�سعة فوق البنف�سجية 

كما هو مو�سح يف ال�سورة )12(.

Agarose gel سورة 12. احلم�ض النووي للعينات امل�ستهدفة على هلم الآجاروز�

بعد التاأكد من نقاوة وتركيز احلم�س النووي، مت حتليل الب�سمة الوراثية لهذه االأ�سناف باإ�ستخدام )19( زوجا من بادئات امليكرو�ستااليت 
وامل�سممة خ�سي�سا لنخيل التمر وذلك من خلل تفاعلت البلمرة املت�سل�سل PCR ) �سورة 13 وجدول 6(. 

 Agarose gel على هلم الآجاروز ) Microsatellite PDCAT18 ( سورة 13. نتائج حتليل الأ�سناف باإ�ستخدام اإحدى بادئات امليكرو�ستاليت�

Tm امل�ستخدمة يف درا�سة الأ�سناف الأربعة والت�سل�سل النيوكليوتيدي لها وحرارة الن�سهار SSR جدول 6. بادئات امليكرو�ستاليت

درجة حرارة
الن�سهار

)م°(
) الت�سل�سل النيوكليوتيدي )5- 3 ا�سم البادئة رمز البادئة

52
F: ACCCCGGACGTGAGGTG

mPdCIR 10 P1
R: CGTCGATCTCCTCCTTTGTCTC

52
F: AGCTGGCTCCTCCCTTCTTA

mPdCIR 15 P2
R: GCTCGGTTGGACTTGTTCT

52
F: AGCGGGAAATGAAAAGGTAT

mPdCIR 16 P3
R: ATGAAAACGTGCCAAATGTC

52
F: GCACGAGAAGGCTTATAGT

mPdCIR 25 P4
R: CCCCTCATTAGGATTCTAC

52
F: CTGCCATTTCTTCTGAC

mPdCIR 50 P5
R: CACCATGCACAAAAATG

فر�ض

خل�ضفحل بهلين

فحل خوري
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درجة حرارة
الن�سهار

)م°(
) الت�سل�سل النيوكليوتيدي )5- 3 ا�سم البادئة رمز البادئة

52
F: AAGCAGCAGCCCTTCCGTAG

mPdCIR 57 P6
R: GTTCTCACTCGCCCAAAAATAC

52
F: TGGATTTCCATTGTGAG

mPdCIR 78 P7
R: CCCGAAGAGACGCTATT

52
F: GAGAGAGGGTGGTGTTATT

mPdCIR 85 P8
R: TTCATCCAGAACCACAGTA

52
F: CCATTTATCATTCCCTCTCTTG

mPdCIR 93 P9
R: CTTGGTAGCTGCGTTTCTTG

55
F: GGCCTTCTCTTCCCTAATGGGA

PDCAT2 P10
R: GTTTCTTGCCCCTGTTCTTTCCCTC

55
F: GGCCCGTCCTTGGATTAGAG

PDCAT5 P11
R: CTACGTTGTCCCGTCAATTGG

55
F: CACTGCTCCTGTTGCCCTGT

PDCAT10 P12
R: TGTAGAAGGGCAGAGGACGG

55
F: TTAGTAGACTCCCCACCGTCCT

PDCAT11 P13
R: GTTTCATGGTGCTGGAGAATGAA

55
F: CATCGTTGATTCCTAACCCCTC

PDCAT12 P14
R: GTTTAGATCTTGCATGGCAACGC

55
F: TGCTGCAAATCTAGGTCACGA

PDCAT14 P15
R: GTTTACCCCTCGGCCAAATGTAA

55
F: CAGCGGAGGGTGGGCCTC

PDCAT17 P16
R: GTTTCTCCATCTCCCTTTTTCTTCTGCTACTC

55
F: CCTAAACCTGAATGAATCAAAGCA

PDCAT18 P17
R: ACTAACATAAGGACAGTGCTATGTGATTG

55
F: TTTCAGACACATCAAGTAACGATGA

PDCAT20 P18
R: GTTTACGTCCACCCCAAGTTACGA

55
F: GTGTTTGAAGATTGATTTTGTGTTATGAG

PDCAT21 P19
R: GTTTCGAACTATAGGCATGCACAATAGTATATTG

 Beckman Coulter CEQ™ 8000 Automated )DNA Sequencer( مت حتليل النتائج وقراءتها با�ستخدام جهاز حتليل احلام�س النووي
.GenAlEx، Power Marker، DARwin سكل 4( ومن ثم مت حتليل هذه القراءات بوا�سطة بع�س الربامج املتخ�س�سه مثل�( Machine
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مت ا�ستخدام )19( زوجا )primer pairs( من بادئات امليكرو�ستااليت وامل�سممة خ�سي�سا لنخيل التمر، حيث اأظهرت جميع البادئات امل�ستخدمة 
قدرة على م�ساعفة الـحم�ض النووي لالأ�سناف االأربعة. نتج من حتليل هذه البادئات )95( األيال بن�سة تعددية �سكلية )60%(. ترواح عدد االأليالت يف 
املواقع املختلفة بني )2( األيل للبادئات )P6، P12، P14( و)8( األيالت للبادئات )P4، P8، P18( اأي مبعدل )5( األيالت يف كل موقع. وقد اأعطت 
 104bp ،143bp، 274bp :يف االأ�سناف االأربعة وهي كالتايل )monomorphic( األيال واحدا مت�سابها P12و P1، P6، P11 كل من البادئات
 P7، P10، ،P5 130 فيما متكن )15( زوجا من البادئات من ك�سف االختالفات / التباينات الوراثية بني االأ�سناف االأربعة، حيث اأعطت البادئاتbpو
P15، P16 وP17 األيلني متعددين �سكليا يف االأ�سناف االأربعة، بينما اأعطت البادئات P13، P14، P18 ،P2، P3، P4، P8، P9 وP19 األيلني 

 M1،( اأطوال املواقع اجلينية لالأ�سناف االربعة )اأحدهما مت�سابها واالآخر متعدد �سكليا اأو مختلف يف االأ�سناف االأربعة )جدول 4(. وتبني اال�سكال )5
M2، M3، M4( والتي مت حتليلها با�ستخدام البادئات ) P5، P7، P10، P15، P16 وP17 ( على التوايل، حيث يالحظ اأن لكل �سنف ب�سمة ذات 

 P5 طول مختلف عن االآخر والذي من خالله ميكن متييز االأ�سناف عن بع�سها، فعند حتليل عينة حم�ض نووي من االأ�سناف االأربعة با�ستخدام البادئة
فاإنها تعطي ب�سمة ذات طول يرتاوح بني 191-197 نيوكليوتيده يف �سنف فحل بهالين، 191-224 نيوكليوتيده يف �سنف الفر�ض، 210 نيوكليوتيده يف 
�سنف فحل خوري و204-210 نيوكليوتيده يف �سنف اخلال�ض )�سكل 4(. اأما بالن�سبة ملطابقة كل �سنف من االأ�سناف االأربعة مع الف�سائل التقليدية 
والن�سيجية فقد اأظهرت النتائج مطابقة كل �سنف مع الف�سائل التقليدية والن�سيجية با�ستخدام البادئات P5، P7، P10، P15، P16 وP17. تو�سح 
العنقودي  التحليل  واأكد   ،P17 البادئة  با�ستخدام  والن�سيجية  التقليدية  الف�سائل  االأربعة مع  االأ�سناف  اأمهات   اال�سكال )10، 11، 12 و13( مطابقة 
)�سكل 14( مطابقة اأمهات اال�سناف االربعة كال مع ف�سائله التقليدية والن�سيجية. وتخل�ض هذه الدرا�سة اإلى دقة هذه التقنية و�سرعتها يف تو�سيف 
اأ�سناف النخيل مقارنة مع التو�سيف الظاهري )الثمري، اخل�سري( والذي عادة ي�ستغرق فرتة زمنية طويلة قد ت�سل اإلى فرتة التزهري، وتت�سم تقنية 

DNA – microsatellites بالثبات حيث اأنها تعتمد على املادة الوراثية على عك�ض التو�سيف الظاهري الذي قد يتاأثر بالظروف البيئية املختلفة. 

P5 باإ�ستخدام البادئة )M4( خل�ض ،)M3( فحل خوري ،)M2( فر�ض ،)M1( للأ�سناف الربعة: فحل بهلين )bp( سكل 5. الختلف يف اأطوال املواقع اجلينية�
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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

تاأثري درجة حرارة منطقة اجلذور على منو وانتاجية حم�سول اخليار حتت نظام الزراعة املائية يف البيوت املحمية املربدة

يعترب التحكم يف درجة حرارة منطقة جذور النبات اأحد املمار�سات املهمة واأكرثها �سهولة واقت�سادًا مقارنة بالعوامل البيئية االأخرى مثل 
التحكم يف درجة حرارة الهواء، حيث ميكن اأن يكون حل فعاال للإجهادات احلرارية للنباتات املزروعة بطريقة الزراعة املائية. �سممت 
هذه الدرا�سة لتح�سني االإنتاجية وجودة مح�سول اخليار من خلل التحكم يف درجة حرارة منطقة اجلذور من اأجل حت�سني امت�سا�س 
العنا�سر الغذائية والنمو ملح�سول اخليار خلل ثلث فرتات زراعية وهي فرتة ال�سيف )يونيو-اأغ�سط�س( واخلريف )�سبتمرب-نوفمرب( 
والربيع )فرباير- مايو( خلل املو�سم الزراعي 2018/2017م يف البيت املحمي )270م2( يف محطة البحوث الزراعية بالرمي�س. زرعت 
 ( ال�ساهد وهي  الى  باالإ�سافة  النباتات  التربيد يف منطقة جذور  لدرجات  بثلث معاملت  الزراعي )البرياليت(  الو�سط  النباتات يف 
22 و25 و28 درجة مئوية وال�ساهد غري املربد )33 درجة مئوية((. نفذت التجربة بالت�سميم كامل الع�سوائية باأربعة مكررات. اأ�سارت 
النتائج اإلى اأن درجتي احلرارة 22 درجة مئوية و25 درجة مئوية يف منطقة اجلذور اأدت الى تفوق املح�سول من حيث اإرتفاع طول النبات 
وعدد االأوراق للنبات ومحتوى الكلوروفيل وم�ساحة الورقة )�سم2( وعدد الثمار واالإنتاجية )طن/للبيت املحمي( والوزن الرطب واجلاف 
للنباتات، مع وجود فروقات معنوية عالية بني املعاملت جلميع الفرتات الزراعية الثلث. تراوحت االنتاجية بني )4.5-6.4( طن/
للبيت املحمي لدرجات احلرارة ملنطقة اجلذور. اأما من حيث فرتة الزراعة فقد تراوحت االنتاجية من )4.2 –6.8( طن/للبيت املحمي. 
كما جاءت االنتاجية االأعلى عند درجات احلرارة 22 و25 درجة مئوية ملنطقة اجلذور والتي بلغت )6.4( طن/للبيت املحمي لكليهما، 
مع وجود فروقات معنوية مقارنة بال�ساهد غري املربد )33 درجة مئوية(. اما فيما يتعلق بفرتات الزراعة فقد كانت اأعلى انتاجية خلل 
فرتة اخلريف )فرباير- مايو(، حيث و�سلت اإلى )6.8( طن/للبيت املحمي مقارنة بفرتة ال�سيف )4.2 طن/للبيت املحمي(. ميكن 
اال�ستنتاج من نتائج هذه الدرا�سة اأن تربيد منطقة اجلذور للنباتات داخل البيوت املحمية من خلل محلول املغذيات اأمرًا �سروريًا يف 

ال�سلطنة وذلك خلل ف�سل ال�سيف )يونيو اإلى اأغ�سط�س(.

حتليل العائد ال�ستخدام نظام تربيد املحلول املغذي يف زراعة اخليار يف الزراعة املائية املغلقة يف البيوت املحمية يف �سلطنة عمان

تعترب ال�سلطنة من الدول اجلافة ذات احلرارة العالية، حيث ت�سل درجات احلرارة الق�سوى اليومية اإلى اأكرث من 40 درجة مئوية خلل 
ف�سل ال�سيف. وعليه فاإن هذا الطق�س يجعل من الزراعة التقليدية يف احلقول املفتوحة �سبه م�ستحيلة. وبالتايل فاإن م�ستقبل الزراعة 
امل�ستدامة يف ال�سلطنة �سيعتمد اإلى حد كبري على التقنيات احلديثة مثل الزراعات املحمية والزراعة بدون الرتبة اأو ما ي�سمى بالزراعة 
املائية. تعرف الزراعة املائية باأنها تقنية زراعة النباتات بدون تربة بغمر جذورها يف املحلول املغذي. تعترب درجة حرارة املحلول املغذي 
من العوامل التي توؤثر على اإنتاج نظام الزراعة املائية، حيث اأنها اإحدى اأهم العوامل املحددة الإنتاج املحا�سيل وجودتها. مت اإجراء هذا 
البحث بهدف درا�سة التاأثري االقت�سادي لتقنية التحكم بدرجة حرارة املحاليل املربدة على اإنتاجية اخليار، حيث مت اإجراء حتليل العائد 
وال�ساهد غري املربد )33 درجة مئوية((.  االأربعة ) 22 و25 و28 درجة مئوية  الغذائية  املحاليل  التحكم بدرجات حرارة  لتكلفة نظام 
اأ�سارت نتائج التحليل ل�سنتني اإلى اأن درجات احلرارة االأربع ملحاليل املغذية قد حققت عوائد )فوائد( اإيجابية اأعلى من التكاليف الكلية 
واملتغرية. اأعطت معاملة تربيد املحلول املغذي )22 درجة مئوية( اأعلى عائد باملقارنة مع املعاملت االأخرى، تلها معاملة )25 درجة 
مئوية( ثم معاملة )28 درجة مئوية(، وكانت معاملة ال�ساهد )33 درجة مئوية( هي االأقل عائدُا. اأعطت ال�سنة الثانية عائدًا اأعلى من 
ال�سنة االأولى، حيث كانت املعاملة )22 درجة مئوية( هي االأف�سل ب�سكل عام، وقد اأعطت عائدًا اأعلى من التكاليف املتغرية واالإجمالية 
خلل �سنتي الدرا�سة )جدول 7(، لذا تعترب معاملة تربيد املحلول املغذي )22 درجة مئوية( هي البديل االأف�سل اقت�ساديًا لزراعة اخليار 

يف نظام الزراعة املائية املغلقة.
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جدول 7. اإجمايل التكاليف )ريال عماين( لكل معاملة ل�سنتني 

ال�سنة الثانيةال�سنة الأولىاملعاملة )درجة حرارة املحلول(
223793.534810.63 درجة مئوية 
253736.234635.73 درجة مئوية
283226.933326.09 درجة مئوية

2450.013270.01ال�ساهد غري املربد )33 درجة مئوية(

تاأثري درجة حرارة املحلول املغذي على م�ستوى الأوك�سجني ومنو وجودة حم�سول اخليار حتت نظام الزراعة املائية يف البيوت املحمية املربدة

يعد ارتفاع درجة حرارة املحلول املغذي حول منطقة اجلذر )RZT( اأحد العوامل الرئي�سية التي حتد من منو املحا�سيل يف الزراعة املائية 
وذلك ب�سبب التغري يف م�ستويات االأوك�سجني املذاب يف املحلول خلل موا�سم درجات احلرارة العالية. اإن التحكم االأ�سهل واالقت�سادي يف 
درجة حرارة منطقة اجلذور )RZT( ميكن اأن يكون حًل فعااًل ل�سبط درجة حرارة النباتات يف الزراعة املائية. مت اإجراء هذه الدرا�سة 
للتعرف على تاأثري درجة حرارة املحلول املغذي على م�ستوى االأوك�سجني )االأوك�سجني الذائب يف خزان التغذية(، باالإ�سافة اإلى حتديد 
منو واإنتاجية وجودة اخليار )Cucumis sativus L(. متت زراعة النباتات يف نظام الزراعة املائية املغلق باأبعاد 9 اأمتار وطول 30 
مرًتا يف البيت املحمي )270م2( خلل ثلث فرتات زراعية وهي فرتة ال�سيف )يونيو-اأغ�سط�س( واخلريف )�سبتمرب-نوفمرب( والربيع 
لدرجات  معاملت  بثلث  )البرياليت(  الزراعي  الو�سط  يف  النباتات  زرعت  2018/2017م.  الزراعي  املو�سم  خلل  مايو(  )فرباير- 
التربيد يف منطقة جذور النباتات باالإ�سافة الى ال�ساهد وهي ) 22 و25 و28 درجة مئوية وال�ساهد غري املربد )33 درجة مئوية(. مت زراعة 
النباتات يف اأوعية مملوءة بو�سط البرياليت بالت�سميم الع�سوائي الكامل )RCD( وباأربعة مكررات. اأظهرت النتائج اأن تربيد املحلول 
املغذي له تاأثرًا اإيجابيًا على م�ستويات االأوك�سجني املذاب يف خزان التغذية للمحلول املغذي اجلديد باالإ�سافة اإلى املحلول املغذي امل�سرف 
جلميع فرتات زراعة املحا�سيل يف كل ال�سنتني. كما اأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق معنوية )p<0.05( بني املعاملت بالن�سبة ال�ستهلك 
االأوك�سجني من قبل جذور اخليار يف فرتات الزراعة املختلفة يف كلتا ال�سنتني. مت ت�سجيل م�ستويات عالية من ا�ستهلك االأوك�سجني يف 
منطقة جذور النباتات يف البيت املربد مقارنة مع ال�ساهد غري املربد جلميع فرتات زراعة املح�سول يف كلتا ال�سنتني. تاأثرت جميع �سفات 
النمو واالإنتاج واجلودة ب�سكل اإيجابي مع زيادة م�ستويات االأوك�سجني املذاب يف املحلول املغذي. من خلل هذه الدرا�سة ميكن التو�سية 
بتوفري التهوية املثلى )م�ستويات االأوك�سجني( من خلل تربيد املحلول املغذي مما يجعله ذو اأهمية ق�سوى لرفع انتاجية مح�سول اخليار 

خلل فرتات النمو يف املوا�سم املختلفة وخا�سة يف ف�سل ال�سيف.
امل�سروع 2-2. تعظيم ال�ستفادة من ا�ستخدام املياه واإدارتها حتت بيئات خمتلفة

درا�سة لتحديد معدلت البخرنتح املرجعية )ETo( والتطبيق امليداين على حم�سول الرب�سيم احلجازي )القت(

توؤدي بيانات الطق�س دورا رئي�سيا يف حتديد معدل البخر والنتح املرجعي والذي يوؤثر بدوره ب�سورة مبا�سرة على حتديد متطلبات املحا�سيل 
املختلفة من مياه الري، كما ت�ساعد اأي�سًا بعد درا�سة نوعية الرتبة وخ�سائ�سها على حتديد جدولة الري املنا�سبة لتلك املحا�سيل، وكما هو 
معروف عن البيانات املناخية اأنها تختلف وفًقا للمنطقة اجلغرافية والبيئة املحيطة بتلك املنطقة. لذلك فاإن الهدف من هذه الدرا�سة هو 
حتديد معدل البخر والنتح املرجعي )ETo( يف مناطق مختلفة من ال�سلطنة والعمل على اإيجاد تطبيقات ميدانية تبني للمزارعني الفوائد 
املرجوة من نتائج هذه الدرا�سة مقارنًة مع تطبيقات الري املتبعة لدى املزارعني لري مح�سول الرب�سيم احلجازي )القت(. ويف هذا ال�سدد، 
 Geographic( مت جمع بيانات املناخ لعدد من ال�سنوات لت�سمل �سنوات اخل�سب واجلفاف بوا�سطة موقع عاملي متخ�س�س يف بيانات املناخ
Global Weather(، حيث مت جتميع البيانات املناخية اليومية )درجة احلرارة العظمى ودرجة احلرارة ال�سغرى والرطوبة و�سرعة الرياح 

و�ساعات ال�سطوع ال�سم�سي اأو االإ�سعاع ال�سم�سي( الأكرث من )15( �سنة واخلا�سة بواليات �سحار )جمي�س( وبهل واإبرا ونزوى و�سلله )قريون 
حريتي( والر�ستاق و�سمائل و�سور وثمريت. مت الرتكيز خلل الدرا�سة على البيانات املناخية اخلا�سة بوالية �سحار )محطة جمي�س 1(، 



البرنامج الرئيسي 2
 كفاءة استخدام المياه وإدارة الري

17 التقرير السنوي 2018م

حيث جمعت البيانات املناخية اليومية لل�سنوات من 1990 اإلى 2016م، ومت العمل على حتليل تلك البيانات الإيجاد املتو�سط الوزين الذي 
 CROPWAT( االإ�ستعانة بربنامج بعد ذلك مت  �سنة،  البيان خلل )27(  لذلك  والتكرار  بيان  لكل  اليومي  ال�سجل  العلقة بني  ميثل 
8.0( حل�ساب البخرنتح املرجعي )ETo( املمثل لكل يوم بال�سنة. ويبني اجلدول )8( الفروقات بني البيانات باإحت�ساب معدل البخرنتح 
التي مت  البيانات  اإلى  اإ�سافة  �سنوات )1995 - 1999م(  التي مت ح�سابها ملدة )5(  املائية  االإحتياجات  لوالية �سحار يف دليل  املرجعي 
جتميعها وحتليلها من املوقع امل�سار اإليه يف الفرتة من 1990 الى 2016م. كما مت اإختيار حقل الأحد املزارعني بالقرب من محطة االأر�ساد 
اجلوية بقرية جمي�س لعمل درا�سة ميدانية لري مح�سول الرب�سيم احلجازي )القت( من قبل املزارع ومدى قابلية هذه الدرا�سة لتحديد 
االإحتياجات املائية وجدولة الري املثلى حتت ظروف احلقل. وتو�سح ال�سور املرفقة جانبًا من حقل الدرا�سة، ومقطعًا عر�سيًا يو�سح 
طبقات الرتبة املختلفة يف ذلك احلقل )�سورة 14 و15(. وتتمثل اخلطوات القادمة يف تكملة باقي متطلبات الدرا�سة يف احلقل امل�سار اإليه 

والعمل على اإ�ستهداف محافظات اأخرى للدرا�سة )الداخلية و�سمال وجنوب ال�سرقية(. 

جدول 8. املتو�سط الوزين ملعدلت البخرنتح ال�سهرية باملليمرتات للأعوام من 1995-1999م والأعوام من 1990-2016م
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رباير
ف

مار�ض
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ط�ض
اأغ�س

رب
�سبتم

اأكتوبر

رب
نوفم

رب
دي�سم

1999-19959198134166201197177168155141109911728

2016-19901051111471722162282201871721481211021930

�سورة 15. حقل الدرا�سة - مزرعة اأحد املزارعني يف جمي�ض�سورة 14. مقطع عر�سي يو�سح طبقات الرتبة املختلفة يف احلقل
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الربنامج الرئي�سي 3. اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية النباتية

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

درا�سة الب�سمة الوراثية ل�سناف القمح العمانية با�ستخدام تقنية املايكرو�ستاليت

اإيجاد  اأن  اأو التطبيقية، حيث  تعترب الب�سمة الوراثية الأ�سناف القمح العمانية على درجة عالية من االهمية �سواء من الناحية البحثية 
وحتديد الب�سمة الوراثية �سي�ساهم يف توثيق االأ�سناف العمانية بهدف املحافظة عليها، حتديد ال�سلالت املتميزة داخل االأ�سناف، تعريف 

االأ�سناف اجلديده الواعدة لدى املزارعني والتاكد من ثبات ال�سفة الوراثية للأ�سناف العمانية. 

مت خلل �سنة 2018م حتليل )16( �سنفًا، وهي: WQ110، مي�ساين، حمريا، كويل، WQ308، �سريعا، WQ305، مي�ساين اأ�سود، مي�ساين 
اأبي�س، �سنني، WQ101، WQ302، WQ225، WQ107 WQ.125 ووليدي. مت جمع عينات اأوراق االأ�سناف �سابقة الذكر من محافظة 
الداخليه، حيث مت ا�ستخل�س احلم�س النووي با�ستخدام Dneasy plant maxi kit وقد مت قيا�س تركيز احلام�س النووي با�ستخدام 

0.7٪ هلم االجروز ومن ثم الك�سف عنه با�ستخدام االأ�سعة فوق البنف�سجية )�سوره 16(. 

�سوره 17. تعددية بادئات املايكرو�ستاليت يف ت�سخي�ض اأ�سناف القمح العمانية�سوره 16. قيا�ض تراكيز احلم�ض النووي لأ�سناف القمح العمانية امل�ستخدمة يف الدرا�سة
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�سكل 6. ف�سل عينات احلم�ض النووي با�ستخدام جهاز حتليل احلم�ض النووي

بعد ذلك مت اجراء تفاعل البلمرة املت�سل�سل با�ستخدام جهاز PCR با�ستخدام )140( بادئة تفاعل من املايكرو�ستااليت )�سورة 17(، 
النووي )Beckman Coulter CEQ8000( )�سكل 6(. من خلل  با�ستخدام جهاز حتليل احلم�س  وقرائتها  النتائج  ثم حتليل  ومن 
درا�سة الب�سمة الوراثية للأ�سناف العمانية مت ح�سر عدد البادئات التي اأعطت فروقات جينيه بني االأ�سناف العمانية بواقع )82( بادئة 
من اأ�سل )140( بادئة. وقد مت ح�سر عدد )732( األيل مبتو�سط 7.4 األيل للموقع اجليني الواحد، ويرتاوح عدد االأليلت من 2 اإلى 20 

.SSR لكل بادئة تفاعل
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 ،)ANOVA كما مت ا�ستخدام حتليل التباين الوراثي اجلزيئي بني اأ�سناف القمح العمانية با�ستخدم الربنامج االح�سائي )حتليل التباين
وذلك بهدف التعرف على التباين الوراثي احلا�سل بني اأ�سناف القمح العمانية الواحدة وفيما بينها كمجموع ولقد ات�سح من التحليل 

االح�سائي اأن ن�سبة التباين بني االأ�سناف قد بلغ 19٪ بينما بلغت ن�سبة االختلف الوراثي فيما بني االأ�سناف كمجموع 81٪ )�سكل7(.

�سكل 7. حتليل التباين الوراثي اجلزيئي بني اأ�سناف القمح العمانية با�ستخدام تقنية املايكرو�ستاليت

اأو�سح التحليل املركب PCoA )�سكل 8( وجود تنوع وراثي ومتايز معنوي بني االأ�سناف التي �سملتها الدرا�سة، حيث بلغت ن�سبة التباين 
اأبي�س، �سنني، وادي قريات 125، وادي قريات 110، و�سنف  الوراثي يف االحداثي االأول ما يقارب 13٪ وقد �سملت االأ�سناف مي�ساين 
مي�سوين حيث اجتمعت هذه االأ�سناف وتباينت على مدى التقارب والتباعد الوراثي بينها، بينما بلغت ن�سبة التباين الوراثي يف االحداثي 
الثاين ما يقارب )25٪( و�سملت وادي قريات 107، وادي قريات 308، وادي قريات 225، وادي قريات 101، وادي قريات 305، وادي 

قريات 302، وليدي، مي�ساين ا�سود، حمريا، �سريعا، كويل.

�سكل 8. التحليل املركب PCoA لأ�سناف القمح العمانية التي �سملتها الدرا�سة
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اأو�سح ال�سكل )9( درجة تقارب وتباعد اأ�سناف القمح العمانية من خلل �سجرة العائلة والتي تبني من خللها تق�سيم اأ�سناف القمح 
العمانيه بناء على درجة الت�سابه واالختلف الوراثي با�ستخدم حتليل )UPGMA(. تفرعت �سجرة العائلة اإلى ق�سمني رئي�سيني االأول 
تكون من مي�ساين اأبي�س بينما التفرع الثاين انق�سم اإلى ق�سميني فرعيني. احتوى الفرع االأول على اأ�سناف وادي قريات 305، وادي قريات 
302، �سريعا، كويل، مي�ساين ا�سود، حمريا، وليدي، وادي قريات 101، مي�ساين، وادي قريات 110، اأما بالن�سبة للتفرع الثاين فقد احتوى 

على اأ�سناف وادي قريات 107، وادي قريات 225، وادي قريات 125، �سنني، وادي قريات 308. 

اأ�سناف القمح العمانية على ح�سب درجة الت�سابه  اأهمية ا�ستخدام تقنية املايكرو�ستااليت يف تق�سيم  كخل�سة، تبني من هذه الدرا�سة 
واالختلف الوراثي فيما بينها با�ستخدام احلم�س النووي. 

�سكل 9. �سجرة التقارب والتباعد لأ�سناف القمح العمانية التي �سملتها الدرا�سة
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امل�سروع 3-2. ا�ستخدام املادة الوراثية للمحا�سيل املحلية وامل�ستوردة والرعوية يف الإنتاج الزراعي

تقييم اأ�سناف القمح الطري )قمح اخلبز( يف حمافظتي الداخلية وجنوب ال�سرقية 

م�ساحات  ي�سغل  اإذ  واملحلي.  العاملي  ال�سعيد  على  الغذائية  احلبوب  محا�سيل  قائمة  يف  كربى  اقت�سادية  اأهمية  القمح  ميثل 
كبرية بالن�سبة للمحا�سيل االأخرى نظرا لقدرته العالية على التكيف يف البيئات املعتدلة، كما تتجلى اأهميته كونه اأحد املحا�سيل 
اال�سرتاتيجية الغذائية، حيث ت�سعى العديد من الدول اإلى رفع معدالت االكتفاء الذاتي من هذا املح�سول. ومن هذا املنطلق قامت 
ال�سلطنة، وعلى �سوء  ال�سمكية بدعم وت�سجيع املزارعني على ا�ستدامة زراعة القمح يف جميع محافظات  وزارة الزراعة والرثوة 
تقرير جلنة االإ�سراف اخلا�سة ملتابعة مح�سول القمح يف املو�سم الزراعي )2018/2017م( فقد زادت م�ساحات القمح املزروعة 
اأن هناك حتديات ما زالت  اإال  ال�سنة )1613طن/للفدان(.  لهذا  القمح  ال�سلطنة من  اإنتاج  اإجمايل  بلغ  اإلى )1536 فدان( كما 
تواجه هذا املح�سول ومن بينها التدهور الوراثي ال�سريع الأ�سناف القمح جراء الزراعة املتكررة، لذا فاإن تطوير اأ�سناف جديدة 
مقاومة لظروف االإجهادات البيئية كاحلرارة واالأمرا�س يعد من االأولويات التي يتم الرتكيز عليها وذلك من خلل حت�سني وتطوير 
زراعة القمح لغر�س تقليل الفجوة يف االنتاج وحت�سني اجلودة. مت خلل املو�سم ال�ستوي )2017/ 2018م( تقييم )11( �سنفًا من 
اأ�سناف قمح اخلبز مبحطتي البحوث الزراعية بجماح والكامل الوايف ومقارنتها مع ال�سنف املحلي وادي قريات 110، حيث مت 
تنفيذ التجربة باأربعة مكررات )�سورة 18(. اأ�سارت نتائج التجربة يف محطة بحوث الكامل والوايف اإلى وجود فروق معنوية بني 
املداخل الوراثية ل�سفات طول النبات ووزن احلبوب والوزن احليوي. وقد اأعطى املدخل الوراثي اأك�ساد 1292 اأعلى حا�سل لوزن 
للحبوب )4.81 طن/هكتار( يليه املداخل الوراثية )اأك�ساد 1267، اأك�ساد 1318، واأك�ساد 1334 ( والتي اأعطت نف�س احلا�سل من 
حيث وزن احلبوب )4.77( طن/هكتار يليهما املدخل الوراثي اأك�ساد 1304 الذي اأعطى )4.72( طن/هكتار. كما اأظهرت نتائج 
الوراثية ملعظم ال�سفات  الوراثية مبحطة البحوث الزراعية يف جماح وجود فروقات معنوية بني املداخل  التجربة لنف�س املداخل 
التي مت درا�ستها كعدد االأيام للتزهري والن�سج، وحا�سلي وزن احلبوب والق�س والوزن احليوي )طن/هكتار(، حيث تفوقت املداخل 
الوراثية ) اأك�ساد 1300، اأك�ساد 1304، اأك�ساد 1318، اأك�ساد 1334( من حيث حا�سل وزن احلبوب ) 4.43، 4.25، 3.99، 3.83 
)طن / هكتار( على التوايل )�سكل 10(. �سوف ي�ستمر تقييم هذه االأ�سناف ملوا�سم اأخرى بنف�س املواقع يف جماح والكامل والوايف 

من ثم عند املزارعني قبل التو�سية بال�سنف الذي يتفوق بن�سبة 15٪ عن االأ�سناف املو�سى بها �سابقا.

40	  
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ا[G,3را àEG)#Y% *=-8م ، ا.#(R*  %"B أآ<+ اG-ÑOف )Hordeum vulgare. L( دوراV DM]Ñ +L3-1 ا.,]"+

 t"6 جG3]e 1-X.رع ه}ا ا@Vا dv-.ا DE +"<L3.GY @"#3Vو +voO1 اB[.ب وا'L).yB#)Hف ،  وG(I.6% وا'B#B.

W ا.L. %"Y+3+ا*اOه8اف ا3CJ+اwo %"I"Hل  *T .R"+ أن إ[G5* %v(Å-* y3"$G3ر[% G-ÑOGYف ا.#@رو?% اoO+ى

 R"IZ3.وا %-AB=.ت اGàEG)#. %"Ö"L.وف ا+à.ا �)H %?را@B. %#sw* فG-Ñأ iB? ل'X)B. ا.'زارة i[=H

%(B3Å#.ا  DE ارة و$'دة@}Y زG3#Hدة وو'I.جاG3]eا . DE R"IZ3.ا {"(-H 8أY%A)* %"?ث ا.@را')L.ا  DE حG#IY

 +Vا+LE2010R"Y م DM1 دورا-X.ح اG#$ R"(-X.ت واGZ*2حو$# 51آG98 ءGY°آ . q"I.ت اGHGL] %?زرا aHو

G* DEرس  (F9) م وذ.B.  x(X'ل ?Y  iB}ور ا.q"I ا.<DE 2017/2018 R*G ا.#'G3á  aCء ['L#E+)   (YG=.F8!ا

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

بب  
بوو

لح
ة  اا

جيی
نتا

اا
)

/ططنن
تارر

هھھھك
(

  

ااألصنافف

محططة  بحووثث  االكاملل    

محططة  بحووثث  جماحح

�سورة 18. اأ�سناف قمح اخلبز املنتخبة يف حمطة البحوث الزراعية بجماح�سكل 10. اإنتاجية احلبوب بالطن /هكتار لأ�سناف القمح مبحطتي بحوث الكامل وجماح
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حت�سني �سنف ال�سعري العماين دوراقي من خلل الرتبية والتهجني

يعترب �سنف ال�سعري دوراقي )Hordeum vulgare. L( من اأكرث االأ�سناف املحلية انت�سارا مبحافظة م�سندم، حيث يزرع هذا ال�سنف 
باالأ�سناف  مقارنة  منخف�سة  اإنتاجيته  اأن  غري  واجلفاف،  للملوحة  وحتمله  الن�سج  يف  بالتبكري  ويتميز  االأخ�سر  والعلف  احلبوب  الإنتاج 
املزروعة االأخرى. من خلل االأهداف اال�سرتاتيجية لربامح الرتبية والتهجني ت�سعى الوزارة للح�سول على اأ�سناف ملئمة للزراعة حتت 
الظروف البيئية ملحافظات ال�سلطنة املختلفة ومتتاز بغزارة وجودة يف اجلودة واالإنتاج. بداأ تنفيذ التهجني يف محطة البحوث الزراعية 
بجماح يف فرباير 2010م بني ال�سنف دوراقي كاأمهات وال�سنفني جماح51 وجماح98 كاآباء. ومت زراعة نباتات اجليل ال�سابع )F8( �ستاء 
نوفمرب يف املو�سم 2018/2017م وذلك للح�سول على بذور اجليل الثامن )F9( يف مار�س 2018م، حيث مت تنفيذ التجربة بت�سميم 
التحليل االإح�سائي عدم وجود فروق  اأظهرت نتائج  الع�سوائية الكاملة بثلثة مكررات يف محطة البحوث الزراعية بجماح.  القطاعات 
معنوية بني نباتات خطوط الهجني لبع�س ال�سفات كطول النبات ووزن احلبوب والوزن احليوي )طن/هكتار( ومعامل احل�ساد )٪(، يف 
حني كانت هناك فروقات معنوية ل�سفات عدد اخللف/50 �سم وعدد االأيام حتى الن�سج والتزهري، وحا�سل وزن الق�س )طن/هكتار( 
حيث اأعطى ال�سنف الهجني )دوراقي × جماح 98 )وال�سنف )جماح 98× دوراقي ( اأعلى حا�سل للحبوب مقارنة باالآباء. وكان متو�سط 
وزن احلبوب 2.82 طن/هكتار للهجني )دوراقي× جماح 98( و2.45طن/هكتار للهجني )جماح 98 × دوراقي(. �سوف ت�ستمر متابعة 

تقييم خطوط الهجني حتى ت�ستقر االنتاجية ويتم احل�سول على ن�سبة جتان�س تزيد على ٪95. 

تقييم اأ�سناف ال�سعري اجلديدة الواردة من املركز العربي للدرا�سات يف االأرا�سي اجلافة والقاحلة )اأك�ساد( يف جنوب ال�سرقية 

يعترب مح�سول ال�سعري )Hordeum vulgare. L( املح�سول الثاين الإنتاج احلبوب يف �سلطنة عمان والذي يتم زراعته لغر�سي اإنتاج احلبوب 
لل�ستهلك الب�سري وكعلف اأخ�سر للرثوة احليوانية. كما يتم الرتكيز على زراعة ال�سعري يف بع�س بلدان اخلليج ب�سبب الطلب املتزايد عليه يف 
ال�سوق كعلف للحيوانات واالأعلف اخل�سراء. ت�ستهر محافظات الداخلية وال�سرقية بزراعة مح�سول ال�سعري. مت خلل املو�سم 2016/2015م 
والقاحلة )اأك�ساد( ومقارنتها  االأرا�سي اجلافة  للدرا�سات يف  العربي  املركز  التي وردت من  ال�سعري اجلديدة  اأ�سناف  تقييم ع�سرين �سنفًا من 
بال�سنف املحلي )جماح 98( وذلك مبحطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف. بعد ذلك مت انتخاب ع�سرة مداخل وراثية ذات االإنتاجية العالية 
من حيث حا�سل وزن احلبوب واالنتاج احليوي، مت زراعتها يف �سهر نوفمرب 2017 م بنف�س املوقع للمو�سم الثاين وذلك يف جتربة م�سممة اح�سائيًا 
مت�سمنة ثلثة مكررات. اأو�سحت نتائج التحليل االح�سائي وجود فروق معنوية بني االأ�سناف فيما يتعلق بعدد االأيام منذ الزراعة وحتى االإزهار 
والن�سج ووزن احلبوب )طن/هكتار(، يف حني مل تكن هناك فروق معنوية بني املداخل الوراثية بالن�سبة لطول النبات )�سم( وكثافة عدد النباتات 
)اخللفات( / 50 �سم ووزن الق�س والوزن احليوي ومعامل احل�ساد )٪(، حيث كان ال�سنف اأك�ساد 1725 االأعلى يف وزن احلبوب )6.19 طن / 
هكتار(، يليه ال�ساهد املحلي جماح 98 )6.19 طن/هكتار( ثم ال�سنفني اأك�ساد 1790 واأك�ساد 1777 )5.94 طن/هكتار( )�سكل 11(. �سوف 

ت�ستمر التجربة للح�سول على نتائج ثابتة لهذه االأ�سناف ومن ثم التو�سية بال�سنف الذي يتميز باالإنتاجية العالية. 
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تقييم عدد )11( �سنف من جوز الهند )النارجيل( امل�ستوردة من �ساحل العاج حتت الظروف املناخية ل�سهل �سللة

تعترب نخيل جوز الهند )النارجيل( من محا�سيل الفاكهة االأ�سا�سية املتاأقلمة مبحافظة ظفار نظرا ملناخها اال�ستوائي امللئم لنمو هذه 
الفاكهة. وت�سري نتائج التعداد الزراعي ل�سنة 2013/2012 اإلى اأن عدد نخيل جوز الهند املزروعة مبحافظة ظفار بلغت )149( األف نخلة 
موزعة على م�ساحة تقدر بحوايل )1455( فدان، كما ت�سري التقديرات االإح�سائية للوزارة ل�سنة 2017م اإلى اأن اإجمايل اإنتاج ال�سلطنة 

من جوز الهند بلغ )6643( طن.

وبهدف تو�سيع القاعدة الوراثية الأ�سناف النارجيل مبحافظة ظفار وتوفري اأ�سناف ذات جودة عالية ومقاومة اأو متحملة للآفات الزراعية، 
فقد مت ا�ستجلب عدد )11( �سنف من النارجيل من �ساحل العاج ومت زراعتها يف مزرعة البحوث الزراعية ب�سللة يف يوليو 2011م يف 
جتربة م�سممة اإح�سائيا. بداأت معظم االأ�سناف باالإزهار واالإثمار خلل اقل من �سنتني من تاريخ الزراعة، حيث بداأت االأ�سناف الق�سرية 
ب�سائر االإثمار يف �سهر يونيو 2013م، وتعترب هذه ميزة ن�سبية لهذه االأ�سناف، حيث اأنه من املعروف اأن اأ�سجار النارجيل حتتاج على االأقل اإلى 
)3( �سنوات حتى تزهر. اأ�سارت النتائج املو�سحة يف اجلدول )9( واخلا�سة بال�سفات اخل�سرية واإنتاجية اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة من 
�ساحل العاج ل�سنة 2018م اإلى اأن اأ�سجار ال�سنفني ) Rennel Island Tall وImproved Mawa Hybrid( قد تفوقا يف متو�سط طول 
�ساق ال�سجرة )3.22م و3.19م(، يف حني كان ال�سنف )Tacunan Green Dwarf( قد �سجل اأق�سر طول وبلغ )1.58 م(. كما �سجل 
ال�سنف Tagnanan tall اأعلى قيا�س ملتو�سط محيط �ساق �سجرة النارجيل عند اإرتفاع 20 �سم وبلغ 2.08 مرت، وعند اإرتفاع 1.5م تفوق 
محيط �ساق ال�سنف ) Rennel Island Tall ( و�سجل 1.16 مرت. اأما محيط �ساق ال�سنف Raja Brown Dwarf فقد كان االأقل عند 
اإرتفاع 20�سم وبلغ 0.99 مرت، وعند اإرتفاع 1.5م بلغ 0.75 مرت. اأما يف متو�سط عدد االأوراق لل�سجرة فقد تراوحت اأعدادها بني 26 اإلى 32 
ورقة. وفيما يخ�س اإنتاجية اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة، فقد تفوقت االأ�سناف الق�سرية من ناحية عدد االأغاري�س الزهرية املثمرة، حيث 
تراوحت بني )11 – 17( اإغري�س، واالأ�سناف الهجينة �سجلت بني )11-12( اإغري�س، فيما تراوحت عدد االأغاري�س الزهرية للأ�سناف 
الطويلة بني )7- 8( اإغري�س. ومن حيث متو�سط عدد الثمار لكل �سنف، فقد تفوق ال�سنف )Pilipog Green Dwarf ( )�سورة 21( 
على بقية االأ�سناف و�سجل )101( ثمرة/�سجرة يف حني �سجل ال�سنف )Rennel Island Tall ( اأقل متو�سط عدد للثمار بلغ ) 20( ثمرة/

�سجرة. كما لوحظ اأن لون الثمار يف االأ�سجار التي يبلغ عمرها اأقل من )6( اأ�سهر قد تفاوت ما بني االأحمر واالأخ�سر واالأ�سفر. 

جدول 9. ال�سفات اخل�سرية واإنتاجية اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة من �ساحل العاج ل�سنة 2018م

اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة

متو�سط 
طول �ساق 
النبات )م(

متو�سط حميط ال�ساق )م(
عدد 

الأوراق / 
�سجرة

متو�سط 
عدد 

الأغاري�ض 
املثمرة

متو�سط 
عدد الثمار 
يف ال�سجرة

لون الثمار 
)عمر 

اأقل من 6 
اأ�سهر(

عند 1،5 معند 20�سم

Rennel Island Tall3.221.531.1627720اأحمر
Tagnanan tall2.22.080.9729823اأحمر

Brazilian Green Dwarf2.381.330.78261371اأخ�سر
Catigan Green Dwarf2.221.210.85291261اأخ�سر
Tacunan Green Dwarf1.581.490.81301568اأخ�سر
Pilipog Green Dwarf1.961.000.762715101اأخ�سر
Raja Brown Dwarf1.830.990.75271277اأحمر

Malayan Yellow Dwarf2.981.390.84281159اأ�سفر
Malayan Red Dwarf3.001.500،78281783اأحمر

Improved Mawa Hybrid3.191.770.88321274اأ�سفر
Improved Hybrid Cameroon2.831.520.88291186اأحمر
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كما يو�سح اجلدول رقم )2( بع�س قيا�سات الثمار ال�ساحلة لل�سرب )عمر 6-8 اأ�سهر(. وت�سري النتائج اإلى اأن متو�سط طول الثمرة جلميع 
االأ�سناف تراوح بني )17 – 24 �سم(، ومتو�سط عر�س الثمار تراوح بني )15 – 21 �سم(، كما تراوح متو�سط محيط الثمار بني )47 – 
63 �سم(. وحققت ثمار ال�سنف )Rennell Island Tall( اأعلى متو�سط وزن للثمرة )3220 جم( اأما اأقل متو�سط وزن للثمرة فكان 
 )Rennell Island Tall( فيما كان متو�سط كمية مياه �سرب الثمار لل�سنف .)( وبلغ )1760 جمPilipog Green Dwarf( لل�سنف
االأكرث وبلغ )784 مل(، واأعطى ال�سنف )Pilipog Green Dwarf( اأقل متو�سط كمية مياه وبلغت )296 مل(. وبخ�سو�س متو�سط 

الن�سبة املئوية لل�سكريات ملاء ال�سرب يف ثمار جميع االأ�سناف فقد تراوحت بني )7،7٪ اإلى 10،4٪( )جدول 10(. 

جدول 10. بع�ض اخل�سائ�ض للثمار ال�ساحلة لل�سرب

اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة
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2420212221172320221922متو�سط طول الثمرة )�سم(

1816182119151715171617متو�سط عر�س الثمرة )�سم(

5549556360475448524954متو�سط محيط الثمرة )�سم(

32202663226031002980176026882070224225002675متو�سط وزن الثمرة )جم(

784605504380442296510405410433788متو�سط كمية املاء )مل(

%TSS 8.07.710.110.710.410.010.19.09.710.09،1متو�سط ن�سبة ال�سكريات

ويو�سح اجلدول )11( خ�سائ�س الثمار النا�سجة )عمر 10 – 12 �سهر(، حيث ت�سري النتائج اإلى اأن متو�سط طول الثمرة جلميع االأ�سناف 
تراوح بني )18 – 24 �سم(، ومتو�سط عر�س الثمار تراوح بني )15– 18 �سم(، كما تراوح متو�سط محيط الثمار بني )46 – 55 �سم(. كما 
تظهر النتائج اأن ثمار ال�سنف )Brazilian Green Dwarf( حققت اأعلى متو�سط لوزن الثمرة بلغ ) 1613 جم(، اأما اأقل وزن للثمرة 
فكان لل�سنف )Malayan Yellow Dwarf( وبلغ )750 جم(. وبالن�سبة ملتو�سط وزن الق�سرة اخلارجية للثمرة )جم( فقد تفوقت 
ثمارال�سنف )Improved Hybrid Cameroon( بوزن )838 جم(، وكان اأقلها ثمار ال�سنف )Tagnanan tall( وبلغ )275 جم(. 
اأما متو�سط وزن الثمرة بدون الق�سرة اخلارجية، فقد حقق ال�سنف )Rennell Island Tall( اأعلى وزن وبلغ )1067 جم(، واأقلها وزنا 

لل�سنف )Malayan Yellow Dwarf( وبلغ )400 جم( )�سورة 19(.

االأعلى   )Rennell Island Tall( ال�سنف  ثمار  لب  وزن  كان   )20 )�سورة  )اللحم(  اللب  وزن  متو�سط  يخ�س  وفيما 
ال�سنف  وحقق  جم(.   230( وبلغ  االأقل   )Tagnanan tall( ال�سف  ثمار  لب  وزن  متو�سط  كان  فيما  جم(   480( وبلغ 
اأن متو�سط �سمك لب ثمرة  وبلغ )12 ملم( يف حني  النارجيل  للب ثمرة  اأكرب �سمك   )Improved Hybrid Camren(

ال�سنف )Tagnanan tall( كان االأقل وبلغ )10 ملم(. 
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جدول 11. خ�سائ�ض الثمار املكتملة النمو لأ�سناف النارجيل 

اأ�سناف النارجيل امل�ستوردة
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300275788608450670403350409838364متو�سط وزن الق�سرة اخلارجية للثمرة )جم(

1067500825725850620710400804652996متو�سط وزن الثمرة بدون ق�سرة )جم(
480230375380370295323270355287470متو�سط وزن حلم الثمرة )جم(

10،510،010،310،310،310،110،210،310،210،312،0متو�سط �ُسمك اللحم )مم(

�سورة 19 )اأ( ت�سجيل قراءات اأوزان الثمار، )ب( ت�سجيل قراءات كمية املاء يف الثمرة

%TSS سورة 20 )اأ( قيا�ض �ُسمك اللحم )مم(، )ب( قيا�ض ن�سبة ال�سكريات�

ب اأ

ب اأ
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Pilipog Green Dwarf - ب( ثمار �سنف النارجيل( ،Pilipog Green Dwarf - سجرة �سنف النارجيل� )سورة 21 )اأ�

تقييم اأ�سناف الأمبا عديدة الجنة حتت ظروف حمافظة �سمال الباطنة 

 Namو Turpentine Unknownو Peach( عديدة االجنة )اأ�سناف ملح�سول املاجنو )االأمبا اأربعة  اأداء  ا�ستكماال لدرا�سة تقييم 
اإلى  اأ�سارت نتائج التجربة  Doc( حتت ظروف محافظة �سمال الباطنة، مت الرتكيز يف هذا املو�سم على ال�سفات الثمرية للأ�سناف. 

وجود فرق معنوي بني االأ�سناف يف قيا�سات كل من طول الثمرة وعر�س الثمرة ووزن الثمرة بينما مل ت�سجل فروق معنوية يف عدد الثمار 
 Turpentine واملواد ال�سلبة الذائبة. تراوح متو�سط عدد الثمار لكل االأ�سناف بني 180 و279 ثمرة/ �سجرة، حيث �سجلت اأ�سجار �سنف
اأعلى عدد للثمار الذي بلغ 279 ثمرة/�سجرة يليها �سنفي PeachوUnknown )260 ثمرة/�سجرة و259 ثمرة/�سجرة على التوايل(، 
يف حني �سجل ال�سنفNam Doc اأقل اإثمارًا )180 ثمرة/�سجرة(. تراوح متو�سط وزن الثمرة للأ�سناف بني 121 جم/ثمرة و270 جم/

ثمرة، حيث �سجل ال�سنف Nam Doc وزنًا اأكرب للثمرة )270 جم/ثمرة( يليه �سنف Peach بوزن 200 جم/ ثمرة يف حني كان �سنفي 
Turpentine وUnknown االأقل وزنا للثمار حيث و�سل وزنهما 120 جم/ثمرة و176 جم/ثمرة، على التوايل. اأما من حيث جودة الثمار 

فقد تراوح متو�سط ن�سبة املواد ال�سلبة الذائبة بني 16.47٪ و19.27٪، حيث �سجل ال�سنف Nam Doc معنويًا اأعلى جودة للثمار بلغت 
19.27 ٪ بينما كانت ثمار ال�سنف Unknown اأقل جودة ٪16.47. 

تقييم اأ�سناف الأمبا املتقزمة حتت ظروف حمافظة �سمال الباطنة

 )Sornakaو Amarpaliو Malekaو Anwar Tolly4 و-Sandoو Sander ( اأ�سناف اأمبا متقزمة )ت�سمنت التجربة تقييم عدد )6
حتت ظروف محافظة �سمال الباطنة. ركزت الدرا�سة خلل ال�سنة 2018 م على ت�سجيل ال�سفات الثمرية للأ�سناف واملتمثلة يف طول 
الثمرة وعر�سها ووزن الثمرة ون�سبة املواد ال�سلبة واإ�سافة االإنتاجية لل�سنف من خلل عدد الثمار لكل �سجرة. اأظهرت نتائج الدرا�سة 
الثمرة  الثمرة )481 جم( وطول  وزن  ال�سنفAnwar Tolly من حيث  تفوق  الرغم من  االأ�سناف على  عدم وجود فروق معنوية بني 
و٪21.2   Sornaka لل�سنف   19.3 ٪ بني  الذائبة  ال�سلبة  املواد  ن�سبة  متو�سط  تراوح  �سم(.  الثمرة )9.69  وعر�س  �سم(   13.36(
لل�سنف Maleka. اأما فيما يتعلق باإنتاجية ال�سنف، فقد اأعطى ال�سنف Sander اأعلى اإنتاجية )188 ثمرة/�سجرة( وبفارق معنوي 
عن بقية اال�سناف، يليه ال�سنف Sando- 4 وMaleka )105ثمرة/�سجرة و102 ثمرة/�سجرة، على التوايل(، يف حني تدنت انتاجية 

ال�سنفSornka )75 ثمرة/�سجرة(. 

درا�سة تاأثري م�سافات الزراعة على منو واإنتاجية بع�ض اأ�سناف الأمبا امل�ستوردة مبحافظة �سمال الباطنة

ا�ستكماال لدرا�سة تاأثري وحدة امل�ساحة على منو وانتاجية اأ�سناف االأمبا حتت ظروف �سمال الباطنة، مت خلل هذه ال�سنة 2018م جمع 
البيانات الثمرية للأ�سناف املزروعة )الفون�س ود�سهري وبرما�سي ورو�س(. اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود تباين معنوي بني االأ�سناف 
فيما يتعلق بال�سفات الثمرية املدرو�سة. تراوح متو�سط وزن الثمرة بالن�سبة للم�سافة 4م × 5م ما بني 181 جم و360 جم، يف حني تراوحت 

ب اأ
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االأوزان بني 153 جم و320 جم مل�سافة الزراعة 6م×5م. وقد �سجل ال�سنف رو�س متو�سط وزن ثمرة اأكرب مقارنة ببقية االأ�سناف يف كل 
امل�سافتني يف حني كان ال�سنف الفون�س اأقل وزنا للثمرة. كما تراوحت ن�سبة املواد ال�سلبة الذائبة بالن�سبة للم�سافة 6م×5 م ما بني 16.35 
٪ - 20.8 ٪ يف حني تراوحت بني 18.6٪ الى 21.2 ٪ مل�سافة الزراعة 4 م×5 م. وقد �سجل ال�سنف دي�سهري اأكرث ن�سبة للمواد ال�سلبة 

الذائبة يف امل�سافتني )20.8 ٪ و21.2 ٪، على التوايل(. 

تقييم اأ�سناف الأمبا يف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي  

مت تقييم )7( ا�سناف من االأمبا )املاجنو( )برما�سي، الجنرا، د�سهري، تنريو، املبور، بن�سان، باجنلورا، نيلم( خ�سريا وثمريا خلل 
ا�ستخدام )42( �سجرة موزعة ع�سوائيًا  الزراعية بقريون حريتي. مت  البحوث  ال�ساد�س(، وذلك يف مزرعة  االأعوام 18 20م )للمو�سم 
بت�سميم القطاعات الع�سوائية الكاملة بثلثة مكررات بواقع )6( �سجرات لكل �سنف وبعدد �سجرتني لكل مكرر ومب�سافات زراعية قدرها 
)7( امتار بني االأ�سجار مت تطبيق جميع املعاملت الزراعية مثل الري والت�سميد بالت�ساوي جلميع االأ�سجار )�سورة 22(. اأو�سحت النتائج 
عن فروق معنوية لكل من االرتفاع ووزن الثمار واملواد ال�سلبة الذائبة والتاج )جدول 12(. تفوق ال�سنفني الجنرا ود�سهري يف ارتفاع 
ال�سجرة )260 و232 �سم على التوايل(. كان ال�سنفني تنريو والجنرا االأف�سل يف املواد ال�سلبة )18.5٪ و18 ٪( وحجم التاج )4.21 

و4.13 م3( على التوايل. بينما اأظهر ال�سنفان تنريو واملبوربن�سان تفوقًا يف وزن الثمار م�سجلني )422 و405 جم ( على التوايل.

يف الوقت نف�سه، كان معامل االإرتباط بني ارتفاع ال�سجرة وعدد الثمار )0.324(، اأما معامل االإرتباط بني ارتفاع ال�سجرة ووزن الثمار فقد بلغ 
)0.396(. وكان االإرتباط بني محيط جذع ال�سجرة وعدد الثمار )0.298(، اأما االإرتباط بني محيط جذع ال�سجرة ووزن الثمار فقد بلغ )0.192(. 

)S.E .( جدول 12. ال�سفات الثمرية واخل�سرية للأ�سناف حتت الدرا�سة ± النحراف املعياري

ارتفاع ال�سجرة 
)�سم(

�سمك اجلذع 
)�سم(

عدد الثمار وزن الثمار 
)جم(

املواد ال�سلبة حجم التاج ال�سنف

0.81±2.91 0.33±17.33 8.82±196.67 38.94±57.67 2.91±20.67 6.67±186.67 بارم�سي

0.42±4.14 0.70±18.17 14.70±229.00 10.85±28.00 2.07±25.83 6.32±260.00 الجنرا

0.64±3.66 0.84±18.00 7.35±182.00 27.13±82.80 1.91±22.60 11.58±232.00 د�سهري

1.04±4.22 0.65±18.50 53.60±422.50 18.09±25.75 3.56±29.00 21.02±215.00 تنريو

0.14±2.08 0.79±14.17 12.32±405.00 3.07±10.67 1.09±20.67 6.01±161.67 املبوبن�سان

0.34±1.76 0.33±15.33 20.82±340.00 11.00±17.00 3.70±20.60 18.88±157.00 بنجلورا

0.26±2.31 1.45±11.67 8.66±150.00 3.48±12.67 1.48±20.00 7.68±167.00 نيلم

0.24±2.99 0.50±16.37 21.23±283.97 7.73±33.70 0.98±22.74 7.92±197.94 املجموع
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�سورة 22. اأ�سناف الأمبا يف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي )اأ( اأملبوربين�سان، )ب( تينريو، )ج( لجنرا

ا�ستجابة ح�سي�سة اللبيد للكثافة النباتية )م�سافات الزراعة( ومل�ستويات ت�سميد النيرتوجني

�سبه  اإطاربرنامج  ويف  اأنه  ال�سنة 2014م، غري  قبل  �سلطنة عمان  اللبيد يف  زراعة ح�سي�سة  لتقييم  �سابقة  درا�سات  هناك  تكن  مل 
اجلزيرة العربية باملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )ايكاردا( مت اإجراء اأكرث من )30( جتربة حقلية يف ال�سنوات 
اخلم�س املا�سية، ووجد باأن اإنتاجية اللبيد قد تراوحت بني 9-12 طن/هكتار للجزة الواحدة. تهدف هذه الدرا�سة اإلى حتديد تاأثري 
الكثافة النباتية واجلرعة املنا�سبة لعن�سر النيرتوجني امل�ساف يف �سكل �سماد يوريا وتاأثريهما على زيادة انتاجية العلف ال�سنوية. 
نفذت الدرا�سة مبحطة البحوث الزراعية بوادي حيبي ب�سحار وذلك خلل املو�سم 2017/2016، حيث ت�سمنت عدد )3( م�سافات 
زراعية بني اخلطوط ) 1 و0.5 و0.25 م( وثلثة م�ستويات من �سماد اليوريا ) 0)ال�ساهد( و400 كجم/ هكتار/ال�سنة و800 كجم/
ال�سنة( با�ستخدام نظام الري بالتنقيط. اأخذت امللحظات على ارتفاع النبات، وحا�سل العلف االأخ�سر/م2 واملادة اجلافة٪ لعدد 
اأ�سارت نتائج التجربة اإلى عدم وجود تاأثري  )12( جزة. وعليه فقد مت اأخذ قراءات )12( جزة لفرتة امتدت اإلى اأكرث من �سنة. 
مل�سافات الزراعة وم�ستويات اليوريا وتداخلهما بالن�سبة الرتفاع النبات االأخ�سر ووزن املادة اخل�سراء. وبالتايل ميكن اعتبار اللبيد 
علف واعد وبديل م�ستدام يف ال�سلطنة، حيث ميكن اأن ي�سل انتاج الع�سر جزات منه اإلى 92 طن/هكتار. اأظهرت نتائج التجربة 
كذلك عدم وجود تاأثريات كبرية لتباعد ال�سف وجرعة النيرتوجني وتفاعلها مع ارتفاع النبات ووزن املادة اخل�سراء )�سورة 23(، 
حيث كان االأداء العام حل�سي�سة اللبيد يف القطعة املزروعة م�ستقرًا حتت تاأثري املعاملت. وقد اأ�سارت النتائج اإلى اأن االإنتاج ارتفع 
بن�سبة ترتاوح بني25-30٪ مقارنة مع االإنتاج الذي حتقق يف املو�سم املا�سي، يف حني انخف�ست االنتاجية اإلى حوايل 80-85٪ يف 
جميع اجلزات التالية. وبالتايل، مل يكن هناك حت�سن يف االإنتاجية بدءا من اجلزة )7( وما بعدها. كانت الفروقات متقاربة جدا 
مت  االأداء.  يف  م�ستقرة  وكانت  للجزة  طن/هكتار   12-9 بني  تراوحت  االنتاجية  م�ستويات  باأن  وجد  فقد  ذلك  ومع   .)0.05<p(
التو�سية مبوا�سلة التجربة حيث اأنه من املهم جدا تاأكيد تاأثري كثافة النبات من حيث التباعد واالأ�سمدة النيرتوجينية على النمو 

وانتاجية ح�سي�سة اللبيد على املدى البعيد.

جب اأ
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�سورة 23. نظرة عامة من التجربة بعد اأ�سبوعني من اجلز من ح�سي�سة اللبيد

تقييم اأ�سناف مختلفة من مح�سول الكينوا حتت ظروف ال�سلطنة 

يعد مح�سول الكينوا )Chenopodium quinoa L( من محا�سيل احلبوب الواعدة، حيث يتميز هذا املح�سول مبقدرته الفائقة على 
التكّيف مع مختلف املناطق البيئية واملناخية، كما ي�ساهم يف حتقيق االأمن الغذائي لكثريمن البلدان وخا�سة تلك الدول التي تعاين من 
نق�س يف املوارد الغذائية. مت اإدخال عدد )5( اأ�سناف من مح�سول الكينوا وهي ) Amarilla Marangani وAmarilla Sacaca و

Blanca de junin وKancolla وINIA Salcedo( بالتعاون مع منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة )الفاو( وتقييمها يف )3( 

مواقع مختلفة، حيث مت تنفيذ التجربة يف محطات البحوث الزراعية بكل من الرمي�س و�سحار والكامل والوايف خلل ال�سنة 2018م، وذلك 
با�ستخدام ت�سميم القطاعات الع�سوائية الكاملة باأربعة مكررات )�سورة 24-26(. اأ�سارت النتائج يف محطة البحوث الزراعية ب�سحار 
اإلى وجود فروقات معنوية بني االأ�سناف بالن�سبة لطول النبات )�سم ( وطول النورة )�سم( ووزن احلبوب )طن/هكتار(، يف حني مل تظهر 
اأي فروقات معنوية لل�سفات االأخرى مثل عدد االأفرع ون�سبة الكلورفيل وعدد االأفرع، كما اأظهرت نتائج التجربة مبحطة البحوث الزراعية 
بالرمي�س فروقات معنوية لعدد من ال�سفات كطول النبات )�سم( وطول النورة )�سم( وعدد اأيام للتزهري. من جانب اآخر مل تظهر النتائج 
اأي فروقات معنوية بالن�سبة لل�سفات االأخرى. واأظهرت النتائج يف محطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف فروقات معنوية من حيث طول 
النبات وطول النورة ووزن احلبوب )طن /هكتار( فيما مل تكن هناك فروق معنوية بالن�سبة لل�سفات االأخرى التي مت درا�ستها. تفوقت 
 INIAو Amarilla Sacaca( جميع االأ�سناف يف محطة البحوث الزراعية بالرمي�س من حيث حا�سل اإنتاج احلبوب، حيث كان ال�سنفني
Salcedo( هما االأعلى يف االنتاج الذي بلغ )5.04 و4.65 طن/هكتار( على التوايل، اأما يف محطة البحوث الزراعية ب�سحار فقد بلغ 

متو�سط انتاج ال�سنفني )Amarilla Marangani وINIA Salcedo( من احلبوب )4.68 و4.64 طن/هكتار( على التوايل، وكان 
ال�سنف )Kancolla( االقل انتاج للحبوب )3.08 طن/هكتار(، يف حني كان احلا�سل االأقل من احلبوب يف محطة البحوث الزراعية 
 Salcedo ال�سنف  وكان  ال�سنف )Amarilla Marangani( )2.53 طن/هكتار(  اأعلها  بلغ  والوايف )�سكل 12(، حيث  بالكامل 
ثبات  من  للتاأكد  2019/2018م  القادم  املو�سم  يف  التجربة  اإعادة  يتم  �سوف  طن/هكتار(.   1.80( احلبوب  انتاج  يف  االأقل   )  )INIA

االنتاجية يف جميع املحطات ومن ثم �سيتم اكثار االأ�سناف التي يتم التو�سية بها لغر�س ن�سرها مع املزارعني.
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�سورة 24-26. الأ�سناف املختلفة من حم�سول الكينوا

51	  
	  

ا.}ي BY† ه#G اDE iB?O اG3]Jج ) INIA Salcedo و R"(-X.)Amarilla Sacaca ا ، t"6 آGن إ[G3ج ا.(L'ب

"R ا.C'3* †BY 85E (-X_ ا[G3ج G)XرYا.@را?"% ، أ*A)* DE G% ا.L('ث  .iB?D ا.3'ا) ه>G3ر/Rn 4.65و 5.04(

)Amarilla Marangani وINIA Salcedo  ( R* ب'L).4.64و   4.68(ا Rn/رG3<ه( D.ا.3'ا iB?   ، نGوآ

 1-X.اKancolla) (  ب'L)B. جG3]ا qMJ3.08(ا Rn/رG3<ه ( DE ب'L).ا R* qMOا qÑG).ن اGآ R"6 DE ،

) Amarilla Marangani(?wهG ا.X-1 أBY t"6†  ،) q<á12 (وا.'اLq*G<.G  DE('ث ا.@را?"% A)*Y% ا.

)2.53 Rn/رG3<ه( 1-X.ن اGوآ Salcedo INIA) ( Oا qM DE جG3]ب اا'L).)1.80 Rn/رG3<ه .( a3V ف'C

و*a3"C aÇ R اآ<Gر  DE $#"! ا.#(GAت "%م .23BآGLÇ R* 8ت اG3]J$2018/2019إ?Gدة ا.DE %Y+I3 ا.#'aC ا.G5دم 

R"?ا.#@ار !* Gض [,+ه+}. GZY %"Ñ'3.ا a3V D3.ف اG-ÑOا. 

 
 مختلفة لخمسة أأصنافف في ثالثة موااقع) هھھھكتارر/ططن(اانتاجيیة االحبوبب  متوسط. 12شكل 
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�سكل 12. متو�سط انتاجية احلبوب )طن/هكتار( خلم�سة اأ�سناف يف ثلثة مواقع خمتلفة

تقييم اأ�سناف ال�سمام باأ�ستخدام تقنية الزراعة بدون تربة حتت ظروف البيت املحمي املربد

يعترب اإ�ستخدام تقنية الزراعة بدون تربة يف انتاج محا�سيل اخل�سر يف البيوت املحمية اأحد اأهم امل�ساريع الزراعية الرائدة على م�ستوى 
ال�سلطنة نظرا الأهميتها يف م�ساعدة املزارعني للتغلب على م�ساكل الرتبة واإنتاج مح�سول عايل اجلودة باأقل تكلفة للمياه واالأ�سمدة. كما 
يعترب ال�سمام من محا�سيل القرعيات التي تزرع يف البيوت املحمية وذات عائد اقت�سادي للمزارع. ميثل اإختيار االأ�سناف التي تنا�سب 
الزراعة يف البيوت املحمية خطوة مهمة لزراعة ناجحة واقت�سادية. اأ�ستهدفت هذه الدرا�سة تقييم منو واإنتاجية عدد )5( اأ�سناف من 
ال�سمام وهي »�سويف«، »اأباتت�س«، »�سهد«، »رغد« و«اأكوادور« باإ�ستخدام الزراعة بدون تربة )النظام املغلق( حتت ظروف البيت املحمي 
املربد )270 م2( مبحطة البحوث الزراعية ب�سحار، حيث مت زراعة االأ�سناف اخلم�سة يف ت�سميم اإح�سائي كامل الع�سوائية ي�سم اأربعة 

مكررات.
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اأ�سارت النتائج الى وجود فروق معنوية بني االأ�سناف يف متو�سط عدد الثمار يف املرت املربع ووزن الثمرة، بينما مل يكن هناك فروقات 
معنوية يف انتاجية البيت املحمي. بلغ متو�سط عدد الثمار يف املرت املربع بني )7 – 14 ثمرة(، وتراوح متو�سط وزن الثمرة من )330 – 
700 جرام(، يف حني اأعطى ال�سنف »رغد« اأعلى اإنتاجية يف املرت املربع ) 5.8 كجم/م2 ( اأي ما يعادل )1.6( طن/البيت يليه ال�سنف 
»�سهد« )1.5( طن/البيت، يف املقابل اأعطى ال�سنف »اأكوادور« اأقل انتاجية )1.1 (طن/البيت )�سكل 13(. كذلك اأ�سارت النتائج اإلى 
وجود فروق معنوية على م�ستوى اجلودة بني االأ�سناف يف ن�سبة املواد ال�سلبة والذائبة و�سمك حلم الثمرة و�سمك فجوة البذور )�سكل 14(. 
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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�سني الوراثي للأبقار املحلية من �سللت �سمال وجنوب ال�سلطنة

يعتمد حت�سني انتاجية االأبقار املحلية اأ�سا�سا على االنتخاب الوراثي ل�سفات اللحم واحلليب، حيث بلغت اأعداد احليوانات يف 
ق�سم بحوث االأبقار بالرمي�س )151( راأ�س بواقع )31( ذكر و)120( اأنثى )�سورة 27)ب((. اأظهرت نتائج مو�سم الوالدات 
ن�سبة  متو�سط  كان  اأنثى(.  و22  ذكر   19( مولود   )41( عدد  على  احل�سول  احليواين  االإنتاج  بحوث  مركز  يف  2018م  ل�سنة 
اخل�سوبة )62.5٪(، بينما بلغت ن�سبة نفوق املواليد حتى عمر الفطام )2.4٪(. يو�سح اجلدول 13 متو�سط اأوزان احليوانات 

الأبقار �سمال ال�سلطنة. 

جدول 13. نتائج �سفات النمو ل�سللة اأبقار �سمال ال�سلطنة ل�سنة 2018

اإناثذكور ال�سفة

1503014.45متو�سط وزن امليلد )كجم(

41.8039.40متو�سط وزن الفطام )كجم(

74.2067.40متو�سط وزن �ستة اأ�سهر )كجم(

330.0282.0متو�سط معدل النمو اليومي قبل الفطام )جم/يوم(

302.00244.00متو�سط معدل النمو اليومي بعد الفطام )جم/يوم(

يهدف برنامج االنتخاب الوراثي لتح�سني ال�سللة املحلية من االأبقار الظفاري الى زيادة القدرات الوراثية لل�سللة املحلية من اللحوم 
و9 ذكور(.  اأنثى   64  ( راأ�س  ب�سللة )73(  البحوث احليوانية  الظفاري مبحطة  االأبقار  �سللة  اأعداد  اإجمايل  يبلغ  واحلليب، حيث 
)�سورة 27اأ( كما بلغ اإجمايل عدد مواليد املو�سم ال�سابق )الرابع ع�سر( 50 راأ�س بن�سبة خ�سوبة متو�سطها 63٪ ون�سبة نفوق بلغت ٪1. 
يو�سح اجلدول 14 متو�سط نتائج املو�سم ل�سفات النمو واإنتاج احلليب، حيث مت اإ�سافة عدد من املعايري اخلا�سة بالنمو والتي تعتمد 
على ح�ساب الدليل االنتخابي. بداأ مو�سم التلقيح اخلام�س ع�سر ل�سنة 2018 بدخول عدد )52( بقرة، حيث ت�سري نتائج اجل�س اإلى اأن 

متو�سط ن�سبة اخل�سوبة و�سل اإلى 85٪ ومن املتوقع اأن يبداأ مو�سم الوالدات بنهاية �سنة 2019م. 
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جدول 14. نتائج �سفات النمو ل�سللة اأبقار جنوب ال�سلطنة ملو�سم ولدات 2018م

اإناثذكور ال�سفة

23،00±23،471،56±0،76متو�سط وزن امليلد )كجم(

93،47±101،663،74±2،72متو�سط وزن الفطام )كجم(

161،50±175،977،36±4،93متو�سط وزن الفطام عند 205 يوم املحو�سب )كجم(

100،07±111،573،76±2،50متو�سط وزن عمر �ستة اأ�سهر )كجم(

165،33±200،257،42±5،33متو�سط وزن عمر �سنة )كجم(

216،00±258،5010،26±7،92*متو�سط وزن عمر �سنة املحو�سب )كجم(

674،94±743،7235،60±72،00متو�سط معدل النمو قبل الفطام )جم/يوم(

170،71±171،0023،95±14،84متو�سط معدل النمو بعد الفطام )جم/يوم(

0،51±0،640،03±0،20متو�سط الك�سب الوزين اليومي)جم/يوم(

1،48±1،180،10±0،03متو�سط الكفاءة الغذائية)كجم/كجم(

7،35±2،28متو�سط اإنتاج احلليب اليومي )كجم(

�سورة 27 )اأ( اأبقار جنوب ال�سلطنة و )ب( اأبقار �سمال ال�سلطنة

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

يركز الربنامج البحثي لتح�سني ال�سفات االإنتاجية والتنا�سلية للماعز وال�ساأن على االنتخاب يف معدالت النمو ما بعد الفطام وكذلك 
راأ�س بواقع )266(  البحوث احليوانية بوادي قريات )973(  اأعداد احليوانات مبحطة  اإجمايل  بلغ  التواأمية يف القطيع.  زيادة معدالت 
ذكر و)707( اأنثى. اأظهرت النتائج اأن متو�سط ن�سبة اخل�سوبة ملو�سم الوالدات بلغت 90 ٪ و95 ٪ و86 ٪ لكل من ماعز اجلبل االأخ�سر 
والباطنة وال�ساأن العماين على التوايل، بينما بلغت ن�سب الوفيات يف املواليد من امليلد حتى الفطام 3.4 ٪ و1.2 ٪ و3.9 ٪ لكل من ماعز 
اجلبل االأخ�سر والباطنة وال�ساأن العماين على التوايل. بينت النتائج ا�ستجابة موجبة ل�سفة التواأمية، حيث زادت بن�سبة 7٪ يف مو�سم 
2018 مقارنة بنتائج والدات �سنة 2017م. يو�سح اجلدول رقم 15النتائج البحثية ملو�سم والدات 2018م للماعز وال�ساأن مبحطة البحوث 

احليوانية بوادي قريات.

ب اأ
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اأم واحدة يف �سللة ال�ساأن العماين مما يعك�س ا�ستجابة  اأنه قد مت احل�سول خلل هذه ال�سنة على خم�س والدات من  اجلدير بالذكر 
الربنامج للتح�سني الوراثي ل�سفة التواأمية فقد بلغ متو�سط �سفة حجم البطن لوالدات هذه ال�سنة 1.55، 1.40، 1.69 لكل من ماعز 
اجلبل االأخ�سر والباطنة وال�ساأن العماين على الرتتيب. كذلك مت احل�سول على زيادة يف معدالت النمو بن�سب 27٪، 15٪، 14٪ لكل من 

ماعز اجلبل االأخ�سر والباطنة وال�ساأن العماين على التوايل وذلك مقارنة بنتائج مو�سم �سنة 2017.

�سورة 28 )اأ( ماعز اجلبل الأخ�سر و )ب( �ساأن حملي

جدول 15. اأوزان اجل�سم ومعدلت النمو ل�سللت حمطة البحوث احليوانية بوادي قريات ملو�سم 2018

اجلن�ض ال�ســللة
وزن امليلد 

)كجم(
وزن الفطام 

)كجم(
وزن 6 اأ�سهر 

)كجم(
معدل النمو قبل 
الفطام )جم/يوم(

معدل النمو بعد 
الفطام )جم/يوم(

 ماعز اجلبل 
االأخ�سر

3.4316.1926.212253ذكور

2.9114.823.4511353اإناث

 ماعز الباطنة
3.516.8523.513350ذكور

315.2522.7711547اإناث

 ال�ساأن العماين
3.116.7727.3513986ذكور

2.915.622.6913270اإناث

اأظهرت النتائج البحثية اخلا�سة باملاعز الظفاري ملو�سم والدات 2018 يف محطة البحوث احليوانية ب�سللة والدة )182( مولود )85 
اإلى 90٪، ومتو�سط معدل تواأمية بلغت 1.37 مولود. كما بلغ متو�سط وزن امليلد  اإناث( بن�سبة خ�سوبة و�سلت يف املتو�سط  ذكور، 97 
للذكور 3.3 كجم بينما و�سل اإلى 3.1 كجم للإناث. اأما متو�سط   وزن الفطام فقد و�سل اإلى 10.00 كجم، 9.70 كجم لكل من الذكور 
واالإناث على التوايل. بالن�سبة لل�ساأن الظفاري املحلي يف �سللة، فاإن هذا هو اجليل الثاين من االإنتاج بعد اإن�ساء قطيع النواة لل�ساأن 
املحلي باملحطة حيث اأعطت نتائج مو�سم الوالدات ل�سنة 2018 عدد )23( حمل )14 ذكر و9 اإناث( وكان متو�سط   وزن امليلد 1.6 كجم 

ووزن الفطام 8.90 كجم.

ب اأ
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�سورة 29 )اأ( �ساأن ظفاري و )ب( ماعز ظفاري

التح�سني الوراثي ل�سللت الدجاج املحلي )الأبي�ض، البني، والأ�سود( با�ستخدام برامج النتخاب 

اأظهرت نتائج برنامج التح�سني الوراثي للدجاج املحلي مبحطة البحوث احليوانية ب�سللة ل�سنة 2018م اإنتاج عدد )968( �سو�س )424 
ذكر، 544 اأنثى(، حيث مت توزيعها على احلظائر لتنفيذ برنامج االنتخاب الذي يعني باملحافظة على ال�سللة املحلية كمورد وراثي هام 

لل�سلطنة. يو�سح اجلدول )16( اأهم املوؤ�سرات لنتائج ال�سنة 2018م.

جدول 16. متو�سط وزن ال�سي�سان ون�سبة اخل�سوبة ووزن البي�س للخطوط الثلثة ملو�سم 2018م

متو�سط عمر ال�سو�ض عمر متو�سط ن�سبة اخل�سوبة %ال�سللــة
يوم )جـرام(

متو�سط وزن البي�سة )جـرام(

902841.5محلي )اأ�س�ود(

9030.544محلي )اأبي��س(

92.52942محلي )بن�ي(

�سورة 30 )اأ( الدجاج الأبي�ض و �سورة 30 )ب( الدجاج الأ�سود و �سورة 30 )ج( الدجاج البني

 

جب اأ

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

ت�سنيف وتو�سيف �سللت املجرتات ال�سغرية يف �سمال ال�سلطنة

يعنى الربنامج البحثي الأبحاث املاعز وال�ساأن مبركز بحوث االإنتاج احليواين بالرمي�س بال�سلالت املحلية للماعز املوجودة مبحافظات 
�سمال ال�سلطنة، حيث و�سل اإجمايل اأعداد املاعز يف املركز اإلى )442( راأ�س )142 من الذكور، 300 من االإناث(. بينت نتائج مو�سم 
الوالدات يف املاعز ل�سنة 2018 احل�سول على )236( مولود بواقع )114( ذكر و)122( اأنثى ،حيث بلغ متو�سط ن�سب اخل�سوبة ٪75 
ن�سبة  يعك�س  الذي  البطن  معدل حجم  كان  بينما  التوايل،  على  م�سندم  وال�سحراوي  وال�سحراوي  ماعز اجلبايل  ل�سللة  و٪88  و٪90 
التواأمية يف القطيع عند الوالدة 1.31، 1.33، 1.42 مولود ل�سلالت املاعز اجلبايل وال�سحراوي وم�سندم على التوايل. يو�سح اجلدول 

)17( متو�سط اأوزان احليوانات ومعدالت النمو ملو�سم والدات 2018م. 

 جدول 17. اأوزان اجل�سم ومعدلت النمو ل�سللت مركز بحوث الإنتاج احليواين بالرمي�ض ملو�سم 2018

اجلن�ض ال�ســللة
وزن امليلد

)كجم(
وزن الفطام

)كجم(
وزن 6 اأ�سهر

)كجم(

 ماعز جبايل
2.710.8214.5ذكور

2.510.613.9اإناث

 ماعز �سحراوي
2.3512.315.1ذكور

2.110.113اإناث

ماعز �سحراوي م�سندم 
1.9112.815.25ذكور

1.7510.7512.35اإناث

اجلدير بالذكر اأن الباحثني بق�سم بحوث االأغنام واملاعز جنحوا يف تطبيق تقنية التلقيح اال�سطناعي يف املاعز يف مو�سم والدات 2018 
وذلك بالتعاون مع ق�سم بحوث التنا�سل ،حيث متكنوا الأول مرة من احل�سول على ثلثة مواليد من اأم واحدة ل�سللة املاعز اجلبايل وهذه 

هي املرة االأولى التي ت�ستخدم فيها تقنية التلقيح اال�سطناعي يف املاعز يف ال�سلطنة.

�سورة 31 )ب( ماعز �سحراوي�سورة 31 )اأ( ماعز جبايل

ب اأ
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 )ب( نتائج التلقيح ال�سطناعي يف املاعز اجلبايل�سورة 32 )اأ( التلقيح ال�سطناعي يف املاعز اجلبايل

جمع وتداول ون�سر ال�سائل املنوي املنتج من �سللت حملية حم�سنة وراثيا و�سللت اأجنبية 

اأ�سارت نتائج البحوث ل�سنة 2018 يف ق�سم بحوث التنا�سل مبركز بحوث االإنتاج احليواين هذه ال�سنة اإلى اإنتاج عدد )4030( ق�سة �سائل 
منوي من �سللتي اأبقار �سمال وجنوب ال�سلطنة، وكذلك من �سللة اجلري�سي، حيث بلغ متو�سط ن�سبة حيوية ال�سائل املنوي بعد التجميد 
62٪ ل�سللة اأبقار �سمال ال�سلطنة و68٪ ل�سللة اأبقار جنوب ال�سلطنة و60٪ ل�سللة اجلري�سي. وقد مت ا�ستخدام ممدد �سفار البي�س املعد 
يف املخترب، حيث قام املخت�سون بالق�سم بتلقيح قطيع االأبقار مبركز بحوث االإنتاج احليواين، كذلك مت فح�س ذكور املاعز امل�ستخدمة يف 
مو�سم التلقيح مبركز بحوث االإنتاج احليواين ومحطة بحوث وادي قريات. ومت اإجراء جتربة تلقيح ا�سطناعي على املاعز املحلي بالتعاون 
مع ق�سم بحوث املاعز باملركز، حيث مت تلقيح عدد )9( اأناث وقد بلغت ن�سبة جناح التلقيح يف هذه التجربة 33٪ وتعد هذه اأول جتربة 

جلمع ال�سائل املنوي والتلقيح اال�سطناعي يف املاعز بال�سلطنة وقد مت احل�سول على توائم ثلثية من خلل هذه التجربة.

بيطري يف مختلف  وفني  بتدريب عدد )95( طبيب  التنا�سل  بق�سم بحوث  الباحثون  قام  الق�سم،  يقدمها  التي  التدريب  �سمن خدمات 
محافظات ال�سلطنة وذلك على كيفية ا�ستخدام جهاز ال�سونار خلل فرتة امتدت اإلى )6( اأ�سابيع. كما قام املخت�سون بالق�سم باختبار 
عدد )24( طبيب بيطري من العيادات البيطرية اخلا�سة املتقدمة للوزارة بطلب مزاولة ن�ساط التلقيح اال�سطناعي يف االأبقار وتقدمي 

اخلدمة للمربني، حيث مت التاأكد من قدرتهم على مزاولة املهنة وتقدمي خدمة التلقيح اال�سطناعي يف االأبقار ب�سكل جيد.

�سورة 33. التلقيح ال�سطناعي يف الأبقار

ب اأ
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حفظ واإكثار �سللة ماعز اجلبل الأخ�سر بالوحدة البحثية باجلبل الأخ�سر 

ميثل احلفاظ على املوارد الوراثية احليوانية لل�ستخدام امل�ستدام نقطة حتدي يف ال�سلطنة، حيث مت ت�سكيل جلنة خا�سة لت�سجيل وتو�سيف 
وتوثيق ال�سلالت احليوانية املحلية املوجودة بال�سلطنة وذلك بهدف حمايتها و�سمان ا�ستدامتها. مت خلل �سنة 2018 من ِقبل هذه اللجنة 
ت�سجيل �سللة ماعز اجلبل االأخ�سر على امل�ستويني املحلي والدويل وذلك حلفظ حقوق امللكية الفكرية لهذه ال�سللة. بداأ م�سروع تربية 
واإكثار وحفظ ماعز اجلبل االأخ�سر منذ حوايل اأربع �سنوات حيث كان الهدف الرئي�سي من هذا الن�ساط هو اإنتاج ذكور مح�سنة وراثيا يتم 
توزيعها ون�سرها على املزارعني املحليني ال�ستخدامها يف التلقيح والتزاوج لقطعان املاعز املوجودة لديهم لتحقيق اأق�سى عائد وراثي متوقع 
من ال�سللة من حيث �سفات النمو والتواأمية،باالإ�سافة اإلى منع التدهور الع�سوائي لل�سللة والذي ينتج عن حاالت تزاوج االأقارب وهو 
ما يعرف بالرتبية الداخلية. اأ�سفرت نتائج امل�سروع خلل �سنة 2018 عن توزيع عدد )15( من الذكور املح�سنة على املربني يف محافظة 
الداخلية خا�سة يف نيابة اجلبل االأخ�سر. نتائج الربنامج االنتخابي بالوحدة البحثية لرتبية واإكثار ماعز اجلبل االأخ�سر ملو�سم 2018 
اأ�سارت اإلى احل�سول على عدد )63( مولود، حيث بلغ متو�سط ن�سبة اخل�سوبة 92 ٪ وكانت ن�سبة اإنتاج التوائم 125 ٪ كما بينت النتائج 

اأن هناك زيادة يف معدالت النمو بعد الفطام بن�سبة و�سلت اإلى 9 ٪ مقارنة باملو�سم ال�سابق يف �سنة 2017.

�سورة 34 )اأ( اإناث ماعز جبل اأخ�سر و )ب( ذكر ماعز جبل اأخ�سر

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

انتاج القوالب العلفية عن طريق القطاع اخلا�ض

للحيوانات،  تكميلي  ت�ستخدم كعلف  والتي  العلفية  القوالب  انتاج  االإنتاج احليواين يف  املخت�سون مبركز بحوث  الذي حققه  النجاح  بعد 
ال�سركات الطلبية اخلا�سة بهدف  القوالب من خلل  اإنتاج هذه  تبني فكرة  اإلى  الزراعية واحليوانية  للبحوث  العامة  املديرية  اجتهت 
ت�سجيع تلك ال�سركات على امل�ساهمة يف اإنتاج العلف احليواين، حيث مت االتفاق مع ال�سركة الطلبية ) نوى( على انتاج القوالب العلفية مع 

احل�سول على الدعم الفني من ِقبل املخت�سني باملركز.

وقد وقعت املديرية عقدا مع ال�سركة الطلبية ملدة �سنة مبوجبه بداأ املخت�سون باملركز بتدريب اأع�ساء ال�سركة الطلبية على اآلية ت�سنيع 
القوالب العلفية وكيفية تطويرها، حيث قامت ال�سركة بامل�ساركة باملنتج يف م�سابقة » اإجناز عمان » التي تقام يف ال�سلطنة �سنويا، وقد 
تكللت م�ساركتها بالنجاح والفوز باملركز االأول كاأف�سل �سركة طلبية ل�سنة 2018. كما تاأهلت ال�سركة للم�ساركة يف م�سابقة » اإجناز العرب 
» التي اأقيمت يف دولة الكويت يف �سهر نوفمرب 2018، حيث توجت ال�سركة كذلك بالفوز باملركز االأول يف فئة اجلامعات، االأمر الذي من 

�ساأنه تعزيز فكرة ا�ستمرار املديرية يف دعم مثل هذه املجموعات الطلبية.

ب اأ
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علمًا باأنه من املتوقع اأن تبداأ ال�سركة الطلبية يف �سنة 2019م بخطوات اأخرى يف ت�سنيع وت�سويق القوالب العلفية محليا واإقليميا، االأمر 
الذي من �ساأنه امل�ساهمة يف نقل مخرجات البحوث الزراعية واحليوانية اإلى امل�ستفيدين منها.

�سورة 35. انتاج القوالب العلفية
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الربنامج الرئي�سي 5. برنامج الإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية 

امل�سروع 5-1. م�سح وحتديد الآفات والأمرا�ض للمحا�سيل الرئي�سية 

ر�سد ومراقبة املحا�سيل امل�ستوردة واملزروعة محليا للتاأكد من عدم اإ�سابتها مبختلف امل�سببات املر�سية 

امل�ستوردة  الزراعية  ال�سلع  من  للعديد  والفي�سولوجية  املر�سية  امل�سببات  مختلف  وحتليل  ر�سد  يف  النبات  اأمرا�س  بحوث  ق�سم  �ساهم 
)املحا�سيل الزراعية، االأ�سمدة، �ستلت زراعية، مح�سنات تربة، البذور( للتاأكد من خلوها من االأمرا�س احلجرية وذلك قبل الت�سريح 
بدخولها من قبل منافذ احلجر الزراعي احلدودية لل�سلطنة. وقد بلغ عدد العينات التي مت فح�سها وحتليلها يف �سنة 2018م عدد )2448( 
عينة منها )53( عينات اأ�سمدة وتربة و)2391( عينة نباتية. اأ�سارت التحاليل املخربية اإلى ت�سجيل عدة اأمرا�س على �سحنات البطاط�س 
امل�ستوردة مثل مر�س اجلرب امل�سحوقي، الق�سرة ال�سوداء، اجلرب العادي، الق�سرة ال�سوداء والنقطة ال�سوداء. ووجد اأن مر�س اجلرب 
العادي هو االأكرث �سيوعيًا يف جميع ال�سحنات بن�سبة اإ�سابة تراوحت بني 0،7 - 83٪، تله مر�س الق�سرة الف�سية بن�سبة اإ�سابة تراوحت 
بني 1،8 - 15٪، ثم مر�س اجلرب امل�سحوقي بن�سبة اإ�سابة تراوحت بني 0،3 - 13٪. كما �سجلت بع�س االأ�سرار امليكانيكية على درنات 
البطاط�س بن�سب تراوحت بني 0،1 - 35٪. اأما فيما يتعلق باالأ�سمدة امل�ستوردة، فقد اأ�سارت نتائج التحاليل اإلى اأن جميع االأ�سمدة التي مت 

حتليلها خلل ال�سنة 2018م خالية من امل�سببات املر�سية احلجرية.

اأما بالن�سبة للإنتاج املحلي فقد مت الرتكيز على مح�سول الثوم العماين، فقد اأ�سارت التحاليل املخربية اإلى ت�سجيل عدة اأمرا�س على 
عينات الثوم الواردة من محافظات الداخلية و�سمال وجنوب الباطنة )جدول 18(، حيث مت ت�سخي�س نوعني من الفريو�سات: فريو�س 
 Leek yellow stripe( وفريو�س ا�سفرار وتخطط الكراث ،)Garlic common latent virus GarCLV( الثوم الكامن امل�سرتك
virus LYSV(، وت�سخي�س اإ�سابة بنيماتودا التقرح ). Pratylenchus sp( ال�سارة باملح�سول الثوم يف العينات الواردة من والية 

العوابي. كذلك مت ت�سخي�س فطر )Ceratocystis radicicola( وفطر ). Fusarium sp( وفطر ). Curvularia sp( يف اجلذور 
والقمة النامية ملح�سويل النخيل والنارجيل امل�سابة مبر�س ذبول واللفحة ال�سوداء. اأما فيما يتعلق بال�ستلت امل�ستوردة فقد اأ�سارت نتائج 
التحاليل اإلى عزل بع�س االأنواع من فطر ). Fusarium spp( من جذور وبع�س االأنواع من فطر ). Alternaria spp( من اأوراق بع�س 

ال�ستلت التي مت حتليلها خلل �سنة 2018م.

جدول 18. عدد العينات الواردة اإلى ق�سم بحوث اأمرا�ض النبات ح�سب القطاع خلل �سنة 2018م

�سنة 2018م
القطاع

حما�سيل اأخرى بذور خ�سار فاكهة �ستلت �سمــاد اأو تربة

- 2129 26 13 35 20 قطاع حكومي )احلجر الزراعي(

- 35 79 63 15 33 قطاع املزارعني

2448 االإجمايل

درا�سة اأنواع ذبابة الفاكهة على الفاكهة واخل�سروات يف وليتي �سلله وطاقة

تعترب ذبابة الفاكهة ح�سرة متو�سطة احلجم وتتميز ح�سرات هذه الف�سيلة عموما بكرثة االأنواع و�سعة االإنت�سار ، وكثريا ما ُتوجد حائمة 
والدرا�سات عليها.  االأبحاث  بع�س  واأٌجريت  ب�سكل عام  ُعمان  �سلطنة  الفاكهة يف  ُر�سدت ذبابة  البي�س.  الفواكه حيث مكان و�سع  حول 
الدرا�سات احلالية على ذبابة الفاكهة يف واليتي �سللة وطاقة اأثبتت وجود بع�س االأنواع ال�سابقة باالإ�سافة اإلى ثلثة اأنواع جديدة منها 

نوعني معرفني وهما Bactrocera musae و Dacus frontalis ونوع اآخر غري معرف.
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م�سح ذبابة الفاكهة يف املزارع

 )Bactrocera dorsalis(و  )Bactrocera zonata(  2018 ال�سنة  خلل  امل�سائد  يف  ُوجدت  التي  االأنواع  بني  من 
 Bactrocera(و  )Bactrocera dorsalis( �سفات  بني  ما  يجمع  معرف  غري  اآخر  ونوع   ،)Bactrocera musae(و
Papayae(، حيث جاري تعريفه يف اأحد املختربات املتخ�س�سة يف هذا املجال. وظهر النوع االأخري باأعداد محدودة يف امل�سائد 

التي يتم جتميعها من احلقول، كما وجد تفاوت يف اأعداد ذبابة الفاكهة من خلل قراءات متو�سط اأعداد ذبابة الفاكهة يف احلقول 
على مدار ال�سنة نظرًا للتقلبات اجلوية التي �سهدتها محافظة ظفارهذه ال�سنة.

م�سح ثمار الفاكهة واخل�سار امل�سابة 

يو�سح اجلدول )19( ثمار اخل�سار والفواكه امل�سابة التي مت جتميعها من احلقول وترتيبها من االأكرث عددًا اإلى االأقل واأنواع ذبابة الفاكهة التي 
.)Milk banana( تظهر منها. كما اأن النوع غري املعرف من ذبابة الفاكهة ظهر باأعداد كبرية من املوز املحلي والبيذام واجلوافة واملوز نوع

جدول 19. نتائج م�سح ثمار الفاكهة واخل�سار امل�سابة

اأنواع ذابة الفاكهة املح�سول م

incompleta Carpomiya

Bactrocera zonata
ال�سدر)الدوم ( 1

Bactrocera musae

Bactrocera dorsalis
املوز املحلي 2

Bactrocera zonata

Bactrocera dorsalis

Bactrocera musae

البيذان )اللوز اال�ستوائي ( 3

Bactrocera dorsalis

Bacrocera musae
الفافاي 4

Dacus cilliatus

Dacus frontalis
اخليار ال�سوكي اأو القرع املر 5

Bactrocera musae

Bactrocera dorsalis
اجلوافة 6

ال�سابوتا عدم ظهور ذبابة الفاكهة 7

الرمان عدم ظهور ذبابة الفاكهة 8

Bactrocera dorsalis املوز ) موز احلليب ( 9

املاجنو عدم ظهور ذبابة الفاكهة 10

الطفيليات )الأعداء احليوية لذبابة الفاكهة(

اأ�سارت نتائج الدرا�سات البحثية يف �سنة 2018م اإلى ظهور عدد )5( طفيليات على اأ�سجار ال�سدر. ال�سور )38-42( تو�سح الطفيليات 
التي ظهرت على ثمار ال�سدر.
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�سورة 38-42. الطفيليات التي ظهرت من الثمار

ت�سخي�س م�سببات مر�س العفن اجلاف على الليمون العماين

الليمون وذبول  اأ�سجار  اأعرا�س االإ�سابة باملر�س يف تدهور  ال�سلطنة ومتثلت  الليمون العماين يف عدد من واليات  اأ�سجار  �سجلت االإ�سابة مبر�س تدهور 
كلي للأ�سجار امل�سابة وتلون باللون الرمادي يف احلزم الوعائية للجذور ومنطقة التاج )�سورة 43(. مت جمع عينات من اأ�سجار الليمون العماين امل�سابة 
الباطنة ومن والية �سللة مبحافظة  والر�ستاق مبحافظتي �سمال وجنوب  باملر�س من والية مدحا مبحافظة م�سندم ومن واليات �سنا�س ولوى و�سحار 
االأ�سجار  عينات  املر�سية من  امل�سببات  لعزل  الدكرتوز(  بطاطا  )اآجار  و�سط غذائي  االإ�سابة يف  اأعرا�س  عليها  التي  االأن�سجة  عينات  زراعة  ظفار. مت 
امل�سابة باأعرا�س املر�س. اأظهرت نتائج عزل العينات والت�سخي�س املظهري حتت املجهر ال�سوئي ت�سخي�س فطر من جن�س فيوزاريوم يف جميع العينات. 
نظرا ل�سعوبة الت�سخي�س املظهري الأنواع جن�س الفيوزاريوم حتت املجهر ال�سوئي فقد مت اإ�ستخل�س احلم�س النووي لعينات فطر الفيوزاريوم املعزولة 
من عينات اأ�سجار الليمون واإجراء تفاعل ال�سل�سلة املتبلمر مل�ساعفة قطع جينية متخ�س�سة للمقارنة بني االأنواع الفطرية ) TEF وRPB2(، واأظهرت 
نتائج تتابع �سل�سلة �سفرة هذين اجلينني - بعد مقارنتها يف موقع بنك اجلينات )NCBI( - متاثل العينات املعزولة من الليمون العماين من مختلف واليات 
�ستلت  اإ�سطناعية على  فيوزرايوم �سوالين )Fusarium solani( )�سكل 15(. مت عمل عدوى  �سفرة جمموعة من عزالت فطر  �سل�سلة  ال�سلطنة مع 
الليمون العماين ال�سليمة بعزالت من فطر فيوزرايوم �سوالين للتحقق من كونه امل�سبب الأعرا�س مر�س العفن اجلاف على اأ�سجار الليمون العماين، وقد 

اأظهرت نتائج التجربة ظهور اأعرا�س االإ�سابة باملر�س على ال�ستلت بعد مرور حوايل �سهرين وذبول ال�ستلت خلل �ستة اأ�سهر من العدوى.

 �سورة 43. )اأ( و)ب( اأعرا�ض مر�ض العفن اجلاف على اأ�سجار الليمون العماين

ب اأ
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�سكل 15. التحليل اجليني لعزلت امل�سبب املر�سي يو�سح انتمائها للمجموعة الثالثة من فطر فيوزاريوم �سولين 

امل�سروع 5-3. تعظيم ال�ستفادة من الحتياجات الغذائية للنبات

الزراعة بدون تربة )املفتوح( وا�ستخدام  البيت املحمي املربد بنظام  ال�سمادية ملح�سول الطماطم حتت ظروف  تقدير الحتياجات 
الرمل اخل�سن كو�سط للزراعة 

– ابريل 2018م(، حيث متت زراعة البذور يف  اأجريت التجربة يف محطة البحوث الزراعية بالرمي�س للمو�سم الثاين ) يناير 
الن�سف الثاين من �سهر دي�سمرب 2017م ونقلت ال�ستلت اإلى البيت املحمي يف اأواخر يناير 2018م، وكانت اأول عملية ح�ساد بعد 
)82( يوما. زرعت ال�ستلت يف اأوعية البويل اإيثلني يف و�سط الرمل اخل�سن، حيث مت و�سعها على �سكل �سفوف وكانت امل�سافة بني 
ال�سفوف 1.5 مرتا وبني النباتات 50 �سم. مت ت�سميم التجربة با�ستخدام نظام القطاعات الكاملة الع�سوائية. ومت ا�ستخدام ثلثة 
م�ستويات من ال�سماد املركب (NPK+TE 12:12:36) وهي L1=225kg/gh و L2=270kg/gh وL3=310kg/  gh، ومت 
حت�سري محلول ال�سماد املركب ومحلول نرتات الكال�سيوم كما هو مو�سح باجلدول 20، حيث مت تقدير كميات االأ�سمدة امل�سافة من 
املحلولني خلل املو�سم كما هو مو�سح باجلدول 21. ومت حتليل بيانات االنتاجية لكل م�ستوى من م�ستويات ال�سماد املركب. ا�سارت 
النتائج اإلى عدم وجود فروقات معنوية بني امل�ستويات الثلثة امل�ستخدمة بالتجربة )جدول 23(، يف حني اأ�سارت نتائج حتليل اأوراق 
الطماطم اإلى اأن امل�ستوى االأول اأعطى اأعلى ن�سبة من النيرتوجني والبوتا�سيوم وبفارق معنوي عن امل�ستوى الثاين والثالث، غري اأن 
امل�ستوى االأول اأعطى اأقل ن�سبة ف�سفور باالأوراق وبفارق معنوي عن امل�ستويني االآخرين ) جدول 22(. وكانت ن�سبة املغني�سيوم يف 
االأوراق بامل�ستوى الثالث اأعلى وبفارق معنوي عن امل�ستويني االآخرين )جدول 22(. اأما بالن�سبة لن�سب العنا�سر بثمار الطماطم 
فقد تفوق امل�ستوى االأول وبفارق معنوي يف ن�سبة النيرتوجني، كما اأعطى امل�ستوى الثاين اأقل ن�سبة ف�سفور وبفارق معنوي، يف حني 

اأعطى امل�ستوى االأول ن�سبة مغني�سيوم اأقل وبفارق معنوي ) جدول 23(.
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جدول 20. طريقة حت�سري حماليل الأ�سمدة املركزة للمو�سم الثاين

حملول �سمادي مركز )2(حملول �سمادي مركز )1(

100 لرتماء100 لرتماء

)N:P:K( 12:12:36 12.5 كغم�سماد مركب) CaNO3( 12.5 كغم�سماد نرتات كال�سيوم

) MgSO4 ( 3.0 كغم�سماد كربيتات مغني�سيومEDDHA Fe 6% 1 كغم�سماد حديد

جدول 21. كميات ال�سمدة امل�سافة خلل املو�سم الثاين

 ) كجم/ للبيت املحمي(

م�ستوى ال�سماد
حديد خملبي %6 كربيتات مغني�سيوم نرتات كال�سيوم

12:12:36+TE

)N : P : K(

20 54 244 225 االول

20 64 244 270 الثاين

20 75 244 310 الثالث

والبوتا�سيوم  والف�سفور  النيرتوجني  من  الأوراق  وحمتوى  الطماطم  انتاجية  على  امل�سافة  الأ�سمدة  م�ستويات  تاأثري   .22 جدول 
والكال�سيوم واملغني�سيوم للمو�سم الثاين

حمتوى اأوراق الطماطم من العنا�سر ال�سمادية امل�سافة
) املو�سم الثاين(

انتاجية الطماطم
طن / للبيت املحمي

م�ستوى ال�سمدة

مغني�سيوم% كال�سيوم% بوتا�سيوم% ف�سفور% نيرتوجني%

0.81b 0.63 2.20a 0.29a 2.56a 4.1 م�ستوى )1( 

0.82b 0.72 1.74b 0.10b 2.13b 4.5 م�ستوى )2(

0.53a 0.65 1.71b 0.29a 2.13b 4.3 م�ستوى )3(

* NS * * * NS  LSD at 5%

والكال�سيوم  والبوتا�سيوم  والف�سفور  النيرتوجني  من  الطماطم  ثمار  حمتوى  على  امل�سافة  ال�سمدة  م�ستويات  تاأثري   .23 جدول 
واملغني�سيوم للمو�سم الثاين

حمتوى ثمار الطماطم من العنا�سر ال�سمادية امل�سافة 
) املو�سم الثاين( م�ستوى ال�سمدة

مغني�سيوم% كال�سيوم% بوتا�سيوم% ف�سفور% نيرتوجني%

0.25b 0.50 2.46 0.29a 3.39a م�ستوى )1( 

0.37a 0.66 2.50 0.19b 2.35b م�ستوى )2(

0.32a 0.56 2.52 0.33a 2.37b م�ستوى )3(

* NS NS * * ) %5 ) LSD
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اإ�ستجابة حم�سول النخيل �سنف خل�ض الظاهرة مل�ستويات خمتلفة من النيرتوجني وتاأثريها على النمو والإنتاج 

نظرا الأهمية العناية بالت�سميد الع�سوي لتح�سني اإنتاجية النخيل فقد مت تنفيذ جتربة لتحديد كمية ال�سماد الع�سوي املنا�سب 
لنمو واإنتاج نخيل التمر �سنف خل�س الظاهرة )�سورة 44(. مت تطبيق )5( معاملت ت�سميد بالنيرتوجني با�ستخدام ال�سماد 
الع�سوي )250 و350 و500 و650 جم نيرتوجني باالإ�سافة اإلى ال�ساهد )بدون ت�سميد )0 نيرتوجني((، وذلك بت�سميم ع�سوائي 
كامل وب� 4 مكررات. اأ�سارت نتائج احل�ساد ل�سنة 2018 م اإلى اأن اأ�سجار النخيل يف املعاملة رقم 3 )500 جرام نيرتوجني/

تاأثري  اأثرت  املعاملت  جميع  يف  امل�سافة  النيرتوجني  كميات  تاأثري  باأن  بالذكر  اجلدير  اإنتاجًا.  االأعلى  كانت  للنخلة/لل�سنة( 
اإيجابي متقارب، ما عدا املعاملة رقم 5 ) 650 جرام ( حيث اأعطت تاأثريا �سلبيا )�سكل 16(. ولتاأكيد النتائج �سوف ي�ستمر 

تنفيذ التجربة ملو�سم اآخر. 

71	  
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�سكل 16. تاأثري النيرتوجني الع�سوي على متو�سط وزن 100ثمرة �سورة 44. نخلة خل�ض الظاهرة– معاملة )250جم/نخلة(

تاأثري نوع ال�سماد الكيماوي على اخل�سائ�س اخل�سرية والثمرية للنب العربي يف قريون حريتي

مت تنفيذ هذه التجربة يف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي والتي ت�ستمرللأعوام من 2015-2020م، بهدف درا�سة تاأثري 
)4( معاملت مختلفة من ال�سماد الكيماوي على منو وانتاجية مح�سول النب العربي.تتكون التجربة من )3( معاملت وهي: 
معاملة 1)يوريا +�سلفات بوتا�سيوم 60جم لكل منهما( ومعاملة 2 )يوريا +�سلفات بوتا�سيوم 100جم لكل منهما( ومعاملة 3 
)يوريا +�سلفات بوتا�سيوم 120جم لكل منهما( باالإ�سافة اإلى املعاملة الرابعة )امل�ساهد بدون اي ا�سافات �سمادية(، على اأن 
التجربة )64( �سجرة موزعة  اال�سجار يف  بلغ عدد  �سنة.  و�سبتمرب من كل  �سهري فرباير  ال�سمادية خلل  ت�ساف اجلرعات 
ع�سوائيا بت�سميم القطاعات الع�سوائية الكاملة بواقع )16( �سجرة لكل معاملة بثمانية مكررات )�سجرتني لكل مكرر( وكانت 
الزراعة على )5( مرت بني ال�سجرة واالأخرى. تبني من النتائج يف اجلدول 24 وجود فروقات معنوية بني املعاملت لكل من وزن 
وعدد الثمار، حيث �سجلت املعاملة )3( تفوقًا يف متو�سط كًل من عدد ووزن الثمار م�سجلة ما قدره )1323( ثمرة و)1984( 

جم على التوايل، تليها املعاملة )2( م�سجلة )906( ثمرة و)1359( جم على التوايل.
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جدول 24. ال�سفات الثمرية واخل�سرية ملح�سول النب العربي خلل ال�سنة 2018م

املعاملت
ارتفاع ال�سجرة 

)�سم(
�سمك 

اجلذع )�سم(
عدد 
الثمار

وزن الثمار
)جم(

حجم التاج 
)�سم(

يوريا+�سلفات بوتا�سيوم= 
60+60 جرام

211.4514.648141221.673.87املتو�سط
11.050.7256383.520.55اخلطاأ املعياري ±

يوريا+�سلفات 
بوتا�سيوم=100+100 جرام

201.1514.319071359.864.97املتو�سط
9.910.86278417.10.67اخلطاأ املعياري ±

يوريا+�سلفات 
بوتا�سيوم=120+120 جرام

209.9113.7313231984.54.15املتو�سط
11.350.89357536.050.73اخلطاأ املعياري ±

213.0912.91285428.173.49املتو�سطال�ساهد
14.81.2295141.910.67اخلطاأ املعياري ±

208.5713.918131219.54.16املتو�سطاملتو�سط الكلي
5.730.46139208.470.33اخلطاأ املعياري ±

�سورة 45-47. نباتات النب العربي يف جتربة معاملت الأ�سمدة يف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي

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

تاأثري اللقاحات امليكوريزية على منو �ستلت احلم�سيات

من  النوع  وهذا  الرتبة،  �سطح  حتت  النباتات  مع  التكافلية  العلقات  يف  وفرة  الفطريات  اأكرث  من  واحدة  احلوي�سلية  امليكوريزا  تعترب 
امليكوريزا يتعاي�س مع 80٪ من اأنواع النباتات الراقية، حيث ي�ستعمر كل من جذور تلك النباتات والرتبة املحيطة بها متيًحا للنبات املزيد 
من الفوائد بطرق مختلفة من �سمنها امت�سا�س اأف�سل للماء والعنا�سر الغذائية خا�سة غري املتحركة مثل الفو�سفور والزنك والنحا�س، 
كما تعمل هذه الفطريات على حت�سني عمليات البناء ال�سوئي ورفع كفاءة التحمل �سد العوامل والظروف البيئية وحت�سني خ�سوبة وجودة 
للنباتات.  الزراعية  البيئة  وتوفري  البيئي  النظام  توازن  على  املحافظة  مهما يف  دورًا  احلوي�سلية  امليكوريزا  فطريات  تلعب  لذا  الرتبة، 
لقاحات  اإلى نوعني من  والنارجن(  اأ�سناف من احلم�سيات )ماكروفيل وفولكا ماريانا  ا�ستجابة ثلث  تقييم  اإلى  الدرا�سه  تهدف هذه 
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الع�سوائية  القطاعات  بت�سميم  وذلك  بالرمي�س  الزراعية  البحوث  التجربة يف محطة  اأقيمت  ولقاح 2(.   1 )لقاح  التجارية  امليكروربزا 
الكاملة باأربعة مكررات، حيث بلغ عدد املعاملت )5( معاملت و)3( اأ�سناف من احلم�سيات. اأ�سارت نتائج التحليل االح�سائي اإلى 
وجود فروقات معنوية بني االأ�سناف وكذلك بني املعاملت بالن�سبة لطول النبات )�سم( )�سورة 48(، بينما مل يكن هناك فروقات معنوية 
�سم(   87.64( النبات  طول  يف  االأعلى  كان  ماكروفيل  �سنف  اأن  كذلك  النتائج  اأو�سحت  واملعاملت.  االأ�سناف  بني  للتداخل  بالن�سبة 
بينما كان �سنف النارجن االأقل ارتفاعًا )25.78 �سم( )جدول 25(. بالن�سبة للمعاملت فقد كانت معاملة اللقاح 2 االأعلى يف ارتفاع 
النبات )61.79 �سم(، غري اأنها مل تكن ذات فرق معنوي مع معاملة اللقاح 1 والتي كان ارتفاعها 54.78 �سم. اجلدير بالذكر باأن جميع 
املعاملت كانت متفوقة على ال�ساهد والتي كان ارتفاعها )42.51 �سم(. فيما يتعلق ب�سمك �ساق اال�سناف )�سم(، فقد اأو�سحت النتائج 
وجود فروقات معنوية بني االأ�سناف وكذلك بني املعاملت بينما مل يكن هناك فروقات معنوية بالن�سبة للتداخل بني االأ�سناف واملعاملت. 
كما اأ�سارت النتائج اإلى اأن �سنف ماكروفيل كان االأكرث �سمكًا )5.33 �سم( بينما كان �سنف النارجن االأقل �سمكا )3.88 �سم( )�سكل 
17(. اأما بالن�سبة للمعاملت فقد اأو�سحت النتائج اأن هناك تاأثريًا معنويًا ملعاملة اللقاح 2 )5.63 �سم( على �سمك ال�ساق، بينما مل يكن 

لها تاثري معنوي لباقي املعاملت )�سكل 18(.

جدول 25. تاأثري خمتلف املعاملت على طول النبات )�سم(

املعاملتال�سناف

�ساهد
�ساهد لقاح 1

املعدللقاح 2�ساهد لقاح 2لقاح 1

77.181.3102.181.696.1a 87.64ماكروقيل
23.721.724.626.532.4b 25.78النارجن

26.83137.628.857.4b 36.29فولكا ماريانا
b 42.51b 44.65a 54.78b 45.60a 61.97املتو�سط

F-testLSD (5%)

5.89**اال�سناف
7.69**املعاملت

-NSاال�سناف × املعاملت

)%CV( 18.5معامل التباين

�سكل 18. تاأثري املعاملت املختلفة على �سمك ال�ساق للأ�سناف )�سم(�سكل 17. تاأثري الأ�سناف على �سمك ال�ساق )�سم(
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�سورة 48. تاأثري اللقاحات على طول �سنف املاكروفيل

امل�سروع 5-5. تطويـر طرق الإدارة امل�ستدامة للآفـات

درا�سة مر�ض العفن الأبي�ض على حم�سول الثوم 

يعد مح�سول الثوم واحدًا من اهم املحا�سيل اخل�سر يف العامل. كما اأنه يحتل املرتبة احلادية ع�سرة بني اخل�سروات من حيث كمية االنتاج 
يف العامل لل�سنة 2017م، فقد و�سل معدل االنتاج االإجمايل اإلى حوايل 28،2 مليون طن ح�سب تقارير منظمة االأغذية والزراعة للأمم املتحدة 
)الفاو(. يتم زراعة مح�سول الثوم يف معظم محافظات ال�سلطنة حيث بلغت امل�ساحة املزروعة بالثوم )436 فدان(، ويف ال�سنة 2017م و�سل 
معدل االإنتاج اإلى )2915 طن(، وبعائد اقت�سادي يقدر بحوايل )5.8( مليون ريال عماين وهو ما ميثل 25.2٪ من ن�سبة اال�ستهلك املحلي 
ح�سب تقدير وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ل�سنة 2018م. وتنت�سر زراعة مح�سول الثوم يف محافظة الداخلية حيث تقدر امل�ساحة املزروعة 
مبح�سول الثوم يف محافظة الداخلية بحوايل )158.1 فدان(، بينما ت�سل يف محافظة الظاهرة اإلى )88.2 فدان(، تليها محافظة �سمال 

ال�سرقية ومحافظتي جنوب و�سمال الباطنة مب�ساحة مزروعة تقدر بحوايل )39.6 و21.7 فدان(، على التوايل.

الفطرية.  واالأمرا�س  والب�سلة  ال�ساق  ونيماتودا  الفريو�سية  االأمرا�س  هي  اأهمها  ومن  الثوم،  مح�سول  ت�سيب  التي  االأمرا�س  من  العديد  هناك 
وقد مت ت�سجيل مر�س العفن االأبي�س على مح�سول الثوم العماين الأول مرة يف �سلطنة عمان بعدة حقول يف عدد من قرى نيابة اجلبل االأخ�سر 
ووجد اأن فطر )Sclerotium cepivorum( هو امل�سبب الرئي�سي له، حيث تراوحت �سدة االإ�سابة بني 50- 100٪، كما تراوحت ن�سبة االإ�سابة 
يف بع�س احلقول بني 20 - 100٪. مت يف هذه الدرا�سة اختبار تاأثري ثلثة مبيدات فطرية مختلفة على الفطر )S. cepivorum( وذلك داخل 
 Amistar Top®325 SC )200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l(، Topsin-M 70®WP االآتية:  الكيميائية  املبيدات  وهي  املخترب 
 )Thiophanate-Methyl70% WP(، Difenoconazole( and Revus Top®500 SC )250 g/l Mandipropamid + 250 g/l

 Bacillus C100B and(:الذي يحتوي على نوعني من البكترييا النافعة وهي )Novibiotic 7669( واملبيد احليوي ،)Difenoconazole

Bacillus B99(، اأظهرت البيانات اأن اأف�سل النتائج كانت با�ستخدام مبيد )Topsin( ملنعه منو الفطر متامًا اإال اأنه وب�سبب اإدراجه يف قائمة 

 )Revus Top(و )Amistar Top( املبيدات املقيدة فقد مت ا�ستبعاده عند اإعادة التجربة للمرة الثانية. وعند اإعادة التجربة مت اختبار مبيدات
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و)Novibiotec( فقط، وقد اأعطت البيئة الغذائية املحتوية على املبيد احليوي منوًا اأقل للفطر اإال اأنه كان كثيفًا، كما اأنها كانت البيئة الوحيدة التي 
 Amistar(و )Revus top( سمحت للأج�سام احلجرية بالنمو خلل اأ�سبوع من الفح�س. اأما منو الفطر فقد بقي ثابتًا على البيئة املعاملة بكل من�
top( حوايل 0.7 �سم، ومت اختيار املبيد )Revus top( كاأف�سل مبيد لتنفيذ التجربة ب�سبب قدرته على اإيقاف منو الفطر ملدة اأ�سبوع. كما اأجريت 

جتربة الت�سمي�س اأو التعقيم ال�سم�سي يف �سهري يونيو ويوليو من ال�سنة 2016م يف قرية ال�سريجة بنيابة اجلبل االأخ�سر، حيث مت اإزالة غطاء البويل 
اإيثيلني بعد �سهر واالآخر بعد �سهرين ودرا�سة النتائج مقارنة بال�ساهد غري املغطى. اأظهرت النتائج اأن اأعلى معدل اإنبات للأج�سام احلجرية للفطر 
)sclerotia( كان بعد �سهر واحد وعلى ال�سطح وذلك يف كل من معاملتي الت�سمي�س وال�ساهد )املك�سوف(، يف حني حتلل الفطر متاما على اأعماق 
10 و20 �سم حتت احلقل املغطى بالبويل اإيثيلني. اأما بعد �سهرين من الت�سمي�س فقد حتللت االج�سام احلجرية للفطر متاما يف جميع االأعماق الثلثة 
)1و10و20 �سم(. وقد اأكدت النتائج التوافق بني البيانات احلقلية والتي مت التح�سل عليها من خلل الدرا�سة وتاأثري درجات احلرارة على منو فطر 
)S. cepivorum( يف املخترب، بحيث اأن الفطر ميوت متاما عند درجة احلرارة 35 درجة مئوية، وهذا ما اأظهرته نتائج التعقيم ال�سم�سي حيث 
و�سلت درجة احلرارة اإلى )60.9( درجة مئوية عند �سطح الرتبة و)42.4( درجة مئوية على عمق 10�سم و)36.9( درجة مئوية عند عمق 20 �سم.

اأ�سارت نتائج التجربة احلقلية بقرية ال�سريجة يف اجلبل االأخ�سر للموا�سم )2016 / 2017م و2017 / 2018م( اإلى اأن املعاملة بالتعقيم ال�سم�سي 
مع اإ�سافة مبيد )Revus top( اأعطت اأف�سل النتائج، مما قلل ظهور مر�س العفن االأبي�س واحلد من �سدته على ف�سو�س الثوم. اأعرا�س االإ�سابة 
 ،)Revus top( باملر�س قلت بفارق معنوي وب�سكل ملحوظ يف بع�س املعاملت وخا�سة يف املو�سم الثاين، يف معاملة الت�سمي�س ملدة �سهرين + مبيد
مبيد )Rivus top( وحده والت�سمي�س ملدة �سهر واحد + مبيد )Revus top( )5،5٪، 29٪ و37،1٪، على التوايل(. بلغ اإنتاج معاملة الت�سمي�س 
ملدة �سهرين + مبيد )Revus top( حوايل )5 اأطنان يف املو�سم االأول و3.9 طن يف املو�سم الثاين( مقارنة مبعاملة ال�ساهد التي بلغ اإنتاجها 3.2 
طن يف املو�سم االأول و0.7 طن يف املو�سم الثاين. قد يكون االنخفا�س يف اإجمايل االإنتاج يف املو�سم الثاين مرتبطًا بنق�س مياه الري نتيجة ملو�سم 
 )sclerotia( اإنبات للأج�سام احلجرية للفطر اأن معدل  اجلفاف يف �سنة 2018م. كما اأظهرت نتائج التعقيم ال�سم�سي للمو�سم 2018/2017م 
كانت �سفر جلميع املعاملت، حيث حتللت االأج�سام احلجرية للفطر متاما يف جميع االأعماق الثلثة )1و10و20 �سم( ولكل املعاملت وذلك يعتقد 

اأنه يرجع اإلى احلرارة العالية والرطوبة الزائدة للرتبة التي كانت بفعل االأمطار الغزيرة باجلبل االأخ�سر يف �سهر يوليو ل�سنة 2017م.

درا�سة كفاءة الفطر احليوي Monacrosporium salinum يف مكافحة نيماتودا تعقد اجلذور .Meloidogyne sp على النباتات الربية العمانية

تعاين العديد من النباتات التابعة حلديقة عمان النباتية )OBG( من مر�س الديدان اخليطية )نيماتودا( لتعقد اجلذور الذي اكت�سف منذ 
مخترب  قبل  من   )Melodigyne javanica( نوع  من  اجلذور  تعقد  نيماتودا  مر�س  اأنه  على  2010م  �سنة  يف  نوعه  وحتديد  2008م،  �سنة 
االأمرا�س النيماتودية بق�سم بحوث اأمرا�س النبات. وتعترب نيماتودا تعقد اجلذور ).Meloidogyne sp( اأكرث االآفات �سيوعًا يف العديد من 
محا�سيل اخل�سر والفاكهة واملحا�سيل احلقلية يف �سلطنة عمان، والتي ت�سببت يف اإحداث خ�سائر كبرية للمزارعني. وكون حديقة عمان النباتية 
حديقة م�ستدامة مهمتها زراعة واإنتاج النباتات، ي�سبح ا�ستخدام االإدارة املتكامل ملكافحة االأمرا�س )IPDM( اأمرًا ملحًا يف رعاية النباتات. 
لقد كانت و�سائل املكافحة با�ستخدام املعاملت الب�ستانية والكيميائية هي اخليار االأول يف بدايات ظهور املر�س على جمموعة نباتات حديقة 
عمان النباتية، اإال اأن النتائج كانت لها تاأثري موؤقت وغري مر�سية، وبالتايل ا�ستئ�سال النباتات امل�سابة هو احلل االأمثل واالأخري يف حينه لتجنب 
 Ficus( انتقال املر�س اإلى النباتات ال�سليمة. وعند املقارنة بني �سنتي 2008 و2010م لوحظ وجود االإ�سابة يف نوعني فقط من النباتات هما
cordata sub sp. Salicifolia( و)Vitis vinefera(، اأما يف �سنة 2017م فقد و�سل عدد اأنواع النباتات امل�سابة اإلى اأكرث من )32( نوع، 

ولذلك هناك حاجة ملحة الإدراج طريقة املكافحة احليوية لل�سيطرة على نيماتودا تعقد اجلذور.

الطفيلية  للنيماتودا  الطبيعية  االأعداء  من  يعد  الذي   )Monacrosporium salinum( للنيماتودا  ال�سائد  الفطر  ا�ستخدام  الدرا�سة  هذه  يف  مت 
النباتية )Melodigyne javanica(، كما مت ا�ستخدام نيماتودا تعقد اجلذر ).Meloidogyne sp( على اأنواع من النباتات املختلفة التابعة حلديقة 
 M.( وقد مت تقييم التاأثري العدائي ل�فطر .Barleria )Barleria proxima(و )Plumbago Plumbago zeylanica( عمان النباتية، بدءا من
الع�سوائي  الت�سميم  اأ�سا�س  التجربة على  ونبات )Barleria(. مت ت�سميم   )Plumbago( نبات نيماتودا )M. javanica( على  salinum( على 

الكامل، وقد �سملت الدرا�سة اأربعة معاملت بخم�سة مكررات لكل معاملة، وكانت على النحو االآتي: )T1( ال�ساهد، )T2( فطر )M. salinum( فقط، 
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بنيماتودا تعقد اجلذور.  العدوى اال�سطناعية  املعاملة بفطر )M. salinum( مع   )T4( ،بنيماتودا تعقد اجلذور فقط العدوى اال�سطناعية   )T3(
بداأت التجربة يف اأكتوبر 2017م، حيث مت مراقبة وت�سجيل م�ستويات اأعداد نيماتودا تعقد اجلذور ).Meloidogyne sp( يف الرتبة بعد 60 يومًا من 
العدوى اال�سطناعية وكذلك مت مراقبة وت�سجيل ا�ستيطان فطر )M. salinum( يف الرتبة، اإ�سافة اإلى ت�سجيل �سدة املر�س وحدوثه. اأظهرت النتائج اأن 

ا�ستخدام فطر )M. salinum( قلل من عدد النيماتودا باملقارنة بالنباتات املعاملة بالنيماتودا و�سيتم تاأكيد النتائج يف خريف �سنة 2019م.

تقييم ا�سناف املاجنو املتحملة/املقاومة مل�سبب مر�ض تدهور اأ�سجار املاجنو

اجريت التجربة االأولى لتقييم مدى مقاومة/حتمل )42( �سنف من اأ�سناف املاجنو عديدة االأجنة بالبنك الوراثي ب�سحار لفطر �سرياتو�ست�س منجنيكنز 
العمانية وهي )زجنباري  االأ�سناف  تقييم )3( من  اأ�سجار املاجنو ،حيث مت  الرئي�سي ملر�س تدهور  امل�سبب   )Ceratocystis manginecans(
اأحمر- م�سقطي- بنات حمد( و�سنفني من اأ�سناف املاجنو الهندية وهي )بني�سان- بايري( اإ�سافة اإلى )24( �سنفًا من االأ�سناف االأ�سرتالية و)15( 
�سنفًا من االأ�سناف الربازيلية. كان م�سدر ال�ستلت امل�ستخدمة فى التجربة البنك الوراثي، حيث مت جمع البذور من البنك الوراثي وزراعتها واالعتناء 
اأ�سناف املاجنو خلل  العدوى اال�سطناعية على �ستلت  اأجريت جتربة  العدوى عليها.  اأ�سهر بعدها مت نقلها لعمل  بها حتت مظلة امل�ستل ملدة )8( 
�سهر نوفمرب حتت ظروف البيت املحمي با�ستخدام عزلتني لفطر �سرياتو�ست�س منجنيكنز )املجمع الوراثي المرا�س النبات بغ�سفان برقم 55 و120(. 
ت�سمنت طريقة العدوى عمل جرح على منت�سف �ساق ال�سنف وادخال قطعة بقطر 4مم من الفطر مزروعة على و�سط م�ستخل�س البطاط�س وتغطية 
مكان العدوى ب�سريط بارافيلم يحتوي على قطن مبلل مباء مقطر ومعقم. مت معاملة �ستلت ال�ساهد بنف�س الطريقة وذلك با�ستخدام قطعة اآجار خالية 
من الفطر. مت ك�سط �سيقان ال�ستلت واأخذ قيا�سات االإ�سابة جلميع ال�ستلت املعاملة بعزالت الفطر باالإ�سافة اإلى �ستلت �ساهد املعاملة بعد �سهر 
من تاريخ العدوى. مت حتليل البيانات واأخذ متو�سطات االإ�سابة لكل عزلة فطرية واأخذ متو�سط عام للإ�سابة لكل �سنف با�ستخدام بيانات العدوى 
اأظهرت نتائج العدوى ح�سا�سية االأ�سناف نام دوك مي، اندوني�سينيز ليت، كارباو تاون�سفيليد، �سلي�سيا كارفالهو للإ�سابة باملر�س مبعدل  للعزلتني. 
ا�سابة 34.5�سم، 29.5�سم، 22.6�سم، 22.4�سم على التوايل. بينما اأظهرت النتائج حتمل عدد من ا�سناف عديدة االجنة للإ�سابة باملر�س وهي 

كارابو واأك�س بوي وجا�سمني وك ب حيث كان متو�سط اال�سابة 10�سم ،10.6�سم ،10.95�سم، 10.95�سم، على التوايل )�سكل 19(. 

لفطر  ب�سحار  الزراعية  البحوث  الوراثي مبحطة  بالبنك  االأمبا  ا�سناف  20 �سنف من  مقاومة/حتمل  تقييم مدى  فقد مت  الثانية  التجربة  اأما يف 
الى  من 2017/10/20  الفرتة  فى  املاجنو  ا�سجار  تدهور  ملر�س  الرئي�سي  امل�سبب   )Ceratocystis manginecans( منجنيكنز �سرياتو�ست�س 
2017/11/20م، حيث مت تقييم )6( اأ�سناف ا�سرتالية ) مكاي، كامريوجنا وايت، مببارو كي، تري�سو، توم، مليباي غولد( و)6( اأ�سناف برازيلية 
اأحمر وبنات حمد(  اإلى �سنفيني محليني )زجنباري  باالإ�سافة   )IAC 112 �سي�سيليا كريفوالريها، دورا،  بكادو،  اإ�سبادا فرميلها،  )ماجنا داجوا، 
و�سنفني اأندوني�سني )اإندو�ساينيز ليت وريكدل �سايجن( و�سنفيني تايلنديني )نام دوك ماي واإلفنت ت�سك( و�سنف �سريلنكي )فيليا كوملبان( و�سنف 
هندي )بايري(. تعترب االأ�سناف امل�ستخدمة يف التجربة من االأ�سناف عديدة االأجنة ماعدا االأ�سناف )بنات حمد والزجنباري االأحمر وبايري(. 
وكان م�سدر ال�ستلت امل�ستخدمة فى التجربة البنك الوراثي، حيث مت جمع البذور وزراعتها واالعتناء بها حتت مظلة امل�ستل ملدة )16( �سهرًا، بعد 
ذلك مت نقلها لعمل العدوى عليها. اأجريت جتربة العدوى اال�سطناعية على �ستلت ا�سناف املاجنو خلل �سهر اأكتوبر حتت ظروف البيت املحمي 
با�ستخدام عزلتني لفطر �سرياتو�ست�س منجنيكنز )املجمع الوراثي الأمرا�س النبات بغ�سفان برقم 55 و120(، ت�سمنت طريقة العدوى عمل جرح على 
�ساق ال�سنف على ارتفاع منت�سف ال�ساق وادخال قطعة بقطر 4مم من الفطر مزروعة على و�سط م�ستخل�س البطاط�س وتغطية مكان العدوى ب�سريط 
بارافيلم يحتوي على قطن مبلل مباء مقطر ومعقم. مت معاملة �ستلت ال�ساهد بنف�س الطريقة وبا�ستخدام قطعة اجار خالية من الفطر. مت ك�سط 
�سيقان ال�ستلت واخذ قيا�سات اال�سابة جلميع ال�ستلت املعاملة بعزالت الفطر باال�سافة الى �ستلت �ساهد املعاملة بعد �سهر من تاريخ العدوى. 
مت حتليل البيانات واخذ املتو�سطات االإ�سابة لكل عزلة فطرية واأخذ متو�سط عام االإ�سابة لكل �سنف با�ستخدام بيانات العدوى للعزلتني. اأظهرت 
نتائج العدوى ح�سا�سية اأ�سناف )البايري وتري�سو وفيليا كوملبان و�سي�سيليا كرفاليها( للإ�سابة باملر�س مبعدل اإ�سابة وقدرها 29.7�سم، 30.9�سم، 
28.8�سم، 28.1�سم للأ�سناف املذكورة على التوايل. بينما اأظهرت النتائج حتمل عدد من اأ�سناف عديدة االجنة للإ�سابة باملر�س مثل دورا والفنت 
ت�سك وميلباي غولد، حيث كان متو�سط اال�سابة 8.3�سم، 11.3�سم، 11.9�سم على التوايل. اأظهرت النتائج اأي�سا حتمل عدد من االأ�سناف وحيدة 

االأجنة للإ�سابة باملر�س وهي بنات حمد وزجنباري االأحمر مبتو�سط اإ�سابة وقدرها 19.5�سم و15.3�سم على التوايل )�سكل 20(.
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�سكل 19. متو�سط ال�سابة مب�سبب مر�ض تدهور اأ�سجار املاجنو على اأ�سناف املاجنو عديدة الأجنة 

�سكل 20. متو�سط الإ�سابة مب�سبب مر�ض تدهور ا�سجار املاجنو على اأ�سناف املاجنو عديدة الأجنة
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الربنامج الرئي�سي 6. بحوث وتنمية املكافحة احليوية

امل�سروع 6-2. الكثار وا�ستخدام عوامل املكافحة البيولوجية

تقييم كفاءة نوعني من .Trichogramma sp باملقارنة مع طفيل البي�ض املحلي .Telenomus sp على فرا�سة ثـمار الرمان 

ي�سكل مح�سول الرمان الدخل الرئي�سي للمزارعني يف اجلبل االخ�سر، حيث يوجد اأكرث من )24 األف( �سجرة رمان يف اجلبل. يتعر�س 
مح�سول الرمان للإ�سابة باآفة ح�سرية ت�سبب خ�سائر اقت�سادية كبرية للمزارعني اأال وهي فرا�سة ث�مار الرمان. فمنذ اأكرث من )14( �سنة 
مت ا�ستخدام طفيل الرتايكوجراما كعدو حيوي لفرا�سة ث�مار الرمان يف اجلبل االخ�سر. مت يف �سنة 2018م ا�سترياد نواة نوعني من طفيل 
الرتايكوجراما وهما: )Trichogramma chilonis( من جمهورية باك�ستان اال�سلمية و)Trichogramma evanenscens( من 
جمهورية م�سر العربية، حيث مت اكثارهما يف وحدات االكثار يف كل من الرمي�س وجماح واجلبل االأخ�سر، وكان اأول اإطلق للطفيليات 
بتاريخ 10 مايو 2018م )17.6مليون( وذلك تزامنا مع بداية اإزهار اأ�سجار الرمان. وقد بلغ اإجمايل ما مت اإطلقه خلل  �سنة 2018م 
اإنتاج وحدات االإكثار مبقدار )49.870 مليون طفيل( بجماح و)46.887 مليون طفيل( باجلبل  )201.357 مليون طفيل(، حيث كان 

االأخ�سر و)104.600 مليون طفيل( بالرمي�س.

 Trichogramma.( على طفيل الرتايكوجراما )Telenomus spp.( اأظهرت النتائج، على غرار االأعوام املا�سية، تفوق الطفيل املحلي
spp( يف جميع املواقع التي مت اختيارها لتقييم ن�سب التطفل بها، حيث مت ت�سجيل اأعلى ن�سب تطفل لطفيل ).Telenomus spp( على 

 Trichogramma( النحو االآتي: 73٪ و100٪ و100٪ و100٪ يف االأ�سهر مايو ويونيو ويوليو واأغ�سط�س، على التوايل. اأما بالن�سبة لطفيل
spp.( فقد بلغت اأعلى ن�سبة للتطفل 33.3٪ يف مزرعة حيل اليمن، وكان املتو�سط العام للتطفل بطفيل ).Trichogramma spp( ما 

ن�سبته 6.5٪ وطفيل )Telenomus spp.( ما ن�سبته 71.8٪، وبلغ اإجمايل التطفل العام بالطفيليني معًا ما ن�سبته 78.3٪. اأما بالن�سبة 
متو�سط فق�س بي�س طفيل ).Trichogramma spp( فقد بلغ ما ن�سبته 90.6٪ من دفعة االإطلق الذي كان خلل االأ�سبوع الثالث من 
�سهر يونيو. ومن خلل النتائج املتح�سل عليها يت�سح وجود كفاءة عالية للطفيل املحلي وعليه يجب املحافظة على الطفيل بتقليل ا�ستخدام 

املبيدات واإف�ساح املجال للتوازن الطبيعي.

 Aceria guerreronis لل�سيطرة على حلم ثمار النارجيل N.baraki اإكثار واإطلق املفرت�ض

يعترب النارجيل من اأهم املحا�سيل الزراعية يف محافظة ظفار ويعد عامل جذب للمواطنني وال�سياح ب�سبب تفرد محافظة ظفار يف زراعته 
يف املنطقة، فقد تاأقلم هذا املح�سول على اأجواء والية �سللة ومتيز بانتاجيته وا�ستهلكه ب�سورة جيدة، ويعترب حلم ثمار النارجيل من 
اأهم االآفات الزراعية واأ�سرعها تاأثريًا وانت�سارًا على مح�سول النارجيل، حيث اأنه على الرغم من دقة حجمه فهو يتكاثر ب�سكل �سريع حتت 
تاج الثمرة وعلى الن�سيج اخلارجي للثمرة حيث تتوفر الرطوبة املنا�سبة لتكاثره وقلة ال�سوء االأمر الذي ي�سكل بيئة منا�سبة للحلم للتكاثر 

والعي�س.

مت اكثار املفرت�س N.baraki حتت ظروف محكومة من احلرارة والرطوبة يف حا�سنات الرتبية )حرارةc 2± 25◦ ( والرطوبة ٪70 اأو 
اأكرث(، حيث اأن بيئة االإكثار عبارة عن قطع بل�ستيكية �سوداء مو�سوعة على قطعة اأ�سفنجية محفوفة بقطن مبلل ومو�سوعة يف �سناديق 
بل�ستيكية )18×12×7 �سم(، ويتم تزويدها باملاء والغذاء )3( مرات اأ�سبوعيا وهو حلم ثمار النارجيل املتواجد يف ن�سيج ثمار النارجيل 
امل�سابة باآفة احللم، وعندما يتجاوز عدد املفرت�س )2000( يتم اإطلقها على ثمار النارجيل امل�سابة باآفة احللم. مت خلل �سنة 2018 
اإطلق حوايل )3194( مفرت�س يف مزرعة محطة البحوث الزراعية ب�سلله )�سورة 49(، وا�ستمرت عملية االإكثار من �سهر يناير اإلى 

�سهر يونيو )�سكل 21(. 
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�سكل 21. اأعداد املفرت�ض خلل الأ�سهر من يناير اإلى يونيو 2018م

�سورة 49. )اأ( و)ب( عملية اإطلق املفرت�ض يف ال�سجار امل�سابة

اإكثار واإطلق الطفيل Acerophagus papayae على حقول الفافاي امل�سابة بالبق الدقيقي 

يعترب مح�سول الفافاي من اأهم املحا�سيل االإقت�سادية يف محافظة ظفار وياأتي يف املرتبة الثالثة بعد مح�سويل النارجيل واملوز، حيث 
يعد البق الدقيقي من االآفات الزراعية عديدة العوائل والتي لها القدرة على �سرعة االنت�سار بجميع اأطوارها يف املحا�سيل الزراعية وت�سبب 
�سررا كبريا على املحا�سيل خا�سة مح�سول الفافاي. اأظهرت نتائج الدرا�سات البحثية خلل فرتة تنفيذ م�سروع مكافحة البق الدقيقي يف 

الفافاي ابتداءًا من ال�سنة 2014م اأن الطفيل )Acerophagus papayae( هو االأكرث فعالية يف مكافحة اآفة البق الدقيقي.

ب اأ
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Acerophagus papayae اإكثار طفيل البق الدقيقي لأ�سجار الفافاي

تتم عملية االإكثار يف �سناديق اأوعلب بل�ستيكية مخ�س�سة للإكثار حتث ظروف محكومة من احلرارة )25 درجة �سيليزية ورطوبة ٪70(، 
حيث يكاثر بي�س البق الدقيقي على درنات البطاط�س كعائل للبق الدقيقي، ويتم نقل الطفيل على درنات البطاط�س عندما ينمو البق 
الدقيقي للطورين الثاين اأو الثالث، بحيث يتم نقل حوايل )50( اإلى )100( طفيل يف كل علبة مخ�س�سة للإكثار ويتم تزويدها باملاء 
والع�سل كغذاء، ويتم جمع الطفيليات بعد اأ�سبوعني من �سناديق وعلب االإكثار حلقول الفافاي امل�سابة بالبق الدقيقي. اأ�سارت النتائج اإلى 
وجود انخفا�س يف ن�سبة االإ�سابة ب�سكل كبري يف احلقول املختارة مقارنة مع ال�سنة املا�سية، حيث بلغت ن�سبة االإ�سابة �سفر يف الربع االأول 
من ال�سنة، ثم عاودت االإ�سابة يف الظهور يف �سهر اأغ�سط�س يف حقول الفافاي، حيث و�سل عدد الطفيليات التي مت اكثارها يف �سنة 2018م 

اإلى )6324( طفيل وال تزال عملية االإكثار م�ستمرة ولكن ب�سكل اأقل لقلة تواجد البق الدقيقي على مح�سول الفافاي. 

اإطلق الطفيل  Acerophagus papayae يف احلقول امل�سابة بالبق الدقيقي يف اأ�سجار الفافاي 

يتم نقل الطفيل )Acerophagus papaya( من �سناديق االكثار بوا�سطة اأنابيب جمع احل�سرات اإلى اأنابيب االإطلق بعدد )100( 
طفيل يف كل اأنبوب )�سورة 50(. ونتيجة النخفا�س ن�سبة انت�سار البق الدقيقي على مح�سول الفافاي كانت اأعداد الطفيل التي مت اطلقها 
اأقل يف حقول الفافاي امل�سابة على م�ستوى االإ�سابة يف كل حقل. يف ال�سنة احلالية 2018م كانت االإ�سابة بالبق الدقيقي يف اأ�سجارالفافاي 
�سعيفة، حيث بلغت اأعداد الطفيل التي مت اكثارها يف املخترب واطلقها يف احلقول )5844( طفيل يف منطقة القر�س ومزرعة محطة 

البحوث ب�سللة.

�سورة 50. )اأ( و)ب( جتميع الطفيل من درنات البطاط�ض

ب اأ
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الربنامج الرئي�سي 7. برنامج بحوث اجلودة وال�سلمة الغذائية

امل�سروع 7-1. التو�سيف الكيميائي والفيزيائي للمحا�سيل الزراعية العمانية

التو�سيف املورفولوجي والفيزيوكيميائي للب�سور

تعترب الب�سور منتجات تظهر حنكة املزارع العماين يف تعامله مع ثمار النخيل منذ القدم، فقد اجتهد من اأجل عدم خ�سارة الثمار من 
اأجل احلفاظ على الثمار لفرتات طويلة وخا�سة للت�سدير للدول امل�ستهلكة للب�سور مثل الهند حيث قام بطبخ هذه الب�سور وجتفيفها يف 
مرحلة الب�سر )هي املرحلة الو�سطية بني اخللل والرطب(. يتم اإنتاج الب�سور عن طريق طبخ الب�سور ويطلق عليها عملية التب�سيل - والتي 
تعود اإلى ا�ستخدام ثمار �سنف املب�سلي - حيث ي�سمى الب�سر املطبوخ بالفاغور محليا ويتبعها عملية التجفيف حتت اأ�سعة ال�سم�س على 
»امل�سطاح« الإنتاج الب�سر املجفف امل�سمى محليا » املب�سل«. تقوم ال�سلطنة ممثلة يف وزارة التجارة وال�سناعة بدعم هذا املنتج من خلل 
ال�سراء املبا�سر من املزارعني ب�سعر مدعوم مت حتديده من خلل مر�سوم �سلطاين. يتم ت�سدير هذا املنتج اإلى الهند حيث يتواجد هناك 
�سوق رائج له. لذا فاإن هناك حاجة لتهيئة الت�سويق االأمثل لهذا املنتج �سواء للهند اأو فتح قنوات ت�سويقية مع دول اأخرى، والذي يرتتب عنه 

وجود تو�سيف هذا املنتج الأجل ت�سويقه.

العينات من م�سدرين مختلفني  الهام. مت جمع  املحلي  املنتج  لهذا  والفيزيوكيميائي  املورفولوجي  بالتو�سيف  الدرا�سة  تعنى هذه 
االأول من املخازن التابعة لوزارة التجارة وال�سناعة حيث �سملت اأ�سناف املب�سلي وبونارجنه واملدلوكي ويرمز لها يف هذه الدرا�سة 
بالرمز )B(، فيما مت جمع العينات االأخرى من اإحدى املوؤ�س�سات اخلا�س العاملة يف جمال ت�سويق الب�سور و�سملت �سنفي املدلوكي 

 .)A( واملب�سلي ويرمز لها

مت التو�سل لنتائج مبدئية حتقق اأهداف هذه الدرا�سة، حيث مت حتليل العينات من امل�سدرين املذكورين اأعله فتم تو�سيف االأبعاد والوزن 
ون�سبة وزن اللحم لوزن النوى لعينة ممثلة من كل م�سدر )100ث�مرة( كما مت تقدير ن�سبة الرطوبة والن�ساط املائي واالأ�س الهيدروجيني 
ون�سبة املواد ال�سلبة الذائبة الكلية ون�سبة االألياف اخلام )Crude fiber( وعدد املكافئات من حم�س اجلاليك والتي متثل م�سادات 

االأك�سدة من نوع املركبات الفينولية. ال�سكل 22 يو�سح نتائج جميع ال�سفات املورفولوجية للعينات.
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 تي تم ددررااستهھااالخصائص االموررفولوجيیة لعيیناتت االبسورر اال .22شكل 

 q<,.ا R* Wv3V)22 ( _C'3* أن R"Y GLًV+5H 3+اوحV تG-"[.ل ا'n28- 40  _C'3* اوح+H G#-"Y ،a* 14ا.]+ض 

آ#I..  aH G#"! اG-ÑOف *'~! ا.8راR"Y9 - 18٪ %C  )ا.>B3% ا.>a*)%"B، و H+او�6 ا.-=L% ا.#LB. %V'Ö}ور  16 -

DsG واOس ا.Z"8رو$"-D و[=L% ا.#'اد ا.LBX% ا.}اLs% ا.>B"% و[=L% اG".Oف V85H+ آL=] R* w% ا.+Y'n% وا.-,Gط ا.#

و?8د ا.#>GÖEGت *å#6 R ا.x".GI وا.}ي Gv* q>#Vدات اOآ=8ة *R ['ع ا.#+آGLت ) crude fiber(ا.GÅم 

 . ا.)"-'."%

 
 االخصائص االفيیزيیوكيیميیائيیة لعيیناتت بسورر ااألصنافف االمختلفة  .23شكل 

). R"6 DE)0,52 أن a"M ا.-,Gط ا.#GI3H a. DsGوز  I. %Y'n6,31 – 11,11٪#"! ا.]"-Gت H R"Y+اوL=] �6% ا.+

a"M 8V8)H aH  G#او�6   آ+H 8Mو D-"$8رو"Z.س اO5,22 - 5,06ا(%"B<.ا %Lsا.}ا %LBX.اد ا'#B. %L=-.GY G*أ ،  !"#I.

  R"Y GZ#"M �6او+H 85E  %(B3Å#.در اGX#.ا R* فG-ÑOت اG-"?76,1 -  85  °ãآ+Y .L=] R* wإن آ%  %Y'n+.ا

 d3-#.ه}ا ا q#)3Y %B"(ات آ+áè* Dه %"B<.ا %Lsا.}ا %LBX.ا.#'اد ا yL=] عG(Hوار %v(Å-#.ا  DsG#.ط اG,-.ا a"M و
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 yLsا.}ا yLBX.ا.#'اد ا yL=]  _C'3*

DsG#.ط اG,-.ا _C'3*

 yY'n+.ا yL=] _C'3*

 D-"$8رو"Z.س اJا _C'3*

�سكل 22. اخل�سائ�ض املورفولوجية لعينات الب�سور التي مت درا�ستها

يت�سح من ال�سكل )22( اأن متو�سط   طول العينات يرتاوح تقريًبا بني 28- 40 مم، بينما تراوح متو�سط   العر�س 14 - 16 مم، وتراوحت 
الن�سبة املئوية للبذور )الكتلة الكلية( بني 9 - 18٪ جلميع االأ�سناف مو�سع الدرا�سة. كما مت تقدير كل من ن�سبة الرطوبة والن�ساط املائي 
املكافئات من حم�س اجلاليك  االألياف اخلام )crude fiber( وعدد  ون�سبة  الكلية  الذائبة  ال�سلبة  املواد  ون�سبة  الهيدروجيني  واالأ�س 

والذي ميثل م�سادات االأك�سدة من نوع املركبات الفينولية. 
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�سكل 23. اخل�سائ�ض الفيزيوكيميائية لعينات ب�سور الأ�سناف املختلفة 

تراوحت ن�سبة الرطوبة جلميع العينات بني 6،31 – 11،11٪ يف حني اأن قيم الن�ساط املائي مل تتجاوز )0،52(. كما مت حتديد قيم االأ�س الهيدروجيني 
وقد تراوحت 5،06 - 5،22(، اأما بالن�سبة للمواد ال�سلبة الذائبة الكلية جلميع عينات االأ�سناف من امل�سادر املختلفة فقد تراوحت قيمها بني 76،1 - 
85 ° برك�س. اإن كل من ن�سبة الرطوبة وقيم الن�ساط املائي املنخف�سة وارتفاع ن�سبه املواد ال�سلبة الذائبة الكلية هي موؤ�سرات كفيلة بتحمل هذا املنتج 
لظروف التخزين الطويل )�سكل 23(. كما اأظهرت النتائج اأن ن�سبة االلياف اخلام تراوحت بني 28 و30٪، ويو�سح ال�سكل )24( نتائج العينات املختلفة.

88	  
	  

 qV'A.ا RV@Å3.وف ا+à.) q<á23 .( G#أآ dsG3-.ت ا+Z&او6أ+H مGÅ.ف اG".Jا %L=] ن�  R"Y28  30و%  ،

 q<,.ا W~'Vا) 24(و dsG3]تG-"[. (B3Å#.ا%. 

 

 نسبة ااألليیافف في عيیناتت بسورر ااألصنافف االمختلفة   .24 شكل

 G*أ ÜB[3V G#"E داتGv* طG,] %L=-Yا  x".GI.ا å#6 R* تGÖEG<#.ا y-? +L[H آ=8ة ا.}يO85E R"Y �6او+H91.0 

*R* aI   47.1و  33E07.1+اوح H+H G#- R"Y)! آ#"Ñ DE y3-1 ا.#Ñ DE DB=L-1 ا.#8.'آaI* "Y  D  58.0و 

x".GI.ا å#6 تGÖEG<*    GYGIVز ا@[V  G#*%"B#?  d3-#.ه}ا ا ÜV'=H) q<á25. ( 

 
  نشاطط مضاددااتت ااألكسدةة في أأصنافف االبسورر االعمانيیة االتي تم ددررااستهھا .25شكل 

 

 لثمارر محصولي االطماططم وواالنخيیلاالتوصيیف االكيیميیائي وواالفيیزيیائي 

، وL3[V+ اG3]eج ا.@را?D وH(Ü"5 ا3CJ)Gدة  *-DE 8$'V%?'-3* %"oG ا.=ÜnG-* %-AB زرا?"% ذات &+وف 

Dsا.{}ا R*Oوا D-n'.د اGX3MJا @sGرآ R* %6G3#.ارد ا'#B. %*ا.#=83ا . å[Y +V8XHج وG3]إ %-AB=.ا DE a3V
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مكافئاتت    حمضض  االجاليیكك  

�سكل 24. ن�سبة الألياف يف عينات ب�سور الأ�سناف املختلفة 

اأما فيما يتعلق بن�سبة ن�ساط م�سادات االأك�سدة الذي تعرب عنه املكافئات من حم�س اجلاليك فقد تراوحت بني0.91 و 0.58 جمم يف �سنف املدلوكي 
بينما ترتفع كميته يف �سنف املب�سلي فترتاوح بني 1.07 و 1.47 جمم من مكافئات حم�س اجلاليك مما يعزز ايجابا عملية ت�سويق هذا املنتج )�سكل 25(.
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�سكل 25. ن�شاط م�شادات الأك�شدة )مكافئات حم�ض اجلاليك( يف اأ�شناف الب�شور العمانية التي مت درا�شتها
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التو�سيف الكيميائي والفيزيائي لثمار حم�سويل الطماطم والنخيل

يوجد يف ال�سلطنة مناطق زراعية ذات ظروف مناخية متنوعة، ويعترب االإنتاج الزراعي وحتقيق اال�ستفادة امل�ستدامة للموارد املتاحة من ركائز 
االقت�ساد الوطني واالأمن الغذائي. يتم يف ال�سلطنة اإنتاج وت�سدير بع�س املنتجات الزراعية من اأهمها التمور املجففة والطازجة والليمون 
املجفف والفواكه الطازجة واخل�سروات. مت يف هذا الن�ساط حتليل ثمار الطماطم والنخيل وتثبيت طرق جتفيفهما بجهاز التجفيف وغرفة 
اأجل رفع القيمة الت�سويقية لتلك املنتجات  اأمكن وذلك من  اإن  اأف�سل النتائج وباأقل التكاليف  التجفيف للمقارنة بينهما يف احل�سول على 
واال�ستفادة من مكوناتهما واإدخالهما يف الت�سنيع الغذائي. مت حتليل مح�سول الطماطم ووجدت الرطوبة فيه )94.92 ٪( والن�ساط املائي 
اإلى �سرائح دائرية ال�سكل ب�سمك 10 ملم وجتفيفها يف جمفف الطعام الكهربائي  )0.945( )جدول 26(، كما مت تقطيع ثمار الطماطم 

لفرتتني مختلفتني )12 �ساعة و14 �ساعة( وملحظة التغري يف املنتج النهائي لطماطم وحتديد الوقت االن�سب للتجفيف. 

 جدول 26. نتائج تليل الرطوبة والن�شاط املائي ودرجة اللون لثمار حم�شول الطماطم

العينة
الرطوبة
)M%( 

الن�شاط املائي
)Aw(

درجة اللون

LAB

94.920.9453.2711.6430.64قبل التجفيف/ درجة احلرارة

28.880.5139.6123.1528.46بعد 12 �ساعة / 60 °م

24.470.3630.3520.6523.00بعد 14 �ساعة / 60 °م

يلحظ من اجلدول )26( اأنه بعد التجفيف ملدة )14( �ساعة على درجة حرارة 60 °م بلغت ن�سبة الرطوبة يف العينات 24.47٪ بينما بلغ الن�ساط 
املائي )0.36( متفوقا على التجفيف ملدة )12( �ساعة حيث بلغت ن�سبة الرطوبة 28،88٪ والن�ساط املائي 0.51 االأمر الذي ي�ساعد على النمو 
امليكروبي. وعليه ميكن ا�ستغلل فائ�س اإنتاج الطماطم يف ال�سلطنة من خلل التجفيف والطحن لتحويلها اإلى بودرة الطماطم التي ميكن اأن 

ت�ساف يف اإعداد بع�س االأطعمة، اإ�سافة اإلى حت�سري ع�سري الطماطم واإعداد معجون الطماطم من الطماطم الطازجة )�سورة51(.

�سورة 51. املنتجات املختلفة التي مت ت�سنيعها من الطماطم، )اأ( قطع الطماطم، )ب( جتفيف الطماطم، )ج( القطع املجففة، )د( ع�سري الطماطم )هـ( �سل�سة الطماطم )و( مربى الطماطم

جب اأ

وهـ د
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يعترب النخيل من اأهم املحا�سيل العمانية والتي يتم االحتفاظ بثمارها وذلك من خلل جتفيفها وحتويل الرطب الكامل اإلى متر. يف هذه 
الدرا�سة مت جتفيف ثمار النخيل بداخل غرفة التجفيف وداخل جهاز التجفيف يف مرحلة ن�سف الرطب ل�سنفي املب�سلي )لكون ب�سوره يتم 
ت�سويقها جافة وت�سديرها اإلى الهند(، والنغال ذو اللون االأ�سفر )والذي يعترب من االأ�سناف اجلافة بالن�سبة لثمار النخيل العمانية(. مت 
ح�ساد ثمار هذين ال�سنفني من محافظتي �سمال ال�سرقية وجنوب الباطنة )�سورة 52(. يو�سح اجلدول )27( �سكل ولون ثمار �سنفي 

النخيل )النغال واملب�سلي( بعد التجفيف داخل البيت املحمي وجهاز التجفيف.

جدول 27. �سكل ولون ثمار �سنفي النخيل )النغال واملب�سلي( بعد التجفيف داخل البيت املحمي وجهاز التجفيف

ال�سكل بعد التجفيفاللونمدة التجفيفطريقة التجفيفامل�سدر

�سمال ال�سرقية )بدية(
ن�سف رطب جاففاحت م�سرق4اأيامالبيت املحمي

ن�سف رطب جاففاحت م�سرق23 �ساعةجهاز التجفيف

جنوب الباطنة )بركاء(
لونه اأغمق4 اأيامالبيت املحمي

ن�سف رطب جاف 
)غامق(

ن�سف رطب جافلونه اأغمق25 �ساعةجهاز التجفيف

�سمال ال�سرقية )بدية(
متر جاففاحت م�سرق7 اأيامالبيت املحمي

متر جافغامق اللون34 �ساعةجهاز التجفيف

جنوب الباطنة )بركاء(

متر جافلونه اأغمق9 اأيامالبيت املحمي

لونه اأغمق36 �ساعةجهاز التجفيف
متر جاف

)ظهور تك�سر بالق�سرة(

�سورة 52. عينات لرطب جمفف من �سنف النغال من )اأ( جنوب الباطنة، )ب( �سمال ال�سرقية ،)ج( �سنف املب�سلي املجفف 

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

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

درا�سة تاأثري م�ستويات خمتلفة من ملوحة مياه الري على منو واإنتاج اأ�سناف خمتلفة من نخيل التمر 

يعترب النخيل املح�سول االإ�سرتاتيجي وميثل اأهمية اإقت�سادية واإجتماعية يف �سلطنة عمان. ومع تزايد م�سكلة ملوحة املياه اجلوفية كان البد 
من درا�سة تاأثري ملوحة مياه الري على منو واإنتاجية النخيل. مت تنفيذ جتربة حقلية لدرا�سة مدى تاأثر منو واإنتاجية نخيل التمر املروية 
باملياه املاحلة. مت اإختيار ثلثة من اأ�سهر االأ�سناف املزروعة بال�سلطنة )خل�س الظاهرة واأبو نارجنة واخلنيزي(. زرعت النخيل )املنتجة 
ن�سيجيا( بطريقة ع�سوائية متكاملة وا�ستمل الت�سميم على )8( معاملت ري )اأقل عن 1 و3 و6 و9 و12 و15 و18 و21 دي�سي�سمنز/م( 

وبثلثة مكررات من كل �سنف )�سورة 53(.

مت اإ�سافة كميات مياه الري واالإحتياجات ال�سمادية بناء على اإحتياجات النخلة املو�سى بها. ت�سري النتائج االأولية للتجربة اإلى انخفا�س 
يف اإنتاجية اأ�سناف النخيل حتت م�ستوى ملوحة 21 دي�سي�سمنز/م، حيث بلغت ن�سبة االنخفا�س يف االإنتاجية 50٪ حتت م�ستوى ملوحة 9 
دي�سي�سمنز/م يف حني بلغت ن�سبة االنخفا�س 40٪ حتت م�ستوى ملوحة 12 دي�سي�سمنز/م مقارنة عند الري باملياه العذبة. كما اأو�سحت 
النتائج تفوق اإنتاجية �سنف خل�س الظاهرة على بقية االأ�سناف، حيث مل يتاأثر متو�سط وزن الثمرة حتى م�ستوى ملوحة 12 دي�سي�سمنز/م 
مقارنة مع متو�سط وزن الثمرة عند الري باملياه العذبة. وقد كان �سنف اأبو نارجنة االأكرث تاأثرا بامللوحة، حيث بلغت ن�سبة االنخفا�س يف 
متو�سط وزن الثمرة ما يقارب 40٪ مقارنة عند الري مبياه عذبة )�سكل 26(. اجلدير بالذكر اأنه �سيتم اال�ستمرار يف تنفيذ التجربة ملو�سم 

اآخر لتاأكيد نتائج املوا�سم ال�سابقة.

م(
)ج

ر  
ما

الث
ن 

وز

معاملت امللوحة

�سكل 26. اإنتاج اأ�سناف النخيل )خل�ض الظاهرة واأبو نارجنة واخلنيزي( حتت 

تاأثري م�ستويات خمتلفة من امللوحة

�سورة 53. �سنف خل�ض الظاهرة حتت ملوحة 18 دي�سي�سمنز/م

منو واإنتاج بع�ض مدخلت قمح حملي مطفرة حتت ظروف امللوحة 

نظرا لتاأثر كثري من املزارع يف محافظتي �سمال وجنوب الباطنة وتاأثر اإنتاجية الكثري من املحا�سيل الزراعية مبلوحة مياه الري، مت خلل 
ال�سنوات املا�سية وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اإ�ستخدام الطاقة النووية ال�سلمية يف اإنتاج محا�سيل مقاومة للملوحة ومن 
بينها مح�سول القمح. مت زراعة مدخلت من القمح �سنف كويل املطفرة واملختارة من اجليل اخلام�س )M5( يف اأحد حقول املزارعني 
اأربع قطع، ومت ري النباتات  )�سورة 54(. مت تنفيذ التجربة بت�سميم القطع الع�سوائية املتكاملة ومت زراعة )12( مدخًل ع�سوائيًا يف 
من بداية الزراعة اإلى ن�سج املح�سول مبياه ذات ملوحة تو�سيلها الكهربائي 9 دي�سي�سمنز/م، وقد مت اإ�سافة اإحتياجات النبات من املاء 
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وال�سماد ح�سب املو�سى به. مت قيا�س وزن البذور املنتجة وعدد ال�سطئات للمرت املربع ومتو�سط وزن )100( بذرة. تبني من نتائج املو�سم 
االأعلى  اإنتاجا متفاوتا حتت ملوحة 9 دي�سي�سمنز/م، وقد كانت املدخلت 1 و5 و7 و8 و22  اأعطت  اأن جميع املدخلت  2018/2017م 
اإنتاجًا، حيث و�سل متو�سط االإنتاج اإلى )44( جم/م2 )�سكل 27(. كما اأ�سارت النتائج اإلى وجود علقة معنوية اإيجابية بني متو�سط وزن 
100 بذرة ومتو�سط عدد ال�سطئات/م2. وال تزال التجربة م�ستمره، حيث مت اإختيار املدخلت الواعدة و�سيتم زراعتها يف املو�سم الزراعي 

2019/2018م.

�سورة 54. �سنابل القمح �سنف كويل يف طور الن�سج�سكل 27. وزن حبوب مدخلت القمح

تقييم منو وانتاجية حم�سول ال�سعري وكفاءة ا�ستفادته من الت�سميد النيرتوجيني با�ستخدام تقنية النظائر حتت ظروف امللوحة

تعترب امللوحة من امل�ساكل املهمة التي حتد من منو النبات والتو�سع يف االإنتاج الزراعي يف املناطق املروية واجلافة و�سبة اجلافة. اإن 
مللوحة الرتبة واملياه تاأثريًا وا�سحًا يف م�ساحات كبرية من االأرا�سي الزراعية يف ال�سلطنة، ويعود ذلك اإلى اأ�ساليب الري اخلاطئة 
وعدم  ملوحتها  ارتفاع  من  الرغم  على  املناطق  بع�س  يف  الري  ملياه  الوحيد  امل�سدر  بو�سفها  املاحلة  اجلوفية  املياه  وا�ستخدام 
�سلحية ن�سبة كبرية منها للري. تثبط امللوحة منو النباتات من خلل ما ت�سببه من اإجهاد ا�سموزي وعدم توازن غذائي وت�سمم 
ببع�س العنا�سر. ت�ستطيع النباتات امت�سا�س عن�سر النيرتوجني من الرتبة اإما على �سكل اأمونيوم اأو على �سكل نرتات وهو ال�سكل 
املف�سل من قبل النباتات. ولزيادة االنتاج وحت�سني نوعيته ا�ستخدمت التقنية الزراعية احلديثة يف ا�ستخدام نظري النيرتوجني 

)15N( لتتبع مدى ا�ستفادة مح�سول ال�سعري عند اإ�سافة م�ستويات مختلفة من النيرتوجني حتت ظروف امللوحة.

غري  املياه  ا�ستخدامات  بحوث  مزرعة  يف  حقلية  جتربة  تنفيذ  و2018/2017(   2017/2016( الزراعيني  املو�سمني  خلل  مت 
التقليدية بالرمي�س، وذلك لدرا�سة تاأثري الت�سميد النيرتوجيني مبعدالت �سفر و100 و150 و200 كجم/هكتار مع ثلثة م�ستويات 
اأجريت  اأقل من 1 و3 و6 دي�سي�سيمنز/م( على منو وحا�سل العلف االأخ�سر ملح�سول ال�سعري.  من ملوحة مياه الري )ال�ساهد 
هذه الدرا�سة لبيان اأهمية كًل من م�ستويات ال�سماد النيرتوجيني وتداخلتها مع امللوحة يف التاأثري على �سفات النمو والنوعية 
واالإنتاج ملح�سول ال�سعري �سنف جماح 98. تهدف الدرا�سة كذلك اإلى حت�سني النمو اخل�سري ملح�سول ال�سعري وحتديد امل�ستوى 
تركيبة  اف�سل  حتديد  اإلى  باالإ�سافة  ونوعًا،  كمًا  االأخ�سر  العلف  حا�سل  على  ايجابيًا  ينعك�س  والذي  النيرتوجني  من  املنا�سب 
�سمادية للو�سول اإلى اأعلى اإنتاج وباأف�سل نوعية. مت اجراء هذه التجربة بت�سميم القطاعات الع�سوائية الكاملة )RCBD( مع 
ترتيب القطع املنف�سلة )Split plot( باأربعة مكررات )�سورة 55 و56(. مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام طريقة التتبع النظائري 

.15N املبا�سر
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ومت قيا�س مكونات االإنتاج مثل ارتفاع النبات وم�ساحة الورقة ومحتوى الكلوروفيل ومكونات النيرتوجني ون�سبة النيرتوجني امل�ستمد 
كما  امللوحة،  وم�ستويات  االأ�سمدة  معدالت  تغري  عند  النيرتوجني  عن�سر  محتوى  يف  كبريا  فرقا  النتائج  اأظهرت  االأ�سمدة.  من 
اأ�سارت النتائج اإلى اأن م�ستوى الت�سميد 150 كجم/هكتار عند م�ستوى امللوحة 6 دي�سي�سمنز/م قد اأعطى اأعلى معدل يف املادة 
اجلافة )3.77 طن/هكتار( وطول النبات )52.57 �سم( مقارنة مع ال�ساهد )2.83 طن/هكتار و33.07 �سم( وذلك كمتو�سط 
ملو�سمني زراعيني. وميكن التو�سية باإ�سافة النيرتوجني بكمية 150 كجم/للهكتار وذلك يف حالة ا�ستخدام مياه الري عند ملوحة 

6 دي�سي�سمنز/م.

�سورة 55. تطبيق تقنية ا�سافة نظائر النيرتوجني 15N�سورة 56. منظر عام ملح�سول ال�سعري اأثناء ح�ساد العلف الأخ�سر
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الربنامج الرئي�سي 9. مراقبة الأوبئة احليوانية والأمرا�ش املنقولة 

امل�سروع 9-1. مراقبة ور�سد الأمرا�ض احليوانية النا�سئة واملتوقع ن�سوئها 

حتديث الدرا�سة الوبائية حول انت�سار مر�ض البابيزيا يف اخليول واحلمري يف �سلطنة عمان

تعترب طفيليات ثايلرييا ايكوي وبابيزيا كاباالي)T. equi & B. caballi( من العوامل امل�سببة لداء البابيزيا يف حيوانات الف�سيلة اخليلية 
)اخليول واحلمري والبغال(. تنت�سر بابيزيا ايكوي على نطاق وا�سع عامليا يف املناطق املدارية و�سبه املدارية وبدرجة محدودة يف املناطق 
املعتدلة حيث تتواجد هذه العدوى يف �سمال وو�سط اأفريقيا، وجنوب وو�سط اأمريكا، ويف جنوب و�سرق اأوروبا وفى اآ�سيا ال�سغرى والهند 
وال�سرق االأو�سط. اإن بابيزيا ايكوى هي االأكرث �سراوة من بني م�سببات البابيزيا يف اخليول الأنها قد ت�سبب اإ�سابة لعدد كبري من كرات 
الدم احلمراء، مما يوؤدى اإلى حدوث اأعرا�س �سديدة مثل اإرتفاع حاد يف درجة احلرارة واأنزفة واحمرار فى البول وا�سفرار فى االغ�سية 
املخاطية ونفوق احليوان امل�ساب. اأما بابيزيا كاباالى فانها ت�سبب اأعرا�س مر�سية اقل حدة ولكنها مزمنة مثل الهزال وفقر الدم. تنتقل 
 )Dermacentor، Hyalomma، Rhipicephalus( الناقل االأ�سا�سي للمر�س بابيزيا اخليول عن طريق 1- القراد ال�سلب وهو 
حيث تق�سي بع�س اأطوار طفيل البابيزيا جزء من دورة حياتها داخل القراد، لذا فان حدوث املر�س عادة ما يرتبط بالتوزيع اجلغرايف 

والتكاثر املو�سمي حل�سرة القراد 2- االإنتقال املبا�سر عن طريق االأدوات واالإبر امللوثة 3- عن طريق الرحم من االأم للجنني.

توجد اخليول يف �سلطنة عمان يف �سورة حيازات وت�ستخدم عادة يف اأغرا�س ال�سباقات والرتبية يف حني ان احلمري موجودة يف �سورة 
حيازات اأو �سائبة. لقد مت تنفيذ اأول درا�سة لهذا النوع من الطفيليات يف ال�سلطنة يف اخليول التابعة لل�سطبلت ال�سلطانية �سنة 1980م. 
اأو�سع على عينات �سريم مت جمعها من اخليول واحلمري من كل محافظات  ويف �سنة 2012م مت درا�سة التق�سي امل�سلي للطفيل ب�سكل 
ال�سلطنة. وقد اأكدت نتائج هذه الدرا�سة اأن ن�سبة اإنت�سار الطفيل بلغت ٪12.7 )9٪ يف اخليول و3.7٪ يف احلمري( ومل يتبعها اأي درا�سات 

اأخرى حتى حينه.

اإن الهدف االأ�سا�سي لهذه الدرا�سة هو توفري وحتديث املعلومات عن منط انت�سار هذا املر�س يف اخليول واحلمري من جميع محافظات 
�سنتي 2016م و2017م جمع عدد )406( عينة ) )203( عينة م�سل و)203( عينة دم(، منها )165( عينة دم  ال�سلطنة. مت خلل 
و)165( عينة م�سل من اخليول و)38( عينة دم و)38( عينة م�سل من احلمري من )8( محافظات بال�سلطنة )جنوب الباطنة- �سمال 
الباطنة- الظاهرة- الداخلية- ظفار- جنوب ال�سرقية- الربميي- م�سقط( كما هو مو�سح يف اجلداول 28و29. وقد متت مرحلة جتميع 
عينات الدم للخيول واحلمري وحتليلها يف �سنة 2017م. وقد اأثبتت نتائج حتليل عينات الدم اأن 7.88٪ من اخليول و2.63٪ من احلمري 

حتتوي على طفيل ثايلرييا ايكوي بينما كانت كل عينات الدم املجموعة من اخليول واحلمري خالية من طفيل بابيزيا كاباالي. 

كما مت حتليل عينات امل�سل )165( عينة من اخليول و)38( عينة من احلمري عن طريق اختبار االأليزا للك�سف عن االأج�سام امل�سادة 
لديها  واحلمري  باأن )41.4٪( من اخليول  امل�سل  نتائج حتليل عينات  اأثبتت  وقد  كاباالي(.  وبابيزيا  ايكوي  )ثايلرييا  البابيزيا  ملر�س 
االأج�سام امل�سادة لطفيل ثايلرييا ايكوي )جدول 29(. ومثل نتائج عينات الدم كان هناك فرق معنوي يف الن�سبة املئوية حيث بلغت الن�سبة 
يف اخليول )47.9٪( مقارنة باحلمري )p ،15.350= χ2( )٪13.2 > 0.001( (جدول 30(. وقد �سجلت اأعلى ن�سبة مئوية لوجود 
االأج�سام امل�سادة يف محافظة ظفار )67.1٪( تليها جنوب الباطنة )36.1٪( ثم الظاهرة )33.3٪( ثم �سمال الباطنة )18٪( وتليها 

الداخلية )16٪( واأخريا ال�سرقية )14.3٪( وكان هذا الفرق معنوي )p ،42.045 = χ2 > 0.001( )جدول 31(.

تدل نتائج هذه الدرا�سة على االإنت�سار الوا�سع لطفيل ثايلرييا ايكوي يف اخليول واحلمري يف مختلف محافظات ال�سلطنة )�سكل 28( وبن�سب 
مئوية متفاوته. كما اأثبتت هذه الدرا�سة اأي�سا باأن ال�سلطنة خالية من طفيل بابيزيا كاباالي وهذه النتيجة م�سابهة للدرا�سة ال�سابقة التي 
اأجريت يف عمان �سنة 2012م حيث مل يتم الك�سف عن االأج�سام امل�سادة لهذا الطفيل يف جميع محافظات ال�سلطنة. ورمبا يعود ال�سبب 
اإلى عدم وجود نوع اأو ف�سيلة القراد الناقل لهذا الطفيل يف عمان. ومع ذلك، فاإن اكت�ساف احليوانات احلاملة للطفيل قد يكون ذا اأهمية 
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لتوقع وجود الطفيل حيث اأن وجود حيوانات بها اأعداد قليلة من كريات الدم احلمراء م�سابة بالعدوى، من العوامل الهامة التي ت�سهم يف 
انتقال العدوى اإلى حيوانات اأخرى عن طريق لدغ القراد الناقل. باالإ�سافة اإلى ذلك، فان اأعلى ن�سبة للحاالت االإيجابية لل�سابة بطفيل 
ثايلرييا ايكوي يف اخليول كان يف محافظة ظفار مقارنة باملحافظات االأخرى، ورمبا يرجع ال�سبب يف ذلك اإلى وجود اأعداد كبرية من 

القراد الناقل وكذلك اإلى ملئمة الظروف املناخية لنمو واإنت�سار الطفيل يف هذه املحافظة.

من نتائج هذه الدرا�سة ميكن اال�ستنتاج باإن مر�س ثايلرييا ايكوي يف اخليول واحلمري م�ستوطن يف معظم محافظات �سلطنة عمان )�سورة 
57( وذلك ب�سبب وجود القراد الناقل لهذا الطفيل لذا فان هناك حاجة اإلى و�سع خطط واإ�سترياجتيات منا�سبة لل�سيطرة والق�ساء على 

القراد الناقل للحد من انتقال هذا الطفيل اإلى حيوانات اأخرى وحت�سني الو�سع ال�سحي للخيول واحلمري يف ال�سلطنة.

جدول 28. نتائج م�سح مر�ض ثايلرييا اإيكوي يف اخليول واحلمري من عينات دم مت جمعها من حمافظات ال�سلطنة املختلفة

املحافظات
االإجمايلاخليولاحلمري

Pos. / Tested % .PrevPos. / Tested Prev. 95%Pos. / Tested % .Prev

1/4250/801/128.33الظاهرة

00/1800/390 0/21�سمال الباطنة

0/503/319.73/368.33جنوب الباطنة

0 00/000/1 0/1الربميي

02/229.12/258 0/3الداخلية

0/308/7910.18/829.76ظفار

00/000/10 0/1م�سقط

0/000/700/70جنوب ال�سرقية

1/382.6313/1657.8814/2036.9االإجمايل

جدول 29. نتائج م�سح مر�س بابيزيا كاباالي يف اخليول واحلمري من عينات دم مت جمعها من محافظات ال�سلطنة املختلفة

املحافظات
االإجمايلاخليولاحلمري

 Pos. /
Tested

)Prev. )95% CI
 Pos. /
Tested

)Prev. )95% CI
 Pos. /
Tested

)Prev. )95% CI

33.3 )65.1-9.9(12.54/12 )52.7-0.3(751/8 )99.4-19.4(3/4الظاهرة

18 )33.5-7.5(38.97/39 )64.3-17.3(07/18 )16.1-0(0/21�سمال الباطنة

36.1 )53.8-20.8(38.713/36 )57.8-21.8(2012/31 )71.6-0.5(1/5جنوب الباطنة

0 )97.5-0(00/000/1 )97.5-0(0/1الربميي

16 )36.1-4.5(18.24/25 )40.3-5.2(04/22 )70.8-0(0/3الداخلية

67.1 )77.1-55.8(31.755/82 )78.4-56.9(33.354/79 )90.6-0.8(1/3ظفار

0 )97.5-0(00/000/1 )97.5-0(0/1م�سقط

14.3 )57.9-0.4(14.31/7 )57.9-0.4(0/001/7جنوب ال�سرقية

41.4 )48.5-34.5(47.984/203 )55.8-40.1(13.279/165 )28.1-4.4(5/38االإجمايل
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�سورة 57. خارطة تو�سح اأماكن تواجد اخليول واحلمري يف حمافظات ال�سلطنة املختلفة التي مت من خللها جمع عينات الدم وامل�سل لغر�ض م�سح مر�ض البابيزيا يف اخليول واحلمري

�سكل 28. انت�سار الأم�سال للأج�سام امل�سادة ملر�ض ثايلرييا اإيكوي يف العينات التي مت جمعها من اخليول واحلمري يف حمافظات ال�سلطنة املختلفة

)Camelus Dromedaries( يف الإبل العمانية )FMD( درا�سة وبائية فريو�ض مر�ض احلمى القلعية

الناحية  املدمرة من  احليوانية  االأمرا�س  الفريو�سات من  اأنواع م�سلية من  ي�سببه )7(  الذي   )FMD( القلعية يعترب مر�س احلمى 
االقت�سادية، حيث ي�سمل نطاق االإ�سابة باملر�س العديد من احليوانات ذات الظلف امل�سقوق امل�ستاأن�س منها والربية. ت�سري بع�س التقارير 
اإلى اأن اجلمال عر�سة للإ�سابة الطبيعية بهذا املر�س. ومع ذلك فاإن عدوى اجلمل العربي مع فريو�س احلمى القلعية مازالت محل 
�سكوك، وهناك تقارير تثبت وجود االأج�سام امل�سادة يف هذه احليوانات. كما اأن احلمى القلعية متوطنة يف ُعمان. يقدر عدد اجلمال 
وحيدة ال�سنام ب�حوايل )0.3( مليون جمل، مما يعد مكوًنا مهمًا للرثوة احليوانية يف ال�سلطنة، وعليه فقد اأعترب ذلك �سروريًا لدرا�سة 
اإمكانية اإ�سابة تلك اجلمال يف حال تواجدها مع حيوانات املا�سية امل�سابة باملر�س )االأبقار واملجرتات ال�سغرية(. تهدف هذه الدرا�سة 
اإلى فهم دور اجلمل يف نقل فريو�س احلمى القلعية، باالإ�سافة اإلى بدء تدابري ال�سيطرة على مر�س احلمى القلعية يف حال حتديد اأ�سل 

العدوى والروابط بني تف�سي املر�س يف احليوانات املختلفة.
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مت اإجراء الدرا�سة خلل ال�سنوات من 2016-2018م ملعرفة دور اجلمال وحيدة ال�سنام )اإن وجد( يف وبائيات فريو�س احلمى القلعية 
يف �سلطنة عمان )�سورة 58(. مت اختبار عدد )151( جمل محلي ع�سوائيا )129 اأنثى و22 ذكور( من اأعمار مختلفة من )36( قطيع يف 
)7( محافظات يف عمان، لوجود اأج�سام م�سادة )FMD NSP-Abs( )�سورة 57(. مت اإجراء اختيار القطعان على اأ�سا�س امل�سح االأويل 
الذي اأجري على )884( قطيعًا من جميع محافظات ال�سلطنة للتحقق من وجود االأج�سام امل�سادة )NSP-Abs( يف االأبقار واملجرتات 
املجرتات  من  و)116(  املا�سية  من  راأ�سًا   )32( يف  املر�س  وجود  عن  الكت�سف  مت  حيث  فقط،  املختلطة  القطعان  انتقاء  مت  ال�سغرية. 
ال�سغرية )56 ماعزًا و60 من االأغنام( ومت جمع م�سل االإبل )�سكل 28(. من اأ�سل )36( قطيعًا مت العثور على NSP اإيجابية وذلك يف 
)20( قطيع )بن�سبة 55.6 ٪( من قطعان املا�سية واملجرتات ال�سغرية، اأما يف )16( قطيعًا املتبقية )44.4 ٪( فقد وجد باأن املجرتات 
ال�سغرية )ن = 14 بن�سبة 38.9 ٪( واملا�سية االأخرى )ن = 2 بن�سبة 5.6 ٪( حيث مت العثور اأي�سا على NSP اإيجابية فيها )�سكل 29(.
مت اختبار عينات من اجلمال من خلل ELISA تناف�سية )ID ID® FMD NSP Competition، IDVET، France(، حيث مت اإجراء 
االختبار من خلل االلتزام ال�سارم باالإر�سادات املقدمة من قبل ال�سركة امل�سنعة. ومل يتم اختبار اأي م�سل للأج�سام امل�سادة �سد فريو�س 
 Anigen Rapid FMD NSP Ab( اختربت العينات من خلل فح�سني م�سليني اأكرثمقاي�سة مناعية �سريعة .NSP احلمى القلعية

.Asia1و Aو O امل�سلي FMDV �التناف�سية من اأجل الك�سف عن االأج�سام امل�سادة اخلا�سة ب ELISAو )test kit، Bionote، Korea

اأ�سارت النتائج اإلى اأن جميع العينات من اجلمال كانت �سلبية على )3( اختبارات. كما توؤكد هذه النتائج التقارير ال�سابقة التي تفيد باأن االإبل ال ت�ساب 
�سد فريو�س احلمى  امل�سادة  للأج�سام  انت�سار  هناك  اأن  الدرا�سات  بع�س  فقد ذكرت  ذلك  ومع  وبائيته.  دورًا يف  تلعب  وال  القلعية  بفريو�س احلمى 
القلعية يف اململكة العربية ال�سعودية ونيجرييا. وميكن اأن يكون ذلك مرتبطًا بوجود اأمناط م�سلية مختلفة من فريو�س احلمى القلعية اأو ات�سال مبا�سر 
مع احليوانات امل�سابة. لكن يف ال�سلطنة، نادرًا ما تكون االإبل على ات�سال مبا�سر باملا�سية، غري اأنه قد يكون لها ات�سال دائم مع املجرتات ال�سغرية. 

وهذا ميكن اأن يكون �سببا محتمل لعدم تعر�س االإبل الُعمانية للمر�س حيث اأن املجرتات ال�سغرية ال حتتفظ بالفريو�س لفرتات طويلة مثل املا�سية.

�سكل 29. عدد القطعان والإبل التي مت اختبار وجود الأج�سم امل�سادة FMD NSP-Abs فيها يف خمتلف حمافظات ال�سلطنة 

�سكل 30. اأعمار واأجنا�ض الأج�سم امل�سادة NSP-Abs الإيجابية والتوزيع املرتابط لعينات الإبل التي مت اختبارها
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�سورة 58. موقع املزارع التي وجدت اإيجابية امل�سل للأج�سام امل�سادة NSP - FMD يف �سلطنة عمان

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

درا�سات باثولوجية- مورفولوجية على مر�ض اللتهاب الرئوي يف املجرتات ال�سغرية يف �سلطنة عمان

االإنتاج  فريًدا يف جمال  موقًعا  واملاعز(  )االأغنام  ال�سغرية  املجرتات  الدول وحتتل  القت�ساديات  االأهمية مبكان  من  احليوانية  الرثوة  تعترب 
احليواين بخلف املا�سية حيث اأنها قادرة على التكيف ب�سكل ملحوظ مع الظروف البيئية املتنوعة مع �سهولة تربيتها. وتعد املجرتات ال�سغرية 
من االأ�سول القيمة يف اقت�ساد املزارعني ب�سبب م�ساهمتها الكبرية يف اإنتاج اللحوم واللنب وال�سوف، والنمو ب�سرعة وكرثة عدد املواليد وهو 

ما يجعلها من ركائز االقت�ساد امل�ستدام، لذا فان تطوير تقنيات للت�سخي�س املبكر والدقيق للأمرا�س لهذه احليوانات يحمل اأهمية ق�سوى.
متثل اأمرا�س اجلهاز التنف�سي 5.6 ٪ من جميع االأمرا�س يف املجرتات ال�سغرية، حيث يعترب االلتهاب الرئوي من االأمرا�س متعددة امل�سببات وهو 
اأنحاء العامل مما يزيد من تكاليف االإنتاج املرتبطة بالعلجات باهظة  اأكرث م�ساكل اجلهاز التنف�سي �سيوًعا يف املجرتات ال�سغرية يف جميع  اأحد 
والفريو�سية  البكتريية  العدوى  تتمكن  رئتي احليوان حيث  اإلتهاب  املعدية يف  املعدية وغري  العوامل  تت�سبب  الرئوي عندما  االلتهاب  ويحدث  الثمن. 
والطفيلية من اإ�سعاف احلواجز الدفاعية للأن�سجة مما يوؤدي اإلى فقدان هذه احلماية الطبيعية ويزيد من قابلية احليوانات للعدوى الثانوية بوا�سطة 
البكترييا املتعاي�سة يف اجلهاز التنف�سي  يف املواليد ال�سغرية، ميكن اأن حتدث الفا�سيات احلادة مع معدالت اعتلل منخف�سة ولكن معدالت الوفيات 
عادة ما تكون مرتفعة، وينفق العديد من املواليد ال�سغرية الذين يظهرون ب�سحة جيدة فجاأة. قد ال تلحظ علمات املر�س مبكرًا اإال بعد نفوق 
العديد من احليوانات. قد توؤدي اأمرا�س اجلهاز التنف�سي يف كل من قطعان االأغنام واملاعز اإلى قلة الوزن احلي وزيادة معدل النفوق، مما ي�سبب 
خ�سائر مالية كبرية ملربي املجرتات ال�سغرية يف �سكل انخفا�س اإنتاج اللحوم واحلليب وال�سوف جنبا اإلى جنب مع انخفا�س اأعداد الن�سل. وغالبًا ما 
ت�سهم الظروف اجلوية ال�سيئة التي توؤدي اإلى االإجهاد يف ظهور هذه االأمرا�س وتطورها يف ظل نق�س املناعة والع�سار والر�ساعة و�سغر اأو كرب عمر 
احليوانات مما يجعلها فري�سة للأمرا�س و�سهولة تعر�س هذه احليوانات للأمرا�س الفتاكة مثل طاعون املجرتات ال�سغرية، ومر�س الل�سان االأزرق 
واالأورام الغددية الرئوية والتي توؤثر بدورها �سلًبا على التجارة الدولية، مما يعوق االقت�ساد يف نهاية املطاف. واعتمادا على �سدة املر�س والو�سع 
اجل�سدي للحيوانات امل�سابة فقد مت ت�سجيل ارتفاع معدالت االعتلل والنفوق يف احليوانات امل�سابة من جميع الفئات العمرية. وقد يكون الأمرا�س 
اجلهاز التنف�سي وحدها اأو يف حدوثها مع حاالت مر�سية اأخرى مرتبطة بها وظهورها ب�سورة حادة اأو مزمنة، وهي �سبب هام للخ�سائر يف �سناعة 
االأغنام واملاعز. كان الهدف من هذه الدرا�سة هو حتديد �سورة ن�سيجية محددة لللتهاب الرئوي يف املجرتات ال�سغرية يف �سلطنة عمان من اأجل 
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والن�سيجية على )955( من  الت�سريحية  ال�سفة  اإجراء فح�س  ال�سغرية. مت  للمجرتات  املميتة  املعدية  التنف�سية  االأمرا�س  وال�سيطرة على  الوقاية 
االأغنام واملاعز امليتة التي تظهر علمات �سريرية لللتهاب الرئوي يف مناطق مختلفة من عمان يف الفرتة بني )2011-2014( من قبل مركز بحوث 
ال�سحة احليوانية. مت فح�س كل االأع�ساء للجثث وت�سجيل ما بها من اآفات مختلفة ومت اأخذ عينات للدرا�سة الن�سيجية من الرئتني وحفظها يف مادة 

الفورمالني 10 ٪، كما مت جتهيز العينات للفح�س الن�سيجي وفقا للإجراءات القيا�سية املعتمدة..
مت يف هذه الدرا�سة فح�س رئتي )955( من االأغنام واملاعز ولوحظ وجود االلتهاب الرئوي ب�سكل ظاهري يف الف�سو�س االأمامية والقلبية للرئتني. 
وب�سكل عام فقد كانت ال�سفة الت�سريحية متمثلة يف وجود بوؤر �سلبة ومتعددة االألوان ب�سكل غري منتظم. يف الرئتني، مع ازدياد �سمك غ�ساء اجلنب 
املغلف للرئة والت�ساقات بني الف�سو�س ويف معظم احلاالت لوحظ اأن الغدد الليمفاوية امللحقة بالرئة كانت مت�سخمة ومتورمة. وكان مر�س االلتهاب 
الرئوي املعدي )CCPP( اأكرث متلزمات اجلهاز التنف�سي التي مت ر�سدها ولوحظ ت�سلب ن�سيج الرئة وتباين يف األوان االجزاء امل�سابة مع وجود غ�ساء 
اأبي�س-اأ�سفر متجنب على الغ�ساء اخلارجي للرئة امل�سابة مع االلت�ساق اجلنبي للجار الداخلي للقف�س ال�سدري ووجود �سائل ا�سفر مدمم يف القف�س 
ال�سدري يف معظم احلاالت امل�سابة وت�سخم يف العقد الليمفاوية امللحقة وكانت معظم اال�سابات يف الف�س االأمامي واالأو�سط للرئة )�سورة 59(. ومن 
االأمرا�س التي مت ر�سدها مر�س االلتهاب الرئوي املتوطن )Enzootic pneumonia( يف �سكل التهاب رئوي قيحي مع ت�سلب يف اأجزاء �سغرية 
من ن�سيج الرئة )�سورة 60(، باال�سافة اإلى ر�سد مر�س البا�سرتيلل )Mannhemiosis( يف �سكل التهاب حبيبي رئوي �سعبي ونزيف وارت�ساح يف 
التدريجي  الرئوي  البقري )�سورة 61(. كما مت ر�سد مر�س االلتهاب  الرئوي  ال�سحن  الرئة والتي ت�سبه ايل حد بعيد حمى  اأجزاء كبرية من ن�سيج 
)Ovine progressive pneumonia( والذي متيز بزيادة حجم الرئة مع وجود ب�سمات االأ�سلع وا�سحة على ال�سطح اخلارجي للرئة امل�سابة، 
اإ�سافة اإلى ر�سد مر�س االرت�ساح واالنتفاخ الرئوي )Pulmonary edema and emphysema(، ويظهر فيها الرئة بحجم كبري جدا عند فتح 
القف�س ال�سدري مع وجود اآثار لل�سلوع على ال�سطح اجلنبي، وتكون الرئتان عادة متذّمتني ونفا�سيتني )Crepitous(. اأظهرت النتائج كذلك وجود 
مر�س االلتهاب الرئوي احلبيبي )Granulomatous pneumonia(، وفيها يكون ن�سيج الرئة محبب وعقدي وقد يكون متكل�س اأو يكون له مظهر 
�سديدي )�سورة 62(، باالإ�سافة اإلى وجود مر�س االلتهاب الرئوي الفطري )Mycotic pneumonia(، ويكون فيها العديد من االأورام احلبيبية 
 Gangrenous( واأخريًا مت ر�سد مر�س االلتهاب الرئوي الغرغريني .)حتت اجلنبي موزعة يف جميع اأنحاء الرئتني مع متيزها ب�سكل بارز )�سورة 63

Pneumonia( وتظهر فيه الرئة باللون اخ�سر اإلى اأ�سود مع ت�سلب �سديد يف ن�سيج الرئة وانبعاث رائحة عفنة من اجلزء امل�ساب )�سورة 64(.

مت ا�ستلم اأكرب عدد من اجلثث من محافظتي الباطنة واأقلها من محافظة م�سقط، وقد وردت حوايل 90 ٪ من احلاالت املبلغ عنها يف 
ف�سل ال�ستاء، حيث مل تكن هناك فروق بني الذكور واالإناث طوال فرتة الدرا�سة.

�سورة 59. التهاب رئوي بلوري، ويظهر وجود غ�ساء متجنب 
على �سطح الرئة و�سائل دموي يف القف�ض ال�سدري

�سورة 60. اللتهاب الرئوي املتوطن، ويظهر وجود ت�سلب 
يف جزء من الرئة

�سورة 61. مر�ض البا�سرتيلل، ويظهر وجود ت�سلب يف 
الف�ض المامي للرئة

�سورة 62. مر�ض اللتهاب الرئوي احلبيبي. وجود عقد 
منت�سرة يف ن�سيج الرئة

�سورة 63. مر�ض اللتهاب الرئوي الفطري. وجود حبيبات 
ذات �سكل مميز على �سطح الرئة.

�سورة 64. اللتهاب الرئوي الغرغريني. ظهور الرئة ب�سكل 
اخ�سر-ا�سود مغطاة بطبقة متجبنة
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ومن خلل الفح�س املجهري فقد مت ت�سنيف االلتهاب الرئوي جمهرًيا على اأنه فيربين حيث تنت�سر خيوط الفيربين يف جتويف 
احلوي�سلت الهوائية مختلطة بخليا االلتهاب )�سورة 65( يف �سكل التهاب رئوي �سديدي وقد يكون يف �سورة قيحي حيث حتيط 
خليا االلتهاب بخليا الن�سيج امليتة مكونة جدار يف�سلها عن باقي الن�سيج ال�سليم )�سورة 66( اأو التهاب �سديدي منت�سر حيث 
ينت�سر  قد  اأنه  كما  ال�سليمة )�سورة 67(.  االأن�سجة  فا�سل عن  تكون جدار  الهوائية دون  االلتهاب يف احلوي�سلت  تتوزع خليا 
على �سكل التهاب رئوي بيني وحبيبي وفيه يوجد عدد كبري من خليا االلتهاب وحيدة النواة وخليا عملقة مكونة درنة كبرية 
)�سورة 68(. وب�سكل عام فان من اأبرز التغريات املجهرية يف جميع االلتهابات الرئوية يكون هناك زيادة يف �سمك اجلدار الفا�سل 
بني احلوي�سلت الهوائية مع تلف وت�ساقط للن�سيج الطلئي املبطن للق�سبة الهوائية وارت�ساح خلليا االلتهاب حول الق�سيبات 
الرئوية  اأعداد متزايدة من خليا البلعم الكبرية )�سورة 69(. واأظهرت املقاطع  الهوائية ووجود  الهوائية وبني احلوي�سلت 
من احليوانات امل�سابة باالإلتهاب الرئوي البلوري بالفح�س امليكرو�سكوبي اأن هناك التهاب رئوي بيني وبع�س ال�سعيبات الهوائية 
اأظهرت زيادة يف احلجم وبع�سها كان م�سدودًا مع زيادة يف �سمك اجلدار الفا�سل بني الفراغات الهوائية للرئة وارت�ساح خلليا 
التهاب متعددة النواة مع وجود اأنزفة واإحتقان وتنكرز خلليا الرئة باالإ�سافة اإلى تكون اأن�سجة ليفية يف مكان االإ�سابة واإنت�سار 

خليوط الفيربين يف الفراغات الهوائية ووجود تخرث يف االأوعية الدموية ال�سغرية )�سورة 70(. 

�سورة 65. التهاب رئوي فيربيني. انت�شار خيوط 

الفيربين يف جتويف احلوي�سلت الهوائية خمتلطة 

.)H&E, 400X( بخليا اللتهاب

�سورة 66. التهاب رئوي قيحي. خليا ن�سيج 

وميكروبات ميتة حماطة بطبقة �سميكة من خليا 

.)H&E, 100X( اللتهاب

�سورة 67. التهاب رئوي �سديدي منت�سر. انت�سار 

خلليا اللتهاب يف الفجوات الهوائية وعدم وجود 

.)H&E, 100X( جدار مناعي

�سورة 68. التهاب رئوي حبيبي. وجود عدد كبري من 

خليا اللتهاب وحيدة النواة وخليا عملقة مكونة 

.)H&E, 100X(درنة كبرية

�سورة 69. التهاب رئوي �سعبي. ارت�ساح لعدد كبري 

من خليا اللتهاب يف الق�سبة الهوائية والفجوات 

 .)H&E, 40X( الهوائية

�سورة 70. التهاب رئوي بلوري. زيادة يف �سمك 

الغ�ساء البلوري وارت�ساح خلليا اللتهاب يف الرئة 

.)H&E, 400X(
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يف الو�سع الراهن للعوملة واللوائح املتعلقة بالتجارة الدولية فاإن الر�سد امل�ستمر للأمرا�س املعدية اأمر اإلزامي، حيث ي�سكل الت�سخي�س املبكر 
وال�سريع والفعال الأمرا�س اجلهاز التنف�سي يف املجرتات ال�سغرية حتدًيا كبريا. وللوقاية وال�سيطرة على االأمرا�س التنف�سية املعدية واملميتة يف 
الت�سخي�سية  العامل وت�سمل االختبارات  اأجزاء مختلفة من  الت�سخي�س واالإجراءات املعتمدة يف  املجرتات ال�سغرية، يتم اعتماد ا�سرتاتيجيات 
الفح�س  ويتبعها  النفوق  بعد  الت�سريحية  ال�سفة  ونتائج  ال�سريرية  العلمات  االأويل على مراقبة  الت�سخي�س  ويعتمد  واملتقدمة.  التقليدية منها 
الن�سيجي. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن التغريات الباثولوجية امللحظة يف الرئتني ت�سبه بع�سها البع�س. لذا فمن امل�ستح�سن ان يتواكب مع هذه 
الفحو�سات ا�ستخدام طرق فح�س االأج�سام امل�سادة مل�سببات االلتهاب التنف�سي يف املجرتات ال�سغرية يف امل�سل وكذلك تطبيق تقنية الفح�س 

اجلزيئي )PCR( وذلك للح�سول على نتائج �سليمة وموؤكدة يعتمد عليها يف و�سع ا�سرتاتيجيات الوقاية وال�سيطرة على تلك االمرا�س.

الت�سنيف الن�سيجي للآفات اجللدية يف املجرتات ال�سغرية يف �سلطنة عمان

تعترب االآفات اجللدية يف املجرتات ال�سغرية متكررة ن�سبيا، حيث وجد اأن هناك حاالت عديدة، ولكن على وجه اخل�سو�س تبقي االأورام 
اجللدية متنوعة يف احليوانات املختلفة. ومن امل�سلم به اأن ت�سنيف اأورام اجللد �سعب ب�سبب الرتكيب املعقد للجلد وكذلك لتنوع م�سادرها 
�سواء كانت من االكتوديرم او امليزوديرم )االأدمي واالأدمي املتو�سط للجلد(، والتي لها خ�سو�سيات تركيبية وف�سيولوجية مختلفة يف االنواع 
وال�سلالت احليوانية العديدة. اإن ت�سنيف االآفات اجللدية االأولية يعتمد ب�سكل ا�سا�سي على الفح�س الن�سيجي مع االأخذ يف االعتبار معرفة 
الرتكيب اال�سا�سي للمكان امل�ساب. اإن الت�سخي�س ال�سريع للآفات اجللدية ي�ساعد علي اتخاذ قرارات ب�ساأن الت�سخي�س والعلج مع عدم 
الو�سول اإلى م�ساعفات خطرية للأمرا�س امل�سببة. حتدث االأمرا�س اجللدية يف املجرتات ال�سغرية عادة ب�سبب البكترييا والفريو�سات 
والفطريات والطفيليات اخلارجية. وتتباين االآفات اجللدية االولية قليًل من مظهرها االأ�سا�سي اإلى منوها الكامل وذلك ب�سبب حدوث 

موت وتنكرز وتغري يف اخلليا امل�سابة. وميكن ت�سنيف االآفات اجللدية اإلى اال�سابات ال�سرطانية واال�سابات غري ال�سرطانية.

ذلك  ويعزو  كافية  وغري  قليلة جدا  ال�سغرية  املجرتات  من  الواردة  التقارير  ولكن  عام  ب�سكل  احليوانات  االأورام يف  تلحظ  ما  وكثريا 
اأ�سا�سا ب�سبب ذبح هذه احليوانات يف �سن مبكرة لغر�س الغذاء ولنظام تربيتها يف قطعان مما ي�سعب ملحظة كل حيوان على حده، اإن 
انخفا�س معدل حدوث االأورام التي ترتاوح من )0.2 اإلى 2.5٪ ( يف االأغنام و) 0.8 اإلى 7.6٪( يف املاعز من اإجمايل االأورام امل�سجلة 
الباثولوجية  التغريات  اأ�سا�سًا على  االأورام  ت�سخي�س  ويعتمد  ال�سغرية.  املجرتات  النادر يف  اإلى حدوثها  ي�سري  امل�ستاأن�سة  يف احليوانات 
وممكن زيادة دقة وتاكيد ذلك عن طريق ا�ستخدام تقنيات االأ�سعة والفحو�سات الكيميائية احليوية وامل�سلية والفح�س اجلزيئي.... الخ. 
اإن طبيعة حدوث االأورام يف احليوانات املختلفة يف �سلطنة عمان وال �سًيما يف املجرتات ال�سغرية، ال تزال غري وا�سحة حيث مت توثيق اأنواع 
قليلة جدا من االورام ب�سكل متقطع. كان الهدف من هذه الدرا�سة هو الوقوف علي االأنواع املختلفة الآفات اجللد يف االأغنام واملاعز يف 

�سلطنة عمان مع درا�سة خ�سائ�سها املورفولوجية والن�سيجية.

مت فح�س جميع االأغنام واملاعز التي مت ا�ستلمها مبركز بحوث ال�سحة احليوانية من )2012-2017( والتي ي�ستبه ا�سابتها باالآفات 
اجللدية ومت فح�سها ظاهريا و�سريريًا مع ت�سجيل واإدراج االآفات امللحوظة، بعد الفح�س ال�سامل للحيوانات مت اأخذ عينات اجللد من 

مناطق اال�سابة وحفظها يف محلول فورمالني 10 ٪ ثم مت معاجلتها وفقا للطرق القيا�سية للفح�س املجهري.

مت ر�سد كل التغريات الن�سيجية علي جلد احليوانات امل�سابة وتق�سيمها اإلى:

)اأ( ال�سابات غري ال�سرطانية : والتي �سملت:

 الطفيليات اخلارجية وهي من االأ�سباب الرئي�سية للآفات اجللدية يف املجرتات ال�سغرية ومنها اجلرب والعث والقمل وح�سرات - 1
االأغنام، والقراد وكانت االإ�سابات اجللدية املميزة يف احليوانات امل�سابة عبارة عن ظهور ق�سور وحبوب وتقرحات واأنزفة باال�سافة 

ايل تق�سف و�سقوط ال�سعر وال�سوف )�سورة 71(.

2 - Dermatophilus بكترييا  الناجم عن  اجللد  اإلتهاب  وهو   )Dermatophilosis( )متكتل االأغنام )�سوف  داء طفيلي جلدي يف   
congolensis. مع وجود حبيبات وق�سور على اأ�سواف و�سعر احليوان امل�ساب ويوؤثرهذا الداء على عدد كبري من احليوانات مبا يف ذلك 

اخليول واملا�سية واالأغنام واملاعز، كما اأنه يوؤثر كذلك على الب�سر. وتعترب االأغنام امل�سابة هي امل�سدر الرئي�سي للعدوى )�سورة 72(.
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النغف وهو اإ�سابة اجللد عن طريق يرقات جمموعة متنوعة من اأنواع الذباب ي�سمي )myiosis(. وتكون اجلروح املفتوحة عادة - 3
اإن الذباب االأكرث �سيوعا هو  مكان منا�سب للعدوى بريقات الذبابة مما ينتج عنه موت للجزء امل�ساب وخروج روائح عفنة وقيح. 
الذباب االأخ�سر اأو االأ�سود. وقد وجد اأن معظم الريقات التي ت�سبب النغف ت�ستطيع اأن تغزو االأن�سجة ال�سليمة وكذلك االأن�سجة امليتة 

)�سورة 73(.

اخلراريج اجللدية وهي عبارة عن جمموعات من القيح يف اأماكن االأن�سجة امليتة، وعادة ما تكون ناجتة عن عدوى بكتريية ويتحول - 4
الن�سيج امليت اإلى مادة هلمية محاطة بغ�ساء �سميك من خليا االلتهاب )�سورة 74(.

5 - Corynebacterium بكترييا  ت�سببه  معٍد  مزمن  مر�س  وهو  واملاعز.  االأغنام  يف  القيحي  الليمفاوية  العقد  التهاب 
بتكوين  يتميز  اأنه  اإال  والبلد،  املنطقة  ح�سب  يختلف  ال�مر�س  انت�سار  اأن  من  الرغم  وعلى   .pseudotuberculosis

اخلراريج يف العقد الليمفاوية الطرفية )اأو خارجها( اأو بالقرب منها اأو داخل االأع�ساء الداخلية والعقد الليمفاوية امللحقة 
بها )�سورة 75(. 

مر�س زيادة خليا البلزما اجللدية االولية )Cutaneous plasmacytosis(: وهو ا�سطراب جلدي نادر ي�سبب تكاثر حميد - 6
خلليا البلزما النا�سجة غري معروفة االأ�سباب ويكون اجللد فيها بني اإلى اأحمر مع تورم خفيف. تتميز اخلليا بحطاطات بنية 
اللون حمراء وطبقات على اجللد، وفيها يحدث ارت�ساح كثيف خلليا البلزما النا�سجة يف منطقة حتت اجللد وحول االأوعية الدموية 

وتركيبات اجللد املختلفة مع وجود بع�س خليا االلتهاب االأخرى )�سورة 76(.

داء ال�سعيات اجللدي )Cutaneous Actinomycosis(: وهو عبارة عن عدوى بكتريية مزمنة التي ت�سببها بكترييا الهوائية - 7
حتيط  الكربيت.  حبيبات  لتفريغ  وجيوب  متعددة  خراجات  وت�سكيل  قيحي  حبيبي  بالتهاب  املر�س  يتميز  اجلرام.  موجبة  خيطية 

امل�ستعمرات امل�سعة بكمية كبرية من اخلليا االلتهابية املزمنة )�سورة 77(.

اجلروح اجللدية: هي اإ�سابات حتدث قطع يف اجللد اأو اأن�سجة اجل�سم االأخرى. وهي ت�سمل اجلروح واخلدو�س واجللد املثقب. وغالبا - 8
ما يحدث ذلك ب�سبب حادث اأو لدغات اأو ب�سبب اأ�سياء حادة )�سورة 78(.

)ب( اأمرا�ش فريو�سية

مر�س التهاب الفم النفطي)PPR( : هو مر�س فريو�سي حاد اأو حتت احلاد يف املاعز واالأغنام التي تتميز بالتهاب الفم الناخر . 1
ويوؤثر على ال�سفة ال�سفلى واللثة واالأ�سنان ويف احلاالت االأكرث �سدة، قد ي�سمل ذلك الغ�ساء املبطن للفم واخلدين والل�سان )�سورة 

.)79

التهاب اجللد الُبرثي املُعدي: )Orf( هو عبارة عن التهاب جلدي معٍد يف االأغنام واملاعز يوؤثر يف املقام االأول على �سفاه احليوانات . 2
ال�سغرية وعند مفرتق ال�سفاه املخاطي للجلد وحول جتاويف االأ�سنان القاطعة وقد متتد اإلى الغ�ساء املخاطي للتجويف داخل الفم. 

وتتطور اال�سابة من خلل املراحل احلوي�سلية والبرثية غالبًا ما يوؤدي اإلى تكوين حوي�سلت كبرية )�سورة 80(.

مر�س احلمى القلعية )FMD( : هو مر�س فريو�سي �سديد العدوى ي�سببه فريو�س Aphthovirus ويتميز املر�س بتطور حوي�سلي . 3
على الل�سان وو�سادة االأ�سنان وال�سفتني واللثة وبني االظلف )�سورة 81(.

)ج(  اأمرا�ش �سرطانية

اأوًل: الأورام احلميدة

ا با�سم الثاآليل. مت . 1 اأي�سً الورم احلليمي )Papilloma(: ورم ظهاري حميد يتكون من زوائد تنبثق من ال�سطح الظهاري، وتعرف 
العثور على االأورام املوجودة على الوجه وال�سفتني وال�سرع للحيوان امل�ساب. يختلف احُللم احلليمي من حيث احلجم، وعادًة ما 
يرتاوح حجم البرثات بني 1 و2 �سم، اإال اأنه قد يكون كبرًيا ي�سل قطره اإلى 10 �سم. وغالبًا ما تاخذ �سكل القرنبيط. ويحدث زيادة 

يف حجم الكرياتني وكذلك يف خليا اجللد )�سورة 82(.
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الطبقة . 2 خليا  بني  اجللد  تقاطع  عند  عادة  تقع  والتي  للميلنني  املنتجة  اخلليا  من  حميد  ورم  هو   :)Melanoma( امليلنوما 
القاعدية. املوقع االأكرث �سيوعا يف املاعز هو املنطقة العانية ويف منطقة اأعلى االأظلف. خليا الورم يف هذه املناطق غنية يف محتوى 

امليلنني وترتتب يف �سورة عناقيد اأو جتمعات. يختلف �سكل اخلليا من االأ�سكال الدائري اإلى املغزيل )�سورة 83(.

الورم الوعائي الدموي ال�سعري )Capillary haemangioma(: هو ورم حميد من اخلليا البطانية التي تبطن االأوعية الدموية. تختلف . 3
االأورام الوعائية الدموية يف احلجم وعادة ما تكون واحدة وبي�ساوية وحمراء اأو اأرجوانية - �سوداء ولكن قد تكون متعددة وناعمة يف التنا�سق 

والتي قد حتتوي علي كمية كبرية من الدم. وتتكون من فجوات دموية كثرية مع زيادة يف عدد اخلليا املبطنة للوعية الدموية )�سورة 84(. 

ثانياً: الأورام ال�سرطانية

�سرطان اخلليا احلر�سفية )Squamous cell carcinoma(: هو ورم خبيث يف اخلليا الظهارية احلر�سفية للطبقة اخلارجية . 4
للجلد ويحدث ب�سكل �سائع يف احليوانات. يوجد هذا الورم عادة يف جلد اجلفن واجلبني وال�سرع وحول فتحة املهبل يف كل من االأغنام 
واملاعز. وفيها تظهر اخلليا الظهارية احلر�سفية ب�سكل معكو�س لرتتيب طبقات اخلليا يف املنطقة العليا للجلد بحيث تكون الطبقة 

احلر�سفية )الكرياتني( يف الو�سط والطبقة اال�سا�سية على االأطراف )�سورة 85(. 

اإن هذا الت�سخي�س ي�ساهم يف التحقق من م�ستوى ال�سرر الذي يلحق بجلود املجرتات ال�سغرية العمانية ومعرفة االأمرا�س امل�سببة لتلك 
احلاالت والتي توؤثر �سلبًا على جلودها وحياتها ومن ثم يوؤدي اإلى حدوث خ�سائر اقت�سادية فادحة وي�سع هذا الت�سنيف للأمرا�س اجللدية 
يف املجرتات ال�سغرية ت�سورا لطبيعة تلك امل�سكلة وهو اأمر حيوي وي�ساعد على تقدمي علج فعال باالإ�سافة اإلى الوقاية من انت�سار العدوى 

يف االأغنام واملاعز غري امل�سابة.

�سورة 71. اثار اجلرب على اأنف ورجل ماعز م�سابة �سورة 72. داء طفيلي جلدي مع وجود حبيبات يف �سعر الظهر وعلى الذن يف ماعز

�سورة 73. تدويد يف اأذن ماعز مع وجود عدد كبري من النغف داخل �سيوان الذن  �سورة 74. خراريج جلدية يف منطقة الرقبة ووجود خليا ميتة حماطة بطبقة من خليا اللتهاب

�سورة 75. التهاب العقد الليمفاوية القيحي  )Cutaneous plasmacytosis( سورة 76. مر�ض زيادة خليا البلزما اجللدية الولية�
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�سورة 77. داء ال�سعيات اجللدي )Cutaneous Actinomycosis( يف جلد الذن للماعز �سورة 78. جروح جلدية وانزفة حتت اجللد ويف الع�سلت 

�سورة 79. التهاب الفم النفطي ووجود 

غ�ساء متجنب علي الل�سان 

�سورة 80. التهاب اجللد الُبرثي املُعدي: )Orf( نتوئات علي الفم وتكون حوي�سلت 

يف خليا اجللد

�سورة 81. احلمي القلعيةز وجود تقرحات 

علي الل�سان وال�سفة العليا للماعز امل�ساب

�سورة 82. الورم احلليمي )Papilloma(. حبيبات على اجللد وزيادة يف حجم 

اخلليا احلر�سفية

�سورة 83. امليلنوما )Melanoma(: عدد كبري من اخلليا حاملة �سبغة 

امليلنني موجودة يف طبقة حتت اجللد

 :)Capillary haemangioma( سورة 84. الورم الوعائي الدموي ال�سعري�

وجود اأوعية دموية كثرية

 :)Squamous cell carcinoma( سورة 85. �سرطان اخلليا احلر�سفية�

ترتيب طبقات اخلليا اخلارجية للجلد ب�سورة عك�سية
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املقر الرئي�سي للمديرية بالرمي�ض

حمود بن دروي�س احل�سني - مدير عام البحوث الزراعية واحليوانية
يو�سف بن محمد الرئي�سي - مدير مركز بحوث النخيل

ح�سن بن �سالع البلو�سي - مدير ال�سوؤون االإدارية واملالية
�سامل بن علي اخلاطري - مدير مركز بحوث وقاية النيات

حمدان بن �سامل الوهيبي - مدير مركز بحوث الرتبة واملياه
خري بن طوير البو�سعيدي - مدير مركز بحوث االإنتاج النباتي 
را�سد بن �سعود احلب�سي - مدير مركز بحوث االإنتاج احليواين

ماهر بن غريب املعويل – مدير مركز بحوث ال�سحة احليوانية
را�سد ر�سول خان – خبري التقييم احليوي للمبيدات 

عبدا هلل بن داوود الزدجايل - خيري بحوث وقاية النبات
يو�سف بن عي�سى ال�سليماين – رئي�س ق�سم ال�سئون االإدارية

نا�سر بن خلفان ال�سامري - رئي�س ق�سم الربيد واملحفوظات 
عمر بن قا�سم البلو�سي – رئي�س ق�سم املوارد الب�سرية
�سعيد بن علي البلو�سي - رئي�س ق�سم تقنية املعلومات

قا�سم بن محمد البلو�سي – رئي�س ق�سم ال�سوؤون املالية
�سلطان بن �سامل ال�سبحي – رئي�س ق�سم التن�سيق واملتابعة

املوظفون امل�ساندين
�سليمه بنت �سعيد املالكية 

را�سد بن مبارك احلمداين 
اأحمد بن عبداهلل احلمداين
اأحمد بن �سليمان اليحمدي

علي بن محفوظ الرواحي
اأ�سعد بن جمعة 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
عبداهلل بن علي الغاربي

مرمي بنت خليفة الغافرية
نا�سر بن علي الكا�سبي

اإميان بنت �سعيد املالكية
عائ�سة بنت مح�سن العمريية

�سعيد بن محمد الزيدي
�سعيد بن �سامل الهنائي

ي�سرى بنت حمد الهما�سية
كرمية بنت �سامل ال�سيابية

هيفاء بنت اأحمد الزدجالية
وداد بنت محمد الرا�سدية
�سهام بن حامد احل�سنية 

عمر بن خمي�س ال�سامري 

مركز بحو ث الإنتاج النباتي

موؤثر بن �سالح الرواحي - رئي�س ق�سم بحوث اخل�سر 
�سيف بن علي اخلمي�سي - رئي�س ق�سم بحوث املحا�سيل احلقلية
�سفاء بنت محمد الفار�سية – رئي�سة ق�سم بحوث البذور واملوارد الوراثية النباتية

با�سم بن �سيف الكلباين - رئي�س ق�سم بحوث الفاكهة بالندب
علياء بنت �سالح الهنائية - باحثة البذور واملوارد الوراثية النباتية 

نادية بنت محمد اجلابرية - باحثة محا�سيل حقلية
وليد بن �سامل العربي - باحث خ�سروات

الفنيني

اأحمد بن �سامل الر�سيدي 
علي بن �ساعد ا ملالكي

داوود بن حمد اليحميدي
هيثم بن عبداهلل ال�سليمي

هلل بن جمعه املعويل 
جا�سم ين محمد احلرا�سي 

جا�سم بن محمد املالكي
خليفة بن �سامل ال�سبحي

من�سور بن مبارك الوهيبي
�سعيد بن �سهيل بن املالكي
�سالح بن هديب امل�سيفري
�سامل بن ها�سل امل�سيفري
�سامل بن حمد املبيح�سي

ملحق1- قائمة املوظفني 
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مركز بحوث وقاية النبات
ح�سن بن طالب اللواتي - رئي�س ق�سم بحوث النحل

قي�س بن �سيف املعويل - رئي�س ق�سم بحوث اأمرا�س النبات 
نادية بنت �سيف ال�سبحية – رئي�سة ق�سم بحوث متبقيات وجودة املبيدات
نا�سر بن محمد العربي - ري�س ق�سم بحوث احل�سرات الزراعية
ثويني بن ها�سل الفافري - رئي�س ق�سم بحوث التقييم احليوي للمبيدات

اإبتهال بنت جمعة الرئي�سية - باحثة اأمرا�س فريو�سية
اأفراح بنت دروي�س احلرا�سية - باحثة متبقيات وجودة املبيدات

اأ�سماء بنت �سامل الناعبية - باحثة اأمرا�س النبات 
اإبت�سام بنت �سامل املزيدية - باحثة تقييم حيوي للمبيدات 

كرمية بنت نعمان العامرية - باحثة اأمرا�س نبات
مع�سومة بنت محمد العجمية - باحثة متبقيات وجودة املبيدات

مالك بن محمد البحري - باحث ح�سرات زراعية
مرمي بنت خمي�س الها�سمية - باحثة ح�سر ات زراعية

محمد بن �سامل العويف - باحث ح�سرات زراعية
نائلة بنت حمدون امل�سلمية - باحثة اأمرا�س النبات

جناة بنت عبداهلل العجمية - باحثة املكافحة احليوية 
را�سد بن حمدان ال�سيدي - باحثة املكافحة احليوية

�سامية بنت جمعة الناعبية - باحثة املكافحة احليوية 
�سبيب بن مو�س البلو�سي - باحث اأمرا�س فريو�سية

محمد بن خمي�س النا�سري - باحث اأمرا�س النبات
فاطمة بنت غريب الرواحية - باحثة تقييم حيوي للمبيدات

�سعاد بنت �سعيد الرقمية - باحثة ح�سرات زراعية
ح�سام بن �سعيد الهنائي - باحث ح�سرات زراعية

ح�سني بن �سعيد عبدالباقي – باحث متبقيات مبيدات

الفنيني 
اأحمد بن باقر اآل داوود

اأحمد بن �سعيد الدرمكي 
علي بن محمد اليحمدي

اأنور بن يو�سف البو�سعيدي
بدر بن محمد اليحمدي

اإميان بنت �سلطان البحرية
عي�سى بن �سامل احلمداين
ماجد بن محمد اخلمي�سي

من�سور بن �سامل املالكي

محمد بن حمد ال�سيابي
�سعيد بن �سامل امل�سروري

�سيف بن �سليمان اجلابري
�سامل بن يعقوب ال�سوايف 
اأحمد بن �سعيد املحاربي 

يحيى بن خلفان احل�سرمي
مو�سى بن عبداهلل احل�سني 
�سامل بن محمد الزدجايل 
تهاين بن �سالح اخلنجرية
اإبراهيم بن حمد امل�سيفري

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
حمد بن �سليمان الذهلي - رئي�س ق�سم بحوث املياه
عي�سى بن را�سد الغريبي - باحث احتياجات مائية 

حمود بن �سويدان الها�سمي - باحث ميكروبيولوجيا الرتبة
جمعان بن ربيع �سما�س - 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

بدرية بنت �سيف احلو�سنية - اأخ�سائية ري 
زاهر بن �سيف ال�سلماين - باحث احتياجات مائية

الفنيني
عادل بن خمي�س امل�سيفري
اأحلم بنت علي البلو�سية
علي بن �سغري املبيح�سي 
جمال بن حمود احلب�سي

 �سعيد بن خلفان احلكماين
�سامل بن نا�سر العامري

يحيى بن خمي�س اليحيائي
فهد بن زايد امل�سيفري
يا�سر بن �سعيد املعويل

يو�سف بن را�سد اليعربي
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مركز بحوث النخيل

خالد بن محمد ال�سعيلي - رئي�س ق�سم بحوث ال�سناعات الغذائية
الغالية بنت حميد املعمرية – رئي�سة ق�سم بحوث التقنية احليوية

عبا�س بن عبدالهادي اللواتي- باحث تقنية حيوية
عبد اهلل بن حمد اجلابري - باحث تقنية حيوية

اأحمد بن �سعيد املعويل - 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
مروى بنت �سليمان الهنائية – باحثة تقنية حيوية

رقية بنت �سامل امل�سعودية - باحثة تقنية حيوية
اأحلم بنت علي العامرية – باحثة تقنية حيوية 

الفنيني

اإبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي
علي بن ح�سن البلو�سي

جمعه بن �سعيد ال�سيابي
و�سحى بنت نا�سر الغافرية

عمر بن �سيخان املعمري
 

مركز بحوث الزراعة الن�سيجية

م�سعود بن �سليمان العزري - مدير مركز بحوث الزراعة الن�سيجية
محمد بن �سعيد الكندي - رئي�س ق�سم بحوث االنتاج واالكثار الن�سيجي

عبداهلل بن �سليمان العربي - رئي�س ق�سم بحوث اأقلمة النبات و�سبط اجلودة 
�سامل بن نا�سر العربي - باحث زراعة ن�سيجية اول

�سيخان بن حارب ال�سق�سي - باحث زراعة ن�سيجية 
منال بنت خلفان ال�سكيلية - باحث زراعة ن�سيجية

عامر بن عي�سى العلوي - باحث زراعة ن�سيجية
فتحية بنت جمعة ال�سبارية - باحث زراعة ن�سيجية 

ريا بنت �سيف التوبية - باحث زراعة ن�سيجية
با�سمينة بنت علي الهطالية - باحث تقنية حيوية

اأم كلثوم بنت �سليمان الدغارية - باحث تقنية حيوية
م�سطفى بن زاهر العدوي - باحث تقنية حيوية
دالل بنت حمد الهطالية - باحث زراعة ن�سيجية

الفنيني

بدرية بنت �سعود الغلبية 
�سعيد بن عبد الرحمن العربي

خليفة بن عبداهلل الوردي
جاجانان دهارما جاديكار

وليد بن بطي الهنائي 
�سامية بنت خليفة الهنائية

خلفان بن �سعيد الهنائي 
غنية بنت علي اليعربية

منى بنت �سامل ال�سكيلية 
ثرياء بنت �سليمان النبهانية 

�سامل بن خمي�س اجلديدي
حمدان بن �سعيد القيو�سي
حمد بن محمد ال�سباري 
محمد بن �سليمان التوبي 
�سعود بن �سليمان العربي 

�سعود بن طالب العلوي 
فاطمة بنت حمود البيمانية 

ن�سراء بنت علي الهنائية 
خزينة بنت خلفان الهنائية 

را�سد بن �سعيد ال�سق�سي 
محمد بن غ�سن الهنائي
فاطمة بنت حمد العلوية 

هلل بن علي املفرجي 
�سعيد بن نا�سر العلوي 
امل بنت علي الهنائية 

اأحمد بن نا�سر الوردي 
اإميان بنت حمد الهذيلية 
�سيف بن ال�سبع الهنائي 

يو�سف بن مرهون الهنائي 
عي�سى بن �سليمان العلوي 
خالد بن عبداهلل الكندي 

خلف بن �سامل املفرجي 
را�سد بن ها�سل النا�سري 
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محمد بن خلفان ال�سقري 
طلل بن �سلم العنقودي 
�سامل بن خلفان ال�سقري 

م�سطفى بن يو�سف ال�سقري
محمد بن باروت الربامي

را�سد بن �سعيد ال�ساملي 
اأ�سعد بن خلف الهطايل 

عبداهلل بن �سامل املفرجي 
محمد بن �سعيد الق�سابي 

�سامل بن دريب الها�سمي 
خليفة بن �سعيد النا�سري

املوظفني امل�ساندين

عادل بن عبداهلل العربي
�سيخة بنت خمي�س الهنائية

مركز بحوث الإنتاج احليواين

حمود بن هلل اخلنجري - رئي�س ق�سم بحوث االأبقار
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
فهد بن محفوظ اليحيائي - رئي�س ق�سم بحوث املاعز واالأغنام

اإبهاب م�سطفى �سعت - خبري تربية حيوان
اأحمد محمد ح�سني - خبري تنا�سل احليوان

محمد محمد احلداد - طبيب بيطري
�سعيد بن �سيف العمريي - باحث اإنتاج حيواين

 كرمية بنت را�سد ال�سنانية – باحثة اإنتاج حيواين
اأحمد بن نا�سر االإ�سماعيلي - باحث تنا�سل

محمود بن حمدان العامري - باحث املحا�سيل احلقلية
�سامي بن حمد الها�سمي - باحث اإنتاج حيواين

الفنيني

عاجب بن عبداهلل النوبي
اأ�سعد بن خمي�س امل�سيفري
محمد بن خليفة اليحمدي

نا�سر بن �سامل املخزومي
�سعيد بن محمد الدرمكي
�سلطان بن �سعيد املعويل

�سالح بن هديب امل�سيفري
اأحمد بن �سامل الرا�سدي

املوظفني امل�ساندين

طارق بن حيدر البلو�سي
زكية بنت �سعيد القنوببة

مركز بحوث ال�سحة احليوانية

�سامل بن �سليمان املخلدي – رئي�س ق�سم بحوث االأمرا�س البكتريية
فادية بنت عبداهلل الكيتانية – رئيي�سة ق�سم بحوث االأمرا�س الطفيلية

�سامية بنت جمعة البو�سعيدية - رئي�سة ق�سم بحوث الكيمياء احليوبة وال�سموم
اأفراح بنت حمد ال�سبحية - باحث اأمرا�س فطرية وبكتريية

�سيخة بنت �سيف اليحمدية - باحث اأمرا�س حيوانية 
محمد محمد �سيد اأحمد – خبري علم اأمرا�س

محمد حماد ح�سني - خبري علم االأوبئة 
محمد ح�سن بدي - خبري علم الفريو�سات
حامت علي الطاهر ح�سن - طبيب بيطري

الفنيني

عبداهلل بن �ساعد ال�سيابي
محمد بن �سومار الزدجايل

مزنة بنت خليفة البلو�سية
�سنينة بنت �سعيد البدرية

نرج�س بنت يو�سف ال�سنيدية
نا�سر بن �سامل اليحمدي
رقية بنت �سامل ال�سبحية

�سيف بن عامر احلب�سي
ب�سرى بنت �سامل الريامية

املوظفني امل�ساندين

فاطمة بنت �سعيد البدرية
خليفة بن ابراهيم العلوي
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دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

الزراعية  البحوث  دائرة  مدير   - ال�سنفري  بخيت  بن  اأحمد 
واحليوانية مبحافظة ظفار

عبداهلل بن �سامل الروا�س - رئي�س محطة البحوث احليوانية ب�سللة
عو�س بن عبداهلل ال�سيغ - رئي�س محطة البحوث الزراعية ب�سللة

محمد بن �سامل اآل ابراهيم – رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية
بخيت بن محاد تبوك – رئي�س مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي

عبد العزيز بن ربيع ال�سجيبي - باحث اإنتاج احليواين
عبداهلل بن بخيت �سعد زعبنوت - باحث ت�سنيع األبان اأول

علي بن مح�سن ال�سنفري - باحث دواجن
�سامل بن �سالح باح�سوان - باحث انتاج حيواين

يا�سر بن م�سلم قطن - باحث اإنتاج حيواين
نايف بن اأحمد بيت را�سد - باحث اإنتاج حيواين

�سامل بن عو�س الف�سلي - باحث انتاج حيواين
محمد رم�سان فرج - طبيب بيطري

حديد بن �سليم بيت �سجنعة - باحث محا�سيل حقلية اأول
ح�سن بن اأحمد الروا�س - باحث اأمرا�س نبات اأول

مح�سن بن م�سلم العامري - باحث احتياجات مائية اأول
محمد بن م�سلم تبوك - باحث بذور وم�سادر وراثية اأول

با�سم بن ب�سري بيت عبيدون - باحث خ�سار
بخيت بن �سعيد ال�سحري - باحث اإحتياجات مائية

محمد بن اأحمد امل�سهلي - باحث تربة
�سامي بن محمد اجلابري - باحث تربة

انور بن اأحمد بيت فا�سل - باحث فاكهة
�سهام بنت اأدم جبحون - باحثة احل�سرات

دعاء بنت عبداهلل حمد الغافرية – باحثة مكافحة حيوية
نا�سر بن محمد املع�سني - باحث محا�سيل حقلية

�سامل بن �سعيد الكثريي - باحث فاكهة

الفنيني

علي بن م�ستهيل ال�سحري
حامد بن عبداهلل باعمر

محمد بن خادم بيت حزمي
فهد بن عمر الربيكي

عبداهلل بن �سعيد احلمب�سي 

محمد بن يحيى زعبنوت
�سعيد بن �سامل املع�سني
�سعيد بن محاد العمري

حامد بن فارح احل�سري
علي بن محمد الكثريي
نوفل بن اأحمد اليافعي

�سامل بن اأحمد اجلدحي املهري
محمد بن محاد قطن
م�سلم بن اأحمد قطن 

 اأمني بن محمد مقيبل 
طلل بن محمد الرباكة

خيار بنت محمد تبوك
�سامية بنت �سعيد الزوامري
�سفاء بنت مانع بيت �سويلم

محمد بن �سليمان التوبي
علي بن �سعيد النهاري
محمد بن �سالح حيدر

مالك بن �سعيد زعبنوت 
كاملة بنت �سهيل املع�سنية
ح�سني عبد القادر الكاف
محمد بن اأحمد ال�سحري
�سعيد بن علي �سامل قطن

غازي بن عبدالقادر العجيلي
قي�س بن جمعان بيت حارديت
محمد بن مب�سر بيت رعيدان

غازي بن �سامل الب�سراوي
غازي بن كفي�س الكثريي

اأ�سيلة بنت محمد الكثريية
�سباأ بنت عبداهلل املرهون

املوظفني امل�ساندين

خالد بن �سعيد ك�سوب
محمد بن بخيت غفرم ال�سحري

زينب بنت بخيت باكريت 
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نعيمة بنت �سهيل الكثريية
اأحمد بن محمد مقيبل

اآمنة بنت �سنجور بيت املداوي
�سامل بن عو�س بيت �سريطان 

�سرف الدين جمعان كريبة
نائف بن علوي اآل اإبراهيم

ميزون بنت اأحمد ك�سوب
نور بنت �سعيد تبوك

علي بن ن�سيب الربعمي
ا�سماء بنت عبداخلالق بيت فرج

خيار بنت �سهيل تبوك
عبدالرحمن بن عو�س ال�سحري

�سامل بن �سعيد احلمب�سي
محمد بن عمر عيديد

عادل بن �سعيد احار
اأحمد بن عو�س ال�سحري
محمد بن عو�س باحري�س

دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة الداخلية

الزراعية  البحوث  دائرة  مدير   - املعني  �سليم  بن  خ�سيب 
واحليوانية بالداخلية

عبداهلل بن ربيع الوائلي - رئي�س محطة البحوث احليوانية بوادي قريات
علي بن �سيخان الريامي – رئي�س ق�سم ال�سئون االدارية واملالية

�سامل بن �سيف النبهاين - رئي�س محطة البحوث الزراعية بجماح
نا�سر بن زاهر العربي - رئي�س محطة بحوث النخيل بوا د ي قريات

اأحمد بن محمد املنذري - باحث امر ا�س نبات
عي�سى بن مو�سى املنذري - باحث ح�سرات 

را�سد بن خلفان ال�سكيلي - باحث انتاج خ�سر
 �سالح بن علي الهنائي - باحث وبذور وموارد وراثية اول

�سامل بن علي الهميمي - باحث ب�ستنة نخيل ثان
�سعود بن خلف ال�سبيحي - باحث انتاج حيواين
اأ�سماء بنت حمد العربية - باحث مكافحة حيوية

خالد يو�سف عبداملجيد يو�سف - طبيب بيطري

الفنيني
عبد الغني بن �سليمان الهنائي 

اأحمد بن حمد العلوي 
اأحمد بن ها�سل اجلامودي 
اأحمد بن م�سعود ال�سكيلي 

اأحمد بن محمد الهنائي 
علي بن خلفان الهنائي 
�سعيد بن علي احلارثي 

علي بن �سليمان اليحيائي 
حامد بن جنود الهنائي 

حمود بن عبداهلل العربي 
 عي�سى بن املر الهنائي 

خليفة بن ح�سني املفرجي 
محمود بن �سعيد ال�سكيلي 
م�سعود بن عامر الربعاين
م�سعود بن حارث العدوي 

محمد بن �سامل الهنائي 
نا�سر بن عبداهلل الوردي 

نا�سر بن حارث العربي 
را�سد بن �سيف الهنائي

�سعيد بن خمي�س املعمري 
 �سالح بن حمود الهنائي 
�سامل بن خمي�س ال�سليمي 

�سامل بن من�سور العوميري 
�سامل بن �سعيد الهنائي 
�سامل بن �سيف التميمي 
�سامي بن �سعيد الوردي 
�سامي بن زاهر الربامي 

�سليمان بن عبداهلل النبهاين 
�سلطان بن �سامل اخلمي�سي 
يحيى بن �سامل ال�سليماين 

حمد بن �سليمان اخلاطري 
محمد بن خلف الهنائي 
عدي بن را�سد الهنائي 

محمود بن �سيف اليحيائي 
اأحمد بن را�سد احللحلي 
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املوظفني امل�ساندين

حميد بن خمي�س اليحيائي 
خلفان بن حمد ال�سعيلى 

محمد بن نا�سر املفرجي 
�سامل بن عامر اجلديدي 
�سامل بن خدوم الهنائي 

�سامل بن مبارك الربعاين 
را�سد بن علي الهطايل 

�سالع بن �سامل الزهيمي 
زايد بن �سامل الهنائي 

محمد بن نا�سر الربامي 
علي بن مبارك احلارثي 

محمد بن حمد العويف 

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 
محمد بن حمد اجلابري - رئي�س محطة البحوث الزراعية ب�سحار 

�سيف بن خلفان القطيطي - رئي�س مزرعة البحوث الزراعية ب�سحار
�سيف بن محمد الكعبي - رئي�س محطة البحوث الزراعية بغ�سفان

امل بنت �سليمان الزيدية - باحثة خ�سر 
منى بنت �سلطان اجلابرية - باحثة اأمرا�س نبات

اأ�سماء بنت اإ�سماعيل ال�سرياوية - باحثة محا�سيل حقلية
�سعاد بنت محمد القرينية - باحثة فاكهة 

محمد بن اأحمد ال�سدراين- باحث تقنية حيوية 
جوخة بنت علي العي�سائية – باحثة تربة

الفنيني

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 

يو�سف بن �سيف العمراين
نا�سر بن عبداهلل املعمري

خالد بن �سيف ال�سعيدي

املوظفني امل�ساندين

 عبداهلل بن عامر اجلهوري
عبداهلل بن �سامل ال�سبلي 

دائرة البحوث الزراعية بجنوب الباطنة 

الزراعية  البحوث  دائرة  مدير   - احلب�سي  �سيف  بن  �سعود 
مبحافظة جنوب الباطنة 

جمعة بن �سامل املالكي - م�سرف م�ستل الفاكهة بربكاء
قا�سم بن را�سد ال�سماخي - رئي�س محطة بحوث النحل بالر�ستاق 
ا�ستخدام  بحوث  مزرعة  – م�سرف  احلكماين  �سامل  بن  ها�سم 

املياه غري التقليدية

الفنيني

عبداهلل بن �سامل العربي
عزة بنت حمود اللمكية

مرهون بن �سلم الب�سامي
محمد بن �سامل الهطايل
جنية بنت علي الهطالية
اأحمد بن �سامل الر�سيدي

�سعيد بن �سهيل املالكي
علي بن �ساعد املالكي

زايد بن خمي�س اخل�سوري
جا�سم بن محمد الر�سيدي

جا�سم بن محمد املالكي 
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املوظفني امل�ساندين

هلل بن حمد احلرملي
�سعود بن علي اخلاطري

خمي�س بن خلفان املعويل
يو�سف بن اإ�سماعيل البلو�سي

خمي�س بن عيد التميمي
نا�سر بن حمد اخلمي�سي

عامر بن �سيف احلرا�سي
عبداهلل بن محمد الهندا�سي

يون�س بن �سليمان الهليل 
خليفة بن �سعيد العامري
جا�سم بن �سامل العامري

زايد بن عبداهلل احلارثي 
خمي�س بن عبداهلل الفليتي

دائرة البحوث الزراعية بال�سرقية 

خليفة بن حمد اجلعفري - مدبر دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي ال�سرقية
حمد بن �سامل الكا�سبي - باحث تربة ومياه 

خالد بن �سعيد الها�سمي- باحث محا�سيل حقلية
�سعود بن عبداهلل الرا�سبي - باحث خ�سر

�سفاء بنت خليفة احل�سنية - باحثة اأمرا�س نبات 
حمود بن حمد امل�سروري – باحث ح�سرات

الفنيني

محمد بن را �سد الها�سمي
محمد بن �سعيد اخلميا�سي

نا�سر بن �سليم الرا�سبي
نور ة بنت محمد احلكمانية

�سامل بن خمي�س املعمري
�سليمان بن كنندر احلجري

�سلمان بن را�سد البلو�سي

املوظفني امل�ساندين

بدر بن �سالح اآل حمودة
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