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مقدمـــة

حظــي قطــاع الزراعــة والــرثوة الحيوانيــة باهتــامم كبــري مــن لــدن الحكومــة الرشــيدة عــى مــدى ســنوات النهضــة املباركــة، األمــر الــذي ســاهم يف االرتقــاء باإلنتــاج الزراعــي والحيــواين. متثــل البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة 

حجــر الزاويــة يف التقــدم والتطــور الزراعــي بشــقيه النبــايت والحيــواين.  وتتمثــل اســرتاتيجية الــوزارة يف البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة مــن خــالل زيــادة اإلنتاجيــة يف وحــدة املســاحة عــر اســتخدام أحــدث األســاليب العلميــة 

وإجــراء البحــوث عــى مدخــالت اإلنتــاج الزراعــي ألهــم املحاصيــل يف الســلطنة، إضافــة إىل اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف مجــاالت الزراعــة والــرثوة الحيوانيــة وتشــخيص األمــراض النباتيــة والحيوانيــة وزيــادة اإلنتاجيــة 

مــن خــالل بحــوث التحســني الــورايث للســالالت املحليــة مــن الحيوانــات.

تقــوم املديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والــرثوة الحيوانيــة بتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة  ضمــن عــدد مــن املشــاريع البحثيــة وذلــك مــن خــالل الرامــج الرئيســية املعتمــدة يف اســرتاتيجية البحــوث، حيــث يحتــوي هــذا 

التقريــر عــى نتائــج األنشــطة البحثيــة الزراعيــة والحيوانيــة التــي نفــذت خــالل ســنة 2020م  وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن املشــاريع تنــدرج تحــت إطــار)9( برامــج بحثيــة رئيســية )برنامــج بحــوث نخيــل التمــر، كفــاءة 

اســتخدام امليــاه و إدارة الــري ، إدارة و تحســني املــوارد الوراثيــة النباتيــة، إدارة وتحســني املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة ، اإلدارة املتكاملــة لإلنتــاج والوقايــة ، بحــوث وتنميــة املكافحــة الحيويــة ، بحــوث الجــودة والســالمة 

الغذائيــة ، اســتخدام امليــاه غــري التقليديــة يف اإلنتــاج الزراعــي، رصــد األوبئــة الحيوانيــة واألمــراض املنقولــة(. كذلــك يتضمــن التقريــر األنشــطة البحثيــة التــي تتــم مــن خــالل التعــاون والتنســيق املشــرتك بــني املراكــز 

والدوائــر البحثيــة الرئيســية التابعــة للمديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة.

شــهدت ســنة 2020م العديــد مــن األحــداث عــى املســتوى الوطنــي ومــن أهمهــا جائحــة كورونــا )Covid-19(. وعــى الرغــم مــن األحــداث التــي صاحبــت هــذه الجائحــة مــن إغــالق محافظــات الســلطنة املختلفــة 

وتقليــص عــدد املوظفــني يف كافــة املؤسســات الحكوميــة ، إال أن ذلــك مل مينــع الباحثــني مــن إجــراء معظــم التجــارب والدراســات يف كافــة املراكــز والدوائــر البحثيــة يف محافظــات الســلطنة املختلفــة. فقــد تــم خــالل هــذه 

الســنة تنفيــذ )45( بحثــاً تراوحــت بــني املســوحات والتجــارب املختريــة والحقليــة ونقــل التقنيــات مــع املزارعــني. كــام شــهدت هــذه الســنة كذلــك توقيــع املزيــد مــن اتفاقيــات التعــاون الفنيــة - يف املجــاالت الزراعيــة 

والحيوانيــة - مــع العديــد مــن الــرشكات الصغــرية واملتوســطة والــرشكات الطالبيــة التــي تنتمــي ملختلــف املؤسســات األكادمييــة يف الســلطنة وذلــك بهــدف احتضــان تلــك الــرشكات وتقديــم الدعــم الفنــي واللوجســتي لهــا 

ومبــا يضمــن اســتفادة تلــك الــرشكات مــن أهــم مخرجــات البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة واإلمكانيــات البحثيــة املتوفــرة باملديريــة.

وشــهدت هــذه الســنة كذلــك اســتحداث منصــات املــزاد اإللكــرتوين كمنصــة »ثــروة« والتــي تعتــر إحــدى اســتثامرات الصنــدوق العــامين للتكنولوجيــا، حيــث أوكل إىل هــذه املنصــة إقامــة املــزاد الخــاص ببيــع الحيوانــات 

التابعــة للمحطــات واملراكــز البحثيــة يف املحافظــات ومنصــة مــزاد عــامن والتــي أوكل إليهــا املزايــدة عــى النخيــل يف املحطــات والدوائــر البحثيــة التابعــة للمديريــة. كــام شــهدت هــذه الســنة توقيــع عـــقدين مــع مركــز 

االبتــكار الصناعــي احدهــام لتأجـــري معمــل لتأســيس وحــدة االبتــكار يف األغذيــة واملرشوبــات مبقــر املديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة بالرميــس واألخــر تأجــري مصنــع األعــالف مبركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين. 

ويهــدف مركــز االبتــكار الصناعــي إىل دعــم رواد األعــامل وتدريبهــم عــى العمليــات اإلنتاجيــة ملنتجــات التمــور ومشــتقاتها وتصنيــع األعــالف الحيوانيــة. ومبوجــب هذيــن العقديــن ســيتم تأســيس وحــدة االبتــكار يف 

األغذيــة واملرشوبــات وتشــغيل مصنــع األعــالف لخلــق بيئــة مناســبة لالبتــكار الصناعــي بهــدف متكــني املبتكريــن ورواد األعــامل مــن تصنيــع منتجــات مبتكــرة وإنشــاء رشكات ناشــئة أو تحســني منتجــات رشكاتهــم القامئــة 

متاشــيا مــع السياســات الراميــة إىل تنويــع االقتصــاد وخلــق الوظائــف مــن خــالل االبتــكار وريــادة األعــامل مــع مراعــاة تحقيــق النمــو واالســتدامة واالســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة مبــا يف ذلــك تحقيــق األمــن الغــذايئ .

نتمنــى أن تكــون املعلومــات املنشــورة يف هــذا التقريــر مفيــدة لجميــع القــراء ذوي العالقــة بالزراعــة والــرثوة الحيوانيــة والباحثــني وطــالب وأســاتذة الجامعــات وصنــاع القــرار يف مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصــة. إن 

هــذه اإلنجــازات البحثيــة مل تكــن لــرتى النــور لــوال الدعــم املبــارش وغــري املبــارش املقــدم مــن العديــد مــن الشــخصيات واملنظــامت والهيئــات البحثيــة ، ويف هــذا اإلطــار يــرين أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر ملعــايل الدكتــور 

ســعود بــن حمــود الحبــي وزيــر الــرثوة الزراعيــة والســمكية ومــوارد امليــاه املوقــر وســعادة الدكتــور أحمــد بــن نــارص البكــري وكيــل الــوزارة للزراعــة لدعمهــام املتواصــل لجميــع األنشــطة البحثيــة وتطويــر القــدرات يف 

املديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة. والشــكر كذلــك للزمــالء باملديريــات املركزيــة املعنيــة يف ديــوان عــام الــوزارة واملديريــات واإلدارات الزراعيــة مبحافظــات الســلطنة املختلفــة عــى مســاهمتهم الفعالــة يف 

تنفيــذ األنشــطة البحثيــة.
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والشــكر موصــول للمنظــامت الدوليــة مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( واملركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة )إيــكاردا( واملركــز الــدويل للزراعــة امللحيــة )إكبــا( واتحــاد مؤسســات 
البحــوث الزراعيــة يف الــرشق األدىن وشــامل أفريقيــا )أرينينــا( واملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة واملركــز العــريب لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض القاحلــة )أكســاد( ومنظمــة التنــوع الحيــوي والوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة واالتحــاد الــدويل للمســتنبطات النباتيــة الجديــدة )اليوبــوف( عــى الدعــم والخدمــات االستشــارية وبنــاء وتطويــر القــدرات الوطنيــة. 

كــام نشــكر املختصــني بــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي واالبتــكار )مجلــس البحــث العلمــي - مركــز عــامن للمــوارد الوراثيــة والحيوانيــة والنباتيــة( وهيئــة البيئــة وشــؤون البــالط الســلطاين وديــوان البــالط الســلطاين 

وجامعــة الســلطان قابــوس وصنــدوق التنميــة الزراعيــة والســمكية ومكتــب التقنيــة النوويــة الســلمية بــوزارة الخارجيــة والجمعيــة الزراعيــة العامنيــة وجمعيــة مزارعــي الرمــان بالجبــل األخــر وجمعيــة امليــاه العامنيــة 

ورشكــة الغــذاء القابضــة ومؤسســات القطــاع الخــاص.

ويف الختــام نــود أن نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر ألعضــاء اللجنــة العلميــة وللخــراء والباحثــني والفنيــني وجميــع العاملــني يف املقــر الرئيــي للمديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة بالرميــس ومركــزي بحــوث 

الصحــة الحيوانيــة واإلنتــاج الحيــواين ومركــز بحــوث الزراعــة النســيجية والدوائــر البحثيــة باملحافظــات  عــى جهودهــم املخلصــة يف تنفيــذ األنشــطة البحثيــة ســائالً املــوىل عــز وجــل أن يوفــق الجميــع لخدمــة هــذا البلــد 

العزيــز يف ظــل القيــادة الحكيمــة ملوالنــا حــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق املعظــم )حفظــه اللــه و رعــاه(. 

الدكتور/ مسعود بن سليامن بن عبود العزري 

مدير عام البحــوث الزراعيـــة و الحيوانيـــة
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  املشروع 1-2 اإلدارة املتكاملة حلشرة الدوباس وسوسة النخيل احلمراء

مسح األعداء احليوية حلشرة سوسة النخيل احلمراء 

تعتــر حــرشة سوســة النخيــل الحمــراء مــن اآلفــات الخطــرية للغايــة، حيــث تســببت يف أرضار اقتصاديــة كبــرية ألشــجار النخيــل يف مناطــق تواجدهــا. تــؤدي هــذه الحــرشة يف النهايــة إىل التدمــري الكامــل ألشــجار النخيــل 

املصابــة. تــم تســجيل أول انتشــار لحــرشة سوســة النخيــل الحمــراء يف ســلطنة عــامن يف ســنة 1993م يف واليتــي الرميــي ومحضــة ، ونظــرًا لطبيعــة ســلوك هــذه اآلفــة وقدرتهــا العاليــة عــى الطــريان وانتشــارها مــن منطقــة 

إىل أخــرى فضــاًل عــن قدرتهــا الفائقــة عــى تحمــل الظــروف البيئيــة وكذلــك الظــروف املعيشــية ملراحلهــا املختلفــة، حيــث تعيــش مختبئــة داخــل جــذوع أشــجار النخيــل ، أن صعوبــة التشــخيص املبكــر لإلصابــة تجعــل 

مــن الصعــب االعتــامد عــى الطــرق التقليديــة للمكافحــة. لذلــك يتــم إتبــاع اســرتاتيجية املكافحــة البيولوجيــة للقضــاء عــى هــذه اآلفــة ومنــع انتشــارها.

تــم مســح األعــداء الحيويــة لحــرشة سوســة النخيــل الحمــراء يف أشــجار النخيــل خــالل ســنة 2020م  )جــدول 1( لتقييــم إمكانيــة املكافحــة البيولوجيــة لهــذه الحــرشة لعــدد مــن املــزارع يف مختلــف محافظــات الســلطنة 

وذلــك عــن طريــق اختيــار أشــجار مصابــة بشــكل عشــوايئ ، بالتعــاون مــع فــرق مســوحات الكشــف عــن إصابــة حــرشات سوســة النخيــل الحمــراء يف الواليــات،  حيــث يتــم تقطيــع األشــجار وتجميــع األطــوار املختلفــة 

)بيــض ويرقــات ورشانــق وحــرشات كاملــة( مــن حــرشات سوســة النخيــل الحمــراء، وتوضــع يف علــب بالســتيكية ذات تهويــة جيــدة وترســل إىل املختــر. ويتــم فحــص الحــرشات تحــت املجهــر وفصــل الحــرشات والريقــات 

ووضــع كل طــور يف علــب بالســتيكية صغــرية ذات تهويــة جيــدة مــع وضــع قطــع صغــرية مــن قصــب الســكر للتغذيــة. يتــم  مراقبــة العلــب يوميــا ملعرفــة ظهــور األعــداء الحيويــة وفحصهــا تحــت املجهــر لــكل مــن 

الحــرشات الكاملــة والريقــات والعــذراء. 

يتــم عــزل العينــات التــي تظهــر عليهــا الفطريــات  و يتــم غســل العينــة مبحلــول كاوركــس مخفــف 1% ملــدة 3 دقائــق. بعــد ذلــك يتــم غســل العينــة مبــاء مقطــر، ثــم يتــم تجفيفهــا ووضعهــا يف طبــق بــرتي عليــه ورقــة 

ترشــيح ليحافــظ عــى الرطوبــة ، ثــم يتــم تغطيــة طبــق البــرتي بالبارافلــم ووضــع العينــة يف الحاضنــة بدرجــة حــرارة مناســبة لنمــو الفطريــات ويتــم مالحظتهــا حتــى يتــم منــو الفطــر.  

تعــزل العينــات التــي تظهــر عليهــا نيامتــودا يف علبــة جديــدة وعليهــا جســم مرتفــع قليــال مثبــت عــى جنــب ثــم  يتــم وضــع ورقــة الرتشــيح عــى ســطح الجســم املرتفــع عــن ســطحية العلبــة،  ووضــع قطــرات مــن املــاء 

يف العلبــة ثــم وضــع العينــة عــى ورقــة الرتشــيح  وتــرتك ملــدة أســبوع. يتــم ســحب النيامتــودا عــن طريــق فرشــاه أســنان أو إبــرة.

تــم الحصــول عــى األعــداء الحيويــة الطبيعيــة التــي تخــرج مــن العينــات، كــام تــم الحصــول عــى حــرشة سوســة النخيــل الحمــراء وجســمها مغطــى بالكامــل بالعــث وهــو الــذي بــدوره يؤخــر منــو الحــرشة. ويتواجــد 

العــث يف الريقــات يف املؤخــرة بكتــل مختلفــة. كــام وجــدت حــرشات سوســة ميتــة بهــا ثقــوب وعليهــا يرقــات الذبــاب أو يرقــات نيامتــودا.
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  جدول 1. األعداء الحيوية لسوسة النخيل الحمراء

املوقعالطورالنوعالجنسنوع العدوى الحيوية

صحار وصحمالريقات والرشانق والحرشات الكاملةغري معروفغري معروفالعناكب

)earwing( الخابورةالبيضغري معروفغري معروفالحرشات

)diptera( صحار وصحمالريقات والرشانق والحرشات الكاملةغري معروفغري معروفالحرشات

الحمراءالريقات والرشانق والحرشات الكاملةMetarhiziumanisopliaeالفطريات

صحم والخابورةالرشانق والحرشات الكاملةغري معروفغري معروفالنيامتودا

ومــن خــالل تعريــض يرقــات سوســة النخيــل الحمــراء ذات أوزان مختلفــة لحــرشة Diptera ووضعهــا يف علبــة بالســتيكية ذات تهويــة جيــدة وبهــا قطعــة ســكر، تالحــظ مــوت جميــع الحــرشات بعــد يومــني مــع بقــاء 

الشــاهد حيــا ووجــود ثقــوب عــى الريقــات التــي تخــرج منهــا يرقــات الذبــاب )شــكل 1(. 

                     

شكل 1. موت الريقة بالساعة بالوزن عند التعرض للديبتريا   

 

متثــل األعــداء الحيويــة دورا رئيســيا يف التقليــل مــن أعــداد اآلفــة الزراعيــة ، حيــث أظهــرت  الدراســة وجــود أعــداد حيويــة متنوعــة يف البيئــة العامنيــة مصاحبــة ملختلــف أطــوار حــرشة سوســة النخيــل الحمــراء والتــي 

تحتــاج للدراســة بعمــق أكــر وتحديــد دورهــا الطبيعــي والعوامــل البيئــة والبيولوجيــة التــي ميكــن أن تنشــط دورهــا ملعرفــة مــدى إمكانيــة اســتغاللها يف الحــد مــن إصابــة حــرشة سوســة النخيــل الحمــراء )جــدول 2(.

ومــن خــالل هــذه الدراســة تــم الحصــول عــى عــدة أنــواع مــن األعــداء الحيويــة مثــل الطفيليــات واملفرتســات وهــي العــث والذبــاب وبعــض الحــرشات مثــل إبــرة العجــوز وتــم الحصــول عــى الكائنــات املمرضــة لحــرشة 

سوســة النخيــل الحمــراء مثــل الفطريــات والنيامتــودا ، كــام تــم الحصــول عــى فطــر ممــرض مــن سوســة النخيــل الحمــراء وتــم تعريفــه ، باإلضافــة إىل ذلــك تالحــظ وجــود نــوع مــن العناكــب املتطفلــة خارجيــا عــى 

الحــرشات الكاملــة والريقــات وخــروج أعــداد كبــري مــن نوعــني مــن الذبــاب املتطفــل داخليــا عــى مختلــف أطــوار حــرشة سوســة النخيــل الحمــراء.

جدول2. عدد الحرشات مع نوع الطور يف واليتي الرستاق وشناص مع حالة الحرشة )حية أو ميتة(

الطورالتاريخاملوقع
حالة الحرشة

ميتةحية

2019/12/17الرستاق

-1بيض

262حرشة كاملة

62رشنقة

1813يرقة

2020/1/29شناص

-16يرقة

5-رشنقة

442حرشة كاملة
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املشروع 1-5 . تعظيم القيمة الصناعية للتمور

جتفيف التمور مع إضافة فيتامني سي

تُســتهلك التمــور يف مراحــل النضــج الثــالث األخــرية )البــر، الرطــب، التمــر(. ميكــن أن تنضــج الثــامر عــى النخيــل أو يتــم جنيهــا وتجفيفهــا يف الشــمس عــى أســطح مختلفــة مثــل ســعف 

النخيــل وأســطح املنــازل ومــا إىل ذلــك للمســاعدة يف عمليــة التجفيــف. تــؤدي هــذه الطريقــة إىل تلــف نســبة كبــرية مــن املحصــول نتيجــة التعــرض للظــروف الجويــة واإلصابــة بالحــرشات 

والقــوارض والطيــور إلــخ. وقــد تصــل خســائر التمــور إىل حــوايل )30%( أو أكــرث.

 تســتخدم عمليــة التجفيــف منــذ القــدم للتخلــص مــن املــاء الزائــد برعــة. تعتــر هــذه العمليــة مــن أقــدم الطــرق لحفــظ الطعــام وهــي العمليــة التــي  يتــم فيهــا إزالــة الرطوبــة مــن املنتجــات القابلــة للتلــف. تتمتــع 

املنتجــات املجففــة بفوائــد ســوقية جيــدة أكــرث مــن املنتجــات الطازجــة بســبب مزاياهــا. ومــع التطــور املتزامــن وتغــري متطلبــات العــرص فــإن هنــاك طــرق مختلفــة متاحــة لتجفيــف التمــور مثــل التجفيــف الشــمي 

والتجفيــف يف الفــرن بالهــواء الســاخن والتجفيــف باألســطوانة وتجفيــف األطبــاق   التــي تــؤدي إيل حفــظ املخــزون لزيــادة العمــر االفــرتايض للمنتجــات.

خضعت عملية التجفيف للعديد من التجارب، ومن طرق التجفيف التقليدية املسطاح  واستخدام الغرف البالستيكية والزجاجية وغرف  البويل كربونيت املصممة حديثًا من أجل تحسني عملية التجفيف.

يــويص بعــض خــراء الفواكــه املجففــة بتغطيــس التمــر يف محلــول مــن فيتامــني »يس« ملســاعدته عــى الحفــاظ عــى مظهــر جــذاب بعــد التجفيــف. ويعتــر فيتامــني »يس« عنــرصا غذائيــا هامــا وأساســيا لإلنســان ، وميكــن 

أن يؤخــذ كمــؤرش لجــودة العنــارص الغذائيــة بعــد عمليــة التجفيــف. قــام عــدد مــن الباحثــني باجــراء دراســات حــول تأثــري طــرق التجفيــف املختلفــة وتأثــري ظــروف التجفيــف عــى محتــوى فيتامــني »يس« ، حيــث وجــد 

بأنــه يســاعد عــى تحســني مرونــة قــرشة الفاكهــة وميكــن أن يــؤدي إىل فاكهــة مجففــة أكــرث ملعانـًـا وجاذبيــة. وقــد يســاعد إضافــة الفيتامينــات أيًضــا يف تريــع عمليــة الجفــاف عــن طريــق امتصــاص الرطوبــة مــن الداخــل 

إىل الخــارج. وأســهل طريقــة إلضافــة فيتامــني »يس« هــي نقــع الثــامر يف خليــط مــن مســحوق فيتامــني »يس« ، والــذي يبــاع عــادة يف متاجــر األطعمــة الصحيــة واملــاء. هدفــت الدراســة إىل تحســني اقتصــاد التمــور عــن 

طريــق املحافظــة عــى جودتهــا وتريــع عمليــة تجفيفهــا.

تــم حصــاد صنفــني مــن مثــار التمــر )الخــالص والخصــاب( يف مرحلــة الرطــب ومعاملتهــام بإضافــة تراكيــز مختلفــة مــن فيتامــني »يس« )200 ميكروجــرام / لــرت ، 400 ميكروغــرام / لــرت ، 800 ميكروجــرام / لــرت( باإلضافــة 

إىل الشــاهد. تــم أخــذ أوزان معروفــة مــن مثــار الصنفــني وتغميســها يف محاليــل مختلفــة مــن فيتامــني »يس« وحفظــت يف مــكان بــارد ومظلــم طــوال الليــل. تــم تجفيــف العينــات وشــواهدها يف )3( أماكــن مختلفــة تحــت 

أشــعة الشــمس املبــارشة ويف غرفــة تجفيــف البــويل كربونيــت وتحــت الظــل مــع تدفــق الهــواء )صــورة 1(.
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ج

            

ب

             

أ

صورة 1. طرق التجفيف  )أ( التجفيف يف غرفة البويل  كربونيت ، )ب( التجفيف تحت ضوء الشمس املبارش ، )ج( التجفيف تحت الظل

تم تجهيز مناطق التجفيف بأجهزة قراءة الرطوبة ودرجة الحرارة. وتم متابعة التغري يف أوزان العينات لعدة أيام حتى استقرت القراءات، وهو مؤرش عى انتهاء عملية التجفيف.

أظهــرت نتائــج التجــارب أن فقــدان املــاء يكــون رسيًعــا يف األيــام الســتة األوىل يف جميــع املعامــالت، وبعــد ذلــك يبــدأ الفقــد يف التباطــؤ ويعــزى ذلــك إىل أن الثــامر فقــدت جميــع املــاء الحــر وبقــي املــاء املرتبــط إيل أن 

تســتقر عمليــة الفقــد. أثبتــت النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا أن الفقــد كان أرسع يف غرفــة البــويل كربونيــت مقارنــة بالفقــد يف ضــوء الشــمس املبــارش وتحــت الظــل ويف جميــع املعامــالت. مل تظهــر النتائــج فعاليــة 

إضافــة فيتامــني »يس« يف تريــع فقــدان وزن املــاء أثنــاء عمليــة التجفيــف، إال أن لــه تأثــري يف املحافظــة عــى جــودة الثــامر )شــكيل 2 و3(.
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  شكل 2. فقدان املاء يف  صنف الخالص
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شكل 3. فقدان املاء يف  صنف الخصاب

وميكــن االســتنتاج بــأن فقــدان وزن املــاء يف الســتة أيــام األوىل مــن التجفيــف كان أرسع يف البــويل كربونيــت ويف جميــع املعامــالت. وقــد حافــظ إضافــة فيتامــني »يس« عــى جــودة الثــامر، عليــه ميكــن التوصيــة باســتخدام 

بيــوت البــويل كربونيــت لتجفيــف وإنضــاج التمــور.
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خملل خالل اخلالص

يوجــد يف الســلطنة مناطــق زراعيــة ذات ظــروف مناخيــة متنوعــة، ويعتــر اإلنتــاج الزراعــي وتحقيــق االنتفــاع املســتدام للمــوارد املتاحــة مــن ركائــز االقتصــاد الوطنــي واألمــن الغــذايئ. كــام يعتــر النخيــل املحصــول األول يف 

الســلطنة، لذلــك يحظــى باهتــامم كبــري مــن قبــل الــوزارة واملزارعــني عــى حــد ســواء، ولذلــك يحــرص الجميــع عــى رفــع جــودة الثــامر املنتجــة مــن خــالل تطبيــق عمليــات التســميد والــري والتلقيــح وعمليــة خــف الثــامر.

ويف عمليــات الخــف املتأخــرة للنخيــل يقــوم املــزارع بتقليــل أعــداد الثــامر وإزالــة الخــالل بهــدف زيــادة حجــم الثــامر وجودتهــا مــن حيــث اللــون والقيمــة الغذائيــة. وحيــث أن الفاقــد مــن عمليــة الخــف ال يتم اســتغالله، 

لذلــك تــم اقــرتاح هــذه الدراســة إليجــاد منتــج ذا قيمــة اقتصاديــة وبجــودة تناســب ذوق املســتهلك لتقليــل ذلــك الفاقــد. ففــي مرحلــة الخــالل تكــون الثمــرة غــري مستســاغة بســبب الطعــم القابــض )بســبب وجــود 

مــادة التانــني( وتشــبه إىل حــد مــا مثــار الزيتــون )املســتخدم يف املخلــالت(. وتتــم عمليــة التخليــل بغمــر الخــالل مبحلــول ملحــي او حامــي.

تعتــر عمليــة التخليــل إحــدى طــرق الحفــظ التصنيعيــة للمحاصيــل املختلفــة، حيــث تتــم هــذه العمليــة عــن طريــق التخمــر الالهــوايئ يف محلــول مالــح أو الحفــظ يف محلــول الخــل أو تخمــر يف  خليــط بــني املحلولــني. 

كــام أن عمليــة التخليــل مــن الطــرق القدميــة للحفــظ وتســتخدم بشــكل عاملــي. تــم اختيــار خــالل الخــالص لتشــجيع املزارعــني للقيــام بعمليــة الخــف وإدخــال الفاقــد يف منتــج آخــر. ومــن أجــل تقييــم هــذا املنتــج كان 

البــد مــن إجــراء التقييــم الحــي لــه ملعرفــة تقبــل املســتهلك للطعــم.

تــم قيــاس الرطوبــة والنشــاط املــايئ للثــامر قبــل عمليــة التخليــل، ومــن ثــم تــم غســل العينــات وتقســيمها إىل مجموعتــني ، مجموعــة بالقمــع والثانيــة بــدون قمــع ، وتــم التخليــل برتاكيــز مختلفــة )5% كلوريــد الصوديــوم 

و50% خــل( محلــول مــايئ ، واملحلــول الثالــث خليــط بــني املحلولــني )50:50( ، وتــم حفــظ العينــات يف مــكان مظلــم إلكــامل عمليــة التخليــل. وأجريــت بعــض التحاليــل )قبــل عمليــة التخليــل( لخــالل الخــالص كالرطوبــة 

النســبية والتــي بلغــت )85.50%( والنشــاط املــايئ )Aw( )0.970(. أشــارت النتائــج إىل عــدم مالحظــة أي منــوات أو أعفــان خــالل )6( أشــهر مــن عمليــة التخليــل. كــام تالحــظ عــدم وجــود منــو جرثومــي بــرصي خــالل )6( 

أشــهر للمحاليــل الثالثــة املختلفــة. 

مخلل خالل الخالص
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جتفيف البسور وتطوير عملية التبسيل التقليدية باستخدام األجهزة الكهربائية 

البســور هــي الثــامر الســليمة لنخيــل التمــر )Phoenix dactylifera L( يف مرحلــة قبــل النضــج بعــد اكتــامل لونهــا األصفــر أو األحمــر حســب صنــف النخيــل قبــل أن تبــدأ بالتحــول إىل رطــب ومتــر. يتــم يف الســلطنة 

معاملــة هــذه البســور تقليديــا بالغــيل والتجفيــف وتشــمل أصنــاف املبســيل واملدلــويك وبونارنجــة، حيــث يتــم يف هــذه العمليــة طبــخ الثــامر يف مــاء عــى درجــة الغليــان  ملــدة )30( دقيقــة يف مراجــل كبــرية يطلــق عليهــا 

»الرتكبــة« ويتــم إرضام النــار تحتهــا باســتخدام الخشــب وســعف النخيــل. يتــم بعــد طبــخ البســور تجفيفهــا يف مســاطيح شمســية ملــدة مــن 4–5 أســابيع )37 يومــا(. يتــم رشاء هــذا املنتــج مــن املزارعــني مــن خــالل برنامــج 

دعــم هــذه الحرفــة التقليديــة الــذي تقدمــه وزارة التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثامر  ليتــم بعــد ذلــك تصديــر املنتــج إىل جمهوريــة الهنــد مــن خــالل رشكات التصديــر. للنهــوض بتســويق هــذا املنتــج وفتــح قنــوات  

تســويقية جديــدة ونظــرا لوجــود منافســة مــن الــدول األخــرى املنتجــة للبســور، فقــد أصبــح مــن الــروري إجــراء الدراســات لتوصيــف البســور للمســاهمة يف وضــع مواصفــة قياســية للبســور وتحديــد املكونــات الغذائيــة 

وتقنــني عمليــة إنتــاج البســور للنهــوض بهــذا القطــاع ليكــون هنــاك مصانــع متخصصــة إلنتــاج البســور يف أعــى مســتوياته و للتعريــف بــه يف األســواق املحليــة والدوليــة . 

تــم إجــراء تجربــة أوليــة يف املختــر لتثبيــت الطريقــة  املثــى ودرجــة  الحــرارة املناســبة  لتجفيــف البســور املطبوخــة. تــم طبــخ البســور الطازجــة مــن املبســيل يف املــاء املغــيل ملــدة )30( دقيقــة ، ثــم عوملــت البســور 

املطبوخــة بثالثــة معامــالت مختلفــة )جــدول 3(:

التجفيف يف جهاز التجفيف بالهواء الساخن )dehydrator( تحت درجة حرارة  55 درجة مئوية.	 

التجفيف يف جهاز التجفيف بالهواء الساخن )dehydrator( تحت درجة حرارة 62 درجة مئوية.	 

 	.)frozen dryer(يف جهاز )التجفيف بالتجميد )تجفيد

             جدول 3. الفرتة الزمنية لدرجات حرارة التجفيف املختلفة

املجفف

درجة الحرارة )C°(الوقت/ساعةالرطوبة )%(

55أكرث من 77 ساعة14.21

6662 ساعة10.03

التجفيف بالتجميد

-أقل من 60 ساعة7.6

تــم طبــخ )27( كيلوجــرام مــن البســور الطازجــة مــن املبســيل يف مــاء مغــيل ملــدة  )30( دقيقــة  باســتخدام قــدر كهربــايئ ، وتــم تقســيم الكميــة املطبوخــة إىل قســمني . تــم تريــد القســم األول )الدفعــة 1( ملــدة )37( 

دقيقــة حتــى أصبحــت درجــة حــرارة الثــامر )6.6( درجــة مئويــة )لدراســة تأثــري صدمــة التريــد(. أمــا القســم الثــاين )الدفعــة 2( فرتكــت تحــت درجــة حــرارة الغرفــة حتــى أصبحــت درجــة حــرارة الثــامر )10( درجــات 

مئويــة . بعــد ذلــك تــم حفــظ كلتــا الدفعتــني يف الثالجــة ملــدة )20( ســاعة عنــد درجــة حــرارة )5( درجــات مئويــة ، تــم بعــد ذلــك تــم تجفيــف الدفعتــني باســتخدام مجفــف حــراري )مجفــف صناعــي( تحــت )62( درجــة 

مئويــة. وتــم مراقبــة نســبة الرطوبــة وفقــدان وزن العينــة أثنــاء عمليــة التجفيــف الكاملــة )كل ســاعة(.

مــن خــالل اســتخدام املعامــالت املختلفــة لتجفيــف بســور املبســيل املطبوخــة أشــارت النتائــج إيل أن درجــة الحــرارة املثــى هــي )62( درجــة مئويــة مقارنــة بالتجفيــف تحــت درجــة حــرارة )55( درجــة مئويــة باســتخدام 

جهــاز التجفيــف بالهــواء الســاخن dehydrator )صــورة 2(، وقــد انتجــت عمليــة التجفيــف عــى درجــة الحــرارة )62 درجــة مئويــة( مثــارا ذات جــودة مقاربــة للدرجــة األوىل والثانيــة مــن تدريــج وزارة التجــارة والصناعــة ، 

وهــذا مــا أثبتتــه التجربــة يف مصنــع املــرة باملصنعــة مبقيــاس تجريبــي أكــر. أمــا بالنســبة الســتخدام التجفيــف بالتجفيــد فقــد ظهــر منتــج أخــر بعيــد كل البعــد عــن الصفــات الظاهريــة للبســور املتعــارف عليهــا محليــا.
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                            صورة 2. املنتج تحت ظروف التجفيف بالتجميد                       التجفيف بالهواء الساخن )50 درجة مئوية(                 التجفيف بالهواء الساخن )62 درجة مئوية(

كام تم دراسة تأثري )صدمة التجميد( يف رفع جودة املنتج غري أنه مل تظهر أي تأثري لها )صورة 3(. 

                   

 صورة 3. تأثري التجميد املفاجئ

مــن خــالل نتائــج الدراســة ميكــن االســتنتاج بــأن جهــاز التجفيــف بالهــواء الســاخن )Dehydrator( هــو أفضــل طريقــة لتجفيــف البســور للوصــول إىل املنتــج املتعــارف عليــه حاليــا ، حيــث أن هنــاك إمكانيــة إلنتــاج 

البســور بطريقــة حديثــة ومنظمــة باســتخدام جهــاز التجفيــف بالهــواء الســاخن وكذلــك الطبــخ بالقــدور الكهربائيــة . أمــا بالنســبة لدرجــة الحــرارة املناســبة للتجفيــف فهــي )62( درجــة مئويــة. كــام ميكــن االحتفــاظ 

بالبســور املطبوخــة يف املــردات )5 درجــة مئويــة( يف حالــة وجــود ظــروف تحــول دون التجفيــف املبــارش بعــد الطبــخ.
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تقييم بودرة بسور املبسلي اجلافة كبديل للسكر األبيض 

نظــرًا لالســتخدام املتزايــد للســكر األبيــض )الســكروز( مــن قبــل أفــراد املجتمــع ، والــذي بــات يدخــل يف العديــد مــن األطعمــة والوجبــات اليوميــة ، أصبــح مــن الصعــب االســتغناء عنــه وذلــك لــدوره البــارز يف تحليــة 

األطعمــة واملرشوبــات ، غــري أنــه بســبب األرضار التــي يســببها الســكر األبيــض عــى صحــة اإلنســان والتــي باتــت قضيــة مؤرقــة إىل درجــة ال ميكــن االســتهانة بهــا وباآلثــار الجانبيــة التــي ســوف يتســبب فيهــا ، فقــد كثفــت 

الجهــود واملحــاوالت نحــو إيجــاد منتــج بديــل طبيعــي ومحــيل ميكــن أن يســتخدم لتلــك األغــراض التــي يســتخدم فيهــا الســكر األبيــض. إن مثــار النخيــل مبختلــف مراحلــه غنيــة بالســكريات التــي تعــد مصــدر طاقــة 

يؤهلــه ليكــون بديــل للســكر األبيــض ومــن ضمــن هــذه املراحــل هــي مرحلــة البــر. أمــا فيــام يخــص االســتهالك املحــيل فيتــم حاليــا تــداول وتســويق منتــج كبديــل لســكر األبيــض مــن مســحوق البســور. وعليــه كان 

مــن الواجــب الوقــوف عــى تقييــم هــذا املنتــج )بــودره( ودراســة الخصائــص الفيزوكيامئيــه وقابليــة ذوبانــه للتعريــف بــه وفتــح قنــوات تســويقية لــه.

هنــاك الكثــري مــن الدراســات التــي تســعى إىل إيجــاد بدائــل للســكر األبيــض لتجنــب أثــاره الجانبيــة عــى صحــة اإلنســان. تحتــوي ثـــامر النخيــل يف مراحــل نضجــه املختلفــة عــى نســبة عاليــة مــن الســكر فــكان ال بــد 

مــن اســتغالل هــذه النســبة يف منتجــات أخــرى. حيــث هدفــت هــذه الدراســة إىل إنتــاج »محــيل« ذو جــودة عاليــة مــن بســور املبســيل ومعرفــة خصائصــه .

تــم طحــن كميــة مــن بســور املبســيل )املطبوخــة والجافــة( لتحويلهــا إىل مســحوق باســتخدام املطحنــة مــن نــوع  .)HGB60EI( تــم قيــاس نســبة الرطوبــة والنشــاط املــايئ وقيــم األس الهيدروجينــي واملــواد الصلبــة الذائبــة 

 pH meter -PH-( وجهــاز قيــاس الحموضــة ، )MAC 210 \ NH، )novasina، labMaster.aw(( : ومنــوذج محلــل النشــاط املــايئ ، )KERN & sohan GmbH ، Balingen( باســتخدام محلــل الرطوبــة )TSS( الكليــة

2005 ( ومقيــاس االنكســار ))Bellingham & Stanely 60 \ 70 ABBE(. كذلــك تــم تحديــد معامــل الذوبــان ملســحوق البســور بالطريقــة املوضحــة بواســطة )Cortes- Rojas( و )Oliveira( بإضافــة حــوايل جــرام واحــد 

مــن املســحوق إىل )100( مــل مــن املــاء املقطــر. تــم تقليــب الخليــط باســتخدام محــرك مغناطيــي ثــم يحفــظ الخليــط عنــد )37( درجــة مئويــة ملــدة )30( دقيقــة يف الحاضنــة ، وبعدهــا يفصــل الخليــط عنــد )10000( 

دورة يف الدقيقــة ملــدة )15( دقيقــة باســتخدام جهــاز الطــرد املركــزي . يتــم نقــل الســائل العائــم بعــد اســتخدام جهــاز الطــرد املركــزي ونقلــه يف دورق زجاجــي وتجفيفــه عنــد )105( درجــة مئويــة للوصــول إىل  وزن ثابــت. 

                  جدول 4. الخصائص الفيزيوكيامئية ملسحوق البسور الذي يستخدم بديل للسكر األبيض 

املتوسطالخصائص

11%نسبة الرطوبة

0.6النشاط املايئ

55 بركسنسبة املواد الصلبة الذائبة

4.89األس الهيدروجيني

الجــدول 4 ميثــل بعــض مــن الخصائــص الفيزيوكيامئيــة ملســحوق البســور الــذي يســتخدم بديــل للســكر األبيــض ، حيــث بلغــت نســبة الرطوبــة )11%( ، أمــا النشــاط املــايئ فقــد كان )0.6( ونســبة املــواد الصلبــة الذائبــة 

)55 بركــس(. 
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أمــا فيــام يخــص قابليــة الذوبــان يتــم  حســاب مــؤرش قابليــة الذوبــان )SI( كنســبة )%( الكتلــة الصلبــة للــامدة الطافيــة إىل كميــة الــوزن األصــيل للعينــة جــرام واحــد. ولقــد  أوضحــت الحســابات أن هــذا البديــل غــري 

ذائــب بشــكل كيل وأن نســبة ذوبانــه هــي )53%( )جــدول 5(. وعليــه ميكــن القــول بــأن اســتخدام مصطلــح »املُحــيل« بــدالً مــن الســكر  أكــرث دقــة وذلــك بســبب  النســبة املئويــة املتوســطة ملــؤرش الذوبــان.

          جدول 5. مؤرش الذوبان

وزن الدورق الفارغ

)جم(

وزن الدورق بعد التجفيف

)جم(

وزن الراشح الرائق

)جم( 

78.278.70.50

78.278.80.60

75.275.70.50

0.53متوسط  وزن الراشح الرائق )جم(

)SI %( 53.3مؤرش الذوبان
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املشروع 1-6 التنوع الوراثي اجلزيئي لنخيل التمر

تأثري السكروز والكازيني والفحم النشط يف تكشف األجنة )اإلنبات( من خالل الزراعة النسيجية

نخيــل التمــر ).Phoenix dactylifera L(هــو أحــد أفــراد عائلــة النخيــل التــي تــزرع يف املناطــق االســتوائية وشــبه االســتوائية الجافــة مبــا فيهــا الســلطنة. هدفــت أنشــطة بحــوث الزراعــة النســيجية إىل إكثــار األصنــاف 

العامنيــة مــن خــالل إنتــاج أصنــاف عاليــة الجــودة مــن نخيــل التمــر وإكثــار األصنــاف الجديــدة مــن خــارج الســلطنة والتــي تتميــز بإنتاجهــا التجــاري لتوزيعهــا عــى املزارعــني، حيــث تعــرف الزراعــة النســيجية بأنهــا 

زراعــة أي جــزء مــن النبــات يف وســط غــذايئ معــني وتحــت ظــروف بيئيــة معقمــة. ويعتــر الترعــم الخــري واألجنــة الجســدية أهــم نوعــني للزراعــة النســيجية. وطريقــة اإلكثــار بالترعــم الجســدي لهــا اســتخدام أقــل 

وذلــك بســب قلــة عــدد النباتــات املنتجــة والوقــت الطويــل الــذي  تســتغرقه هــذه العمليــة ، بينــام طريقــة اإلكثــار باألجنــة الجســدية هــي الشــائعة االســتخدام وتنتــج عــدد كبــري مــن النباتــات يف وقــت قصــري. مراحــل 

طريقــة اإلكثــار باألجنــة الجســدية هــي : مرحلــة البــدء ) تكويــن الكالــس( ثــم مرحلــة تكــون األجنــة الجســدية ثــم نضوجهــا وانكشــافها لتنتــج نباتــات صغــرية. ويتــم اســتخدام أوســاط غذائيــة تشــمل الســكروز والعنــارص 

الكــرى والصغــرى واملــاء والفيتامينــات والهرمونــات كمنظــامت للنمــو. تعــد هــذه املكونــات مهمــة يف منــو األجنــة وتكويــن الجــذور والترعــم. و للفحــم النشــط والكازيــني و الســكروز دور فعــال يف عمليــة التكشــف 

لألجنــة. وقــد تــم اســتخدام وســط غــذايئ خــايل مــن الهرمونــات ملرحلــة األجنــة.

تــم إجــراء العديــد مــن التجــارب ملعادلــة العنــارص يف الوســط الغــذايئ الخــاص بالزراعــة النســيجية. ويعــد وجــود الكازيــني والفحــم النشــط والســكروز يف الوســط الغــذايئ رضوري حيــث يقــوم الكازيــني بإمــداد النبــات 

بالكالســيوم و الفوســفات والفيتامينــات واألحــامض األمينــة ، وهــو مصــدر النيرتوجــني الــذي يســاعد عــى تكويــن الكالــس. وللكربوهيــدرات أهميــة يف توفــري الطاقــة، ويعمــل الفحــم النشــط عــى تعزيــز نســبة التكشــف 

لألجنــة. وتــم اســتخدام صنــف الفــرض يف هــذه الدراســة إلكثــار النخيــل بطريقــة الزراعــة النســيجية )األجنــة الجســدية(. تهــدف الدراســة إىل معرفــة تأثــري بعــض املــواد عــى تكشــف األجنــة مثــل الفحــم النشــط والكازيــني 

والســكر. تســاعد هــذه العوامــل عــى تكشــف األجنــة وظهــور النباتــات الصغــرية التــي تــم إكثارهــا بطريقــة الزراعــة النســيجية )األجنــة الجســدية(. فالفحــم النشــط يعمــل عــى امتصــاص املــواد الفينوليــة التــي يفرزهــا 

النســيج، والكازيــني مهــم يف إنتــاج األحــامض األمينيــة والســكر يعمــل كمصــدر للطاقــة. تــم تحضــري ســتة أنــواع مختلفــة مــن األوســاط الغذائيــة )6 معامــالت( يف هــذه التجربــة: مســتويني مــن الكازيــني )0 و200 ملجــم/

لــرت(  ونســب مــن الســكروز )3% و6%(  والفحــم النشــط )0% و0.25%( كــام هــو موضــح يف الجــدول )6(.  تــم نقــل األجنــة مــن الوســط الغــذايئ الخــاص بالكالــس إىل الوســط الغــذايئ املحــر لألجنــة، حيــث تــم زراعــة 

ثالثــة أجنــة يف كل أنبــوب )40 أنبــوب يف الســلة الواحــدة(. بعــد ســتة أســابيع تــم نقــل األجنــة املتكشــفة إىل وســط غــذايئ آخــر مــع حــرص نســبة التكشــف. وتــم حســاب متوســط التكشــف ومقارنتهــا مــع املعامــالت 

باســتخدام )LSD( عنــد مســتوى احتامليــة 5% باســتخدام برامــج التحليــل اإلحصــايئ.
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                   جدول 6. محتوى الوسط الغذايئ حسب املعامالت الستة

معاملة )6(معاملة )5(معاملة )4(معاملة )3(معاملة )2(معاملة )1(

363636السكروز%

002002002000الكازيني ملجم/لرت

0000.250.250.25الفحم النشط %

أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود فــروق معنويــة بــني جميــع املعامــالت، حيــث كانــت قيمــة F-value  هــي )2.24( وكان معامــل االختــالف )Coefficient of variation ( يســاوي )17.25%(. وكان مــن الواضــح أن الكازيــني 

يحســن مــن نســبة التكشــف لــدى األجنــة مــع وجــود الفحــم النشــط )معاملــة 4 و5 )55%(( )جــدول 7(، وقــد ســاعد وجــود الســكروز يف التحســن يف نســبة التكشــف يف كلتــا املعاملتــني، غــري أن نســبة األجنــة امليتــة 

كانــت أقــل يف املعاملــة 4 )11 جنــني( باملقارنــة مــع املعاملــة 5 )20 جنــني(.  وأعطــت املعاملــة 3 )53%( مــن نســبة التكشــف وهــي قريبــة مــن املعامــالت 4 و5. بينــام كانــت املعامــالت 1 و2 و6 األقــل تأثــريا يف تكشــف 

األجنــة وذلــك النعــدام الكازيــني.

         جدول 7. نسبة تكشف األجنة يف صنف الفرض

نسبة التكشف %عدد النباتاتاألجنة امليتةعدد األجنةاملعاملة

13601613738

23601914841

33601519053

43601119755

53602019755

63602017448

3601717448املتوسط

خلصــت الدراســة إىل أن وجــود الفحــم النشــط والكازيــني والســكروز معــا يزيــد مــن نســبة تكشــف األجنــة. وتعتــر املعاملــة )4( هــي األفضــل مــن حيــث نســبة التكشــف املرتفعــة وعــدد األجنــة امليتــة )11 جنينــا(، 

حيــث ذكــرت املراجــع أن الكازيــني هــو مصــدر للنيرتوجــني لنمــو الخاليــا والروتوبالســت. باإلضافــة إىل أن الكازيــني ميكــن أن يكــون مصــدرا للفوســفات والكالســيوم والعديــد مــن العنــارص الصغــرى والفيتامينــات وعــدد 

)18( مــن األحــامض االمينيــة، حيــث أشــارت معظــم الدراســات إىل أنــه ميكــن إضافــة الكازيــني إىل الوســط الغــذايئ بــدال مــن خليــط األحــامض االمينيــة. و تــؤدي زيــادة نســبة الكازيــني إىل زيــادة نســبة التكشــف وإنقــاص 

مــدة التكشــف يف األجنــة ، عــالوة عــى ذلــك فــإن وجــود الفحــم النشــط يف الوســط الغــذايئ أعطــى بعــض التحفيــز  لألجنــة وهــو عــادة مــا يســتخدم يف الزراعــة النســيجية لتحســني منــو الخاليــا وتطورهــا ، حيــث تــم 

اســتخدام )0.25جم/لــرت( النضــاج الجنــني وإنباتــه يف الوســط الغــذايئ. ومــن ناحيــة أخــرى، يتــم اســتخدام الســكروز كمصــدر للكربــون  والــذي يســتخدم كذلــك كمصــدر للطاقــة ومنــو الخاليــا. ويتــم اســتخدامه يف طريقــة 

األجنــة الجســدية لتكويــن األجنــة. كــام ذكــرت الدراســات بــأن )5%( مــن الســكروز يف الوســط الغــذايئ تعطــي نســبة عاليــة مــن تكشــف األجنــة.
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إكثار النخيل بتقنية الزراعة النسيجية باستخدام الشمراخ

يعتــر النخيــل ).Phoenix dactylifera L( نبــات ثنــايئ املســكن، ومــن األشــجار املعمــرة والتــي تعتــر شــجرة أحاديــة الفلقــة  تنتمــي إىل عائلــة Arecaceae، التــي نشــأت يف بــالد مــا بــني النهريــن. وتختلــف األصنــاف 

األنثويــة والذكوريــة يف الخصائــص الظاهريــة واألزهــار الخريــة.  وتحتــل الســلطنة املرتبــة الثامنــة عامليــاً يف إنتــاج التمــر. إذ يشــكل املحصــول )60%( مــن املســاحة املزروعــة وميثــل )83%( مــن جميــع محاصيــل الفاكهــة 

املزروعــة يف الســلطنة. ولــدى الســلطنة مناطــق بيئيــة جغرافيــة ومناخيــة متنوعــة تســمح بزراعــة أنــواع مختلفــة مــن أصنــاف النخيــل خاصــة يف املناطــق الســاحلية الشــاملية والداخليــة. وهنــاك مــا يقــرب مــن )180( 

صنفــاً مــن اإلنــاث و)48( صنفــاً مــن الذكــور املزروعــة مــن أشــجار النخيــل. عــى الرغــم مــن التنــوع الكبــري يف أصنــاف النخيــل يف الســلطنة إال أن أكــرث مــن )78%( مــن إجــاميل اإلنتــاج هــو مــن )10( أصنــاف تجاريــة 

فقــط. وتعتــر مــن أهــم األصنــاف بســبب الجــودة العاليــة لثامرهــا وبســبب موســم اإلنتــاج املبكــر. 

إن اســتخدام تقنيــة الزراعــة النســيجية هــي طريقــة إلكثــار النباتــات بصــورة رسيعــة، كــام تعتــر مجــال هــام للتقــدم يف املســتقبل يف مختلــف مجــاالت الزراعــة. وتعــرف الزراعــة النســيجية عــى أنهــا تقنيــة زراعــة الخاليــا 

النباتيــة واألنســجة واألعضــاء يف وســط غــذايئ اصطناعــي معــد يف بيئــة معقمــة. تســتخدم تقنيــة زراعــة األنســجة إلنتــاج أصنــاف نباتيــة جديــدة يصعــب إكثارهــا طبيعيــا أو بالطريقــة التقليديــة ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك 

فــرص كبــرية إلنتــاج وتوزيــع مــواد زراعيــة عاليــة الجــودة، مثــل محاصيــل املــوز ونخيــل التمــر والبطاطــس ونباتــات الزينــة والفاكهــة ونباتــات الغابــات. وتكمــن امليــزة الرئيســية لتقنيــة زراعــة األنســجة يف إنتــاج نباتــات 

عاليــة الجــودة والتــي ميكــن مضاعفتهــا عــى مــدار الســنة وخاليــة مــن األمــراض يف أي مــكان بغــض النظــر عــن املوســم والطقــس. مــن بــني التقنيــات الحديثــة تقنيــة زراعــة شــجرة النخيــل بالشــمراخ، إذ تعتــر هــذه 

التقنيــة مــن أحــدث التقنيــات التــي توصــل إليهــا العلــم الحديــث، وتتمثــل يف زراعــة األعضــاء الذكــور يف شــجرة النخيــل )الفحــل( وزراعــة أعضــاء النخيــل األنثويــة. كــام أنهــا قفــزة نوعيــة يف إكثــار نخيــل التمــر مخريــا 

وهــو مطابــق لــألم باســتخدام تقنيــات زراعــة األنســجة يف املختــر. لــدى هــذه التقنيــة ميــزة مقارنــة باإلنتــاج التقليــدي عــن طريــق إنتــاج عــدد كبــري مــن النخيــل مخريــا. وينبغــي لهــذا اإلنتــاج الخــري أن يكــون 

متطابــق جينيــا ومتطابــق ظاهريــا مــع النباتــات األم.

يتــم الكشــف عــن الظواهــر غــري الطبيعــة بســبب التغــريات ســواء كانــت البيئيــة أو املناخيــة يف نخيــل التمــر املنتــج بالزراعــة النســيجية. وقــد تــم اإلبــالغ عــن أوراق غــري طبيعيــة وأوراق واســعة، ومعــدل منــو بطــيء، 

وأوراق غــري منظمــة، وغــري مزهــرة، وضعــف يف اإلمثــار والزهــور وتعــدد الكرابــل بصــورة غــري طبيعيــة )6-7 كربــالت( يف عــدد مــن الــدول العربيــة مثــل الســعودية. وقــد ارتبطــت هــذه االختالفــات أو التغــريات الجســمية 

بعــدة عوامــل مثــل األكســدة والتغــري يف محتــوى الحامــض النــووي.

يفضــل زراعــة األنســجة يف العديــد مــن البلــدان إلنتــاج أشــجار نخيــل ذات جــودة عاليــة وكميــات كبــرية. وقــد كان نجــاح إنتــاج النخيــل بالزراعــة  النســيجية اســتناداً إىل تكويــن األعضــاء ونشــوء األجنــة الجســدية. 

واســتخدام القمــة الناميــة يف طريقــة اإلكثــار باألجنــة الجســدية هــي الطريقــة الرئيســية إلنتــاج نخيــل التمــر يف الســلطنة. وقــد اســتخدم العديــد مــن الباحثــني هــذه الطريقــة. ويعــد اســتخدام األزهــار يف طريقــة اإلكثــار 

باألجنــة الجســدية وســيلة بديلــة إلكثــار نخيــل التمــر عــن طريــق تقنيــة زراعــة األنســجة التــي يتــم إدخالهــا حاليــا إىل بحــوث الزراعــة النســيجية. وكانــت هــذه التجربــة هــي األوىل مــن نوعهــا التــي تســتخدم الراعــم 

اإلبطيــة إلنتــاج النخيــل. وتــم اســتخدام األزهــار إلكثــار )16( نــوع مــن النخيــل املعروفــة بإنتاجهــا الجيــد. وعليــه فمــن الــروري دراســة االختالفــات بــني هاتــني الطريقتــني يف إنتاجيــة النباتــات. ويف هــذه الدراســة ســوف 

يتــم الرتكيــز عــى إنتــاج النخيــل باســتخدام الشــمراخ ، حيــث تهــدف هــذه الدراســة إىل إنتــاج أصنــاف النخيــل ذات الجــودة العاليــة التــي متاثــل النبــات األم مــن حيــث الخصائــص وامليــزات وبأقــل التكاليــف.

تم استخدام الشمراخ يف إكثار صنف الخصاب ، حيث يعتر هذا النوع ذو أهمية كبرية يف األسواق املحلية. الصورة )4( تستعرض مراحل اإلكثار والرشح املفصل لكل مرحلة.
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و هـ د ج ب أ

ل ك ي ط ح ز

صــورة 4. )أ( إعــداد العينــة عــن طريــق مســح الســطح الخارجــي بالكحــول 70% ، )ب( إزالــة الغــالف ، )ج( البــدء يف القطــع يف بيئــة معقمــة. )د( وضــع النســيج يف وســط غــذايئ ذو تركيــزات عاليــة ومنخفضــة مــن 

الســيتوكني واألوكســني. )هـــ( ظهــور براعــم عرضيــة مــن طــرف النبــات املســتخرج. )و( زيــادة انتشــار الراعــم )دون أي تدخــل يف مرحلــة الـــكالس(. وإجــراء التجديــد غــري املبــارش الــذي يبــدأ مبــلء األجــزاء املوجــودة. )ز( 

تكويــن الجنــني عــن طريــق تحريــض الكالــس مــن األجنــة الجســدية والتــي تتطــور يف وقــت الحــق إىل براعــم وجــذور متعــددة. تحريــض غــري مبــارش مــن األجنــة الجســدية مــن اإلنــاث املزهــرة عــر كالــس - تشــكل 

للجنــني عــى جــزء مــن النبــات. )ح( منــو الجنــني يف الراعــم ثــم اإلنتــاج والتجذيــر. أيضــا يف هــذه املرحلــة يتــم اإلكثــار باالكتــامل، بنــرش الراعــم وبدايــة منــو الجــذور مــن الســاق مخريــا. )ط( أقلمــة النباتــات الناتجــة 

باســتخدام الفريموكاليــت. )ي( نخيــل مزروعــة بالنباتــات املنتجــة مــن الزراعــة النســيجية. ، )ك،ل( التخزيــن عــى املــدى القصــري مــن مجموعــات النخيــل يف وســط تحــت درجــة حــرارة منخفضــة يف حاضنــة مرمجــة 

للظــروف املناســبة، حيــث يتــم التحكــم يف جميــع ظــروف النمــو املختلفــة.

لضامن مطابقة النباتات التي تم الحصول عليها من عملية الزراعة النسيجية للنخلة األم، تم إجراء تحليل الحمض النووي وفًقا للطريقة التالية:

أخــذت العينــة مــن أحــد النباتــات وتــم تعقيمهــا. ثــم زراعتهــا يف وســط غــذايئ يف ظــروف معقمــة. بعــد أشــهر، منــت النباتــات مــع أجزاءهــا الكاملــة )الجــذور، والســاق واألوراق(. وللتحقــق مــن الجــودة الوراثيــة للنباتــات 

التــي تــم الحصــول عليهــا، تــم اســتخالص الحمــض النــووي باســتخدام طريقــة )DNA easy plant Maxi kit( مــن خمــس عينــات )اثنــان أمهــات وثــالث بنــات( )جــدول 8(. ثــم تــم اســتخدام )nanodrop( لرؤيــة جــودة 

 )Gel electrophoresis( تــم إعــداد .)جــدول 9( التــي تــم تحديدهــا لـــلنخيل SSR هــذه البادئــات هــي مــن نــوع .)PCR( الحمــض النــووي. وبعــد ذلــك، اســتُخدمت عــرشة بادئــات يف عمليــة تفاعــل البلمــرة املتسلســل

بنســبة )2%( واســتخدامه لتحديــد حجــم الحمــض النــووي. وبعــد ذلــك، تــم تحليــل العينــات ملعرفــة نســبة التشــابه بينهــا باســتخدام )fragment analysis( ، وتــم اســتخدام آلــة CEQ الســتخراج نســبة التشــابه.
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       جدول 8. العينات املستخدمة يف الدراسة

رمز الصنفVarietyالصنف       رقم العينة

Mother 1KS-Mاألم 11

Mother 2KS-Mاألم 22

Daughter 1KS-D1إبنة 31

Daughter 2KS-D2إبنة 42

Daughter 3KS-D3إبنة 53

PCR املستخدمة يف SSR جدول 9. بيانات التمهيديات      

درجة حرارة التلدين )درجة مئوية(التسلسل )5 ›-3‹(اسم املوضعم

1mPdCIR 10
F: ACC CCG GAC GTG AGG TG

R: CGT CGA TCT CCT CCT TTG TCT C
52

2mPdCIR 16
F: AGC GGG AAA TGA AAA GGT AT

R: ATG AAA ACG TGC CAA ATG TC
52

3mPdCIR 25
F: GCA CGA GAA GGC TTA TAG T

R: CCC CTC ATT AGG ATT CTA C
52

4mPdCIR 50
F: CTG CCA TTT CTT CTG AC

R: CAC CAT GCA CAA AAA TG
52

5 mPdCIR 75
F: AAG CAG CAG CCC TTC CGT AG

R: GTT CTC ACT CGC CCA AAA ATA C
52

6mPdCIR 78
F: TGG ATT TCC ATT GTG AG

R: CCC GAA GAG ACG CTA TT
52

7mPdCIR 93
F: CCA TTT ATC ATT CCC TCT CTT G

R: CTT GGT AGC TGC GTT TCT TG
52

8PDCAT17
F: CAGCGGAGGGTGGGCCTC

R: GTTTCTCCATCTCCCTTTTTCTTCTGCTACTC
55

9PDCAT18
R: GTTTCTCCATCTCCCTTTTTCTTCTGCTACTC

F: CCTAAACCTGAATGAATCAAAGCA
55

10PDCAT20
F: TTTCAGACACATCAAGTAACGATGA

R: GTTTACGTCCACCCCAAGTTACGA
55
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أدخلــت البيانــات مــن CEQ يف برنامــج )Gene Alex(. أظهــر تحليــل الرنامــج أن هنــاك )99%( تشــابه بــني العينــات كــام يف )شــكل 4(. يف حــني أظهــرت الصــورة )5( اثنــني مــن االليــالت لــكل عينــة، وكان حجــم األليــل 

. )156pb( وكان حجــم الثــاين )145pb( األول

allelic شكل 4. تحليل الجينات

)alleles( صورة 5. حجم جميع العينات
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تــم اســتخدام برنامــج )PAST3 ( للحصــول عــى الشــجرة الوراثيــة )صــورة 6(، والتــي توضــح أن العينــات األم متطابقــة مــع بعضهــا البعــض بنســبة )100%( وعينــات األبنــاء متطابقــة أيضــا. ومــن جانــب آخــر فإنــه يبــدو 

أن عينتــي األم والبنــات متشــابهتان بنســبة )96 %(.

 صورة 6. شجرة وراثية بني عينات األم وابنتها
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البرنامج الرئيسيالبرنامج الرئيسي22

كفاءة استخدام المياه وإدارة الريكفاءة استخدام المياه وإدارة الري
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المرشوع 2-1 تحسني كفاءة استخدام المياه يف الزراعة المحمية وتقنيات الزراعة بدون تربة

تأثري غاز األوزون يف احلد من األمراض الفطرية ومستويات األوكسجني املذاب و تأثريه على منو وإنتاجية اخليار يف الزراعة املائية حتت ظروف 
البيت احملمي املربد يف حمافظيت جنوب ومشال الباطنة

إن مــن أهــم املعوقــات الرئيســية املتعلقــة باألنظمــة املغلقــة )إعــادة تدويــر املحاليــل املغذيــة( يف الزراعــة املائيــة هــي انتشــار األمــراض الفطريــة التــي تصيــب الجــذور. حيــث ميكــن أن تكــون نبتــة واحــدة مصابــة 

مصــدر عــدوى للمحصــول بأكملــه. وتعــد مســببات األمــراض الفطريــة عــى وجــه الخصــوص، مثــل Pythium spp و Phytophthora  spp  مــن أخطــر األمــراض بســبب إنتاجهــا لألبــواغ الحيوانيــة املتحركــة التــي تنمــو 

يف البيئــات املائيــة. كــام يعتــر تنفــس الجــذور مهــاًم لنمــو الجــذور وتطورهــا، مــام يؤثــر عــى امتصــاص املــاء والعنــارص الغذائيــة، وبالتــايل يؤثــر ذلــك عــى إنتاجيــة النبــات. حيــث لوحــظ عنــد انخفــاض األكســجني ويف 

ظــل درجــات الحــرارة العاليــة ومــع اإلفــراط يف الــري بــأن امتصــاص النباتــات للــامء واملغذيــات بكميــات غــري كافيــة ، وتعــاين مــن بــطء النمــو والتطــور وتتعــرض لخطــر متزايــد لإلصابــة بأمــراض الجــذور مثــل تعفــن 

الجــذور )البيثيــوم(. والنتيجــة املتوقعــة هــي انخفــاض يف اإلنتاجيــة والجــودة أو حتــى مــوت املحصــول بأكملــه بســبب انهيــار الجــذور. وعــى الرغــم مــن أن العديــد مــن التقاريــر قــد أظهــرت فائــدة توفــر األوكســجني يف 

منطقــة الجــذور فــوق مســتويات معينــة عــى صحــة النبــات وإنتاجيتــه ، إال أن القليــل جــًدا منهــا وجــد بــأن النمــو املســتمر ملحصــول الطامطــم يف املحاليــل املغذيــة مــع الرتكيــز العــايل لألوكســجني املــذاب )≈40 جــزء يف 

املليــون( ميكــن أن يقلــل مــن منــو الجــذور والنبــات، غــري أنــه مل يتــم ذكــر التأثــري عــى إنتاجيــة املحاصيــل. لقــد ثبــت أن األوزون فعــال يف القضــاء عــى مســببات األمــراض مثــل Fusarium oxysporum وفــريوس فسيفســاء 

الطامطــم مــع هــذه الطريقــة ، وتعتمــد كفاءتهــا عــى نســبة األوزون وطــول فــرتة العــالج.

تتعــرض نباتــات الخيــار لإلصابــة مبــرض Pythium spp )مــوت البــادرات( خــالل فــرتة التشــتيل واملرحلــة الخريــة، خاصــة عندمــا تكــون درجــة الحــرارة مرتفعــة ومالمئــة إلصابــة النباتــات باملــرض. تشــري الدراســات أن 

ــاً مــا  ــا وغالب ــر تعفــن الجــذور Pythium spp منتــرش يف كل مــكان تقريب األمــراض الرئيســية تشــمل Pythium aphanidermatum و Pythium disotocum ومجموعــة Pythium F و Pythium ultimum var. ويعت

ــا حتــى املزروعــة يف أنظمــة الزراعــة املائيــة ، ومــن أهــم املحاصيــل التــي تصــاب بهــذه األمــراض هــي الخيــار والطامطــم والفلفــل الحلــو والســبانخ والخــس والجرجــري  يتســبب بخســائر لجميــع أنــواع املحاصيــل تقريبً

 P. aphanidermatum (Edson) Fitzp. P. disotocum Drechsler P. ــواع ــد مــن أن ــك العدي ــة، مبــا يف ذل ــات يف الزراعــة املائي ــر عــى النبات ــي تؤث ــواع Pythium الت ــد مــن أن ــم الكشــف عــن العدي ــورود. حيــث ت وال

ultimum Trow var. ultimum ومجموعــة )Pythium F )Favrin. وعــادة مــا يتغــري لــون الجــذور  إىل اللــون البنــي املحمــر وتتعفــن بســبب إصابتهــا باألمــراض الفطريــة ، عندمــا تكــون درجــة حــرارة املحاليــل املغذيــة 

والبيــوت املحميــة مرتفعــة . 
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تعتــر األمــراض الفطريــة الجذريــة التــي تصيــب النباتــات مــن التحديــات الكــرى يف الزراعــة املائيــة )النظــام املغلــق( - مــع إعــادة تدويــر املحاليــل املغذيــة. 
أجريــت هــذه التجربــة بهــدف اختبــار جهــاز األوزون للحــد مــن انتشــار األمــراض الفطريــة الجذريــة )البيثيــوم(، وقيــاس مســتوى األوكســجني املــذاب يف 

املحاليــل املغذيــة ومنــو وإنتــاج محصــول الخيــار يف نظــام الزراعــة املائيــة املغلقــة.
نفــذت التجربــة يف البيــت املحمــي املــرد ) 270 م2( يف كال مــن صحــار بشــامل الباطنــة   والرميــس بجنــوب الباطنــة لدراســة تأثــري األوزون   عــى مســتويات 
األوكســجني املــذاب ومنــو وإنتــاج محصــول الخيــار باســتخدام تقنيــة الزراعــة بــدون تربــة )النظــام املغلــق(.  زرعــت  شــتالت  محصــول الخيــار صنــف »عــز« 
هجــني يف الرميــس ، وصنــف »قيــرص F1 يف صحــار يف األســبوع األول مــن ديســمر 2019م يف القصــاري الفلينيــة. حيــث تــم اســتخدام خزانــني منفصلــني 
للمحلــول املغــذي أحدهــام تــم تزويــده بجهــاز األوزون واآلخــر بــدون الجهــاز. وزعــت املعامــالت يف تصميــم كامــل العشــوائية )CRD( بأربــع مكــررات.  
تــم اســتخدام  البرياليــت كوســط زراعــي ميــأل يف قصــاري فلينيــة بيضــاء اللــون )25×25×20 ســم(، حيــث بلــغ عــدد القصــاري الفلينيــة يف كل قطعــة تجريبــه 
ــاحة  ــت مس ــة. كان ــة يف كل قطع ــع )50( نبت ــني ، بواق ــة نبات ــات يف كل قرصي ــدد النبات ــار، وكان ع ــة يف صح ــدد )28( قرصي ــس وع ــة يف الرمي )25( قرصي
القطعــة التجريبيــة )8.4 م2( )1.2 م × 7 م( يف الرميــس ومســاحة )9.1 م2( )7×1.3م( يف صحــار بواقــع )25ســم( بــني النباتــات يف جانبــي خــط الــري. تــم 
اســتخدام نظــام تحكــم الــري اآليل لــري النباتــات التــي تــم جدولتهــا مــن الســاعة )7:00 صباًحــا إىل 6:00 مســاًء( ملــدة دقيقتــني كل خمــس دقائــق خــالل 

فــرتة التجربــة بأكملهــا. 

وقــد تــم تحضــري ثالثــة محاليــل مركّــزة ، املحلــول املركّــز األول )SS1( يحتــوي عــى نــرتات الكالســيوم )12 كجــم( مــع شــيالت الحديــد املخلبــي )50 جــم( 
مخفــف يف )40 لــرت مــاء( ، واملحلــول املركــز الثــاين )SS2( يحتــوي  عــى NPK  )TE + 36 :12 :12(  )12.5كجــم( ، وكريتــات املاغنســيوم )6 كجــم( مخفــف 
يف )40 لــرت مــاء( ، واملحلــول املركــز الثالــث )SS3( والــذي يحتــوي عــى لــرت واحــد مــن حمــض النيرتيــك مخفــف يف )50 لــرت مــاء(. تــم تحضريهــا لتغذيــة 
النباتــات مــن خــالل خــزان التغذيــة )400 جالــون(. تغــذى النباتــات عــن طريــق املحلــول املغــذي بعــد ضبــط درجتــي امللوحــة EC والحموضــة pH يف 
ــادة درجــة امللوحــة ملحلــول  ــة ، متــت زي ــة   تلقائي ــدأ عنــد ملوحــة )2 ديسيســيمنز/م( و )pH=5.8( مــن خــالل جرعــة مائي ــة والتــي تب ــات التغذي خزان
املغذيــات إىل )3 ديسيســيمنز/م( حتــى وصلــت النباتــات لنهايــة التجربــة. بــدأ الحصــاد بعــد )20 يــوم( مــن تاريــخ الزراعــة لكلتــا املعاملتــني يف الرميــس 
ــم تســجيل املالحظــات حــول مســتويات  ــام ت ــام( يف صحــار )صــورة 7(. ك ــس وكل )3 أي ــامر كل يومــني يف الرمي ــم حصــاد الث ــوم( يف صحــار ، وت و )32 ي
األوكســجني املــذاب يف خزانــات التغذيــة ، وتاريــخ الحصــدة األوىل ، وفــرتة القطــاف مــن بدايــة الزراعــة )أيــام( ، وعــدد الثــامر/ قطعــة تجريبيــة، ووزن الثــامر 

.GenStat كجم/قطعــة تجريبيــة ، ومحتــوى الكلوروفيــل وعــدد النباتــات املصابــة. تــم تحليــل البيانــات احصائيــا باســتخدام برنامــج

أوال: نتائج التجربة يف جنوب الباطنة )الرميس(:
متابعة أمراض النباتات : 

ــة لحــدوث مــرض Pythium spp خــالل الفــرتة )ديســمر-مارس(  ــة عــدم وجــود نســب مئوي ــم الحصــول عليهــا يف هــذه التجرب ــي ت ــج الت أظهــرت النتائ
بســبب انخفــاض درجــة الحــرارة يف كال املعاملتــني )املعاملــة بــاألوزون وغــري املعاملــة بــاألوزون(. واتفقــت النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــع العديــد مــن 
الدراســات التــي  أظهــرت أن تعفــن الجــذور الناتــج عــن P. myriotylum يكــون يف أدىن مراحلــه عندمــا تكــون درجــة حــرارة املحلــول املغــذي )15( درجــة 

مئويــة وأعالهــا عنــد )30( درجــة مئويــة.

تأثري األوزون عىل مستوى األكسجني املذاب يف املحلول املغذي:

ــة  ــات معنوي ــع وجــود فروق ــذاب م ــاألوزون عــى مســتويات األوكســجني امل ــج ب ــول املغــذي املعال ــري املحل ــج املوضحــة يف الشــكل )5( تأث ــرت النتائ أظه

)P<0.05( بــني املحلولــني املغذيــني »املعالــج وغــري املعالــج«. حيــث كانــت املســتويات العاليــة مــن األوكســجني املــذاب يف املحلــول املغــذي املعالــج بــاألوزون 

يف جميــع األوقــات ) 8 صباًحــا و 12 ظهــرًا و 2 مســاًء( مبعــدل )10( ملجــم/ لــرت و )8.9( ملجم/لــرت، و )8.6( ملجم/لــرت عــى التــوايل، بينــام أعطــى املحلــول 

ــرت عــى التــوايل ويف نفــس األوقــات الســابقة. عــى الرغــم مــن أن  ــرت و )8( ملجم/ل ــرت و )7.9( ملجــم/ ل ــج  أقــل مــن )8.7( ملجــم/ ل املغــذي غــري املعال

                             

أ

صورة 7. )أ( الخيار يف مرحلة  النمو الخري يف البيت املحمي

            

ب

صورة 7. )ب( الخيار يف مرحلة اإلمثار يف البيت املحمي
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ــك مــن خــالل درجــة حــرارة  ــه ميكــن تفســري ذل ــريًا ، إال أن ــني املعاملتــني مل يكــن كب االختــالف يف األوكســجني املــذاب ب

املحلــول املغــذي لكلتــا املعاملتــني التــي تراوحــت بــني )22.1 - 23.5( درجــة مئويــة. وكانــت درجــة حــرارة املحلــول عاليــة، 

وقــد بلغــت )35 درجــة مئويــة( )شــكل 6(. تــم تســجيل التأثــريات عــى املــدى القصــري والطويــل مــن خــالل تقليــل قابليــة 

ذوبــان األوكســجني ، حيــث كانــت مســتويات األوكســجني املــذاب يف املحلــول املغــذي كافيــة يف كل مــن املحلــول املغــذي 

املعالــج بــاألوزون واملحلــول املغــذي غــري املعالــج.  بلغــت تركيــز األوكســجني املــذاب  مســتوى )8.25( ملجم/لــرت خــالل 

ــز األوكســجني  ــة يف كال النظامــني، كــام كان تركي ــة التجرب ــوم الثالــث حتــى نهاي ــول الي ــرت بحل اليــوم األول و )9( ملجم/ل

املــذاب  متســاويا مــام يــدل عــى األداء الجيــد ملعالجــة األوزون وإعــادة تدويــر امليــاه )شــكل 5(.

أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود فروقــات معنويــة )P <0.05( يف عــدد الثــامر للمــرت املربــع بــني املعاملتــني. حيــث أنتجــت 

ــول  ــة يف املحل ــات املزروع ــة بالنبات ــامر مقارن ــن الث ــر م ــدًدا أك ــج ع ــري املعال ــذي غ ــول املغ ــة يف املحل ــات املزروع النبات

ــاألوزون إىل )152/م2 (  ــج ب ــذي املعال ــول املغ ــن )137/م2 ( للمحل ــامر م ــدد الث ــراوح ع ــاألوزون. ت ــج ب ــذي املعال املغ

للمحلــول املغــذي غــري املعالــج. كــام مل  تظهــر النتائــج أي فروقــات معنويــة بــني املعاملتــني يف كميــة اإلنتــاج )طن/البيــت 

املحمــي( . حيــث بلغــت إنتاجيــة املحلــول املغــذي غــري املعالــج 4.4 طن/للبيــت املحمــي بينــام بلغــت  إنتاجيــة املحلــول 

املغــذي املعالــج بــاألوزون 4.3 طن/للبيــت املحمــي )جــدول 10(. توافقــت هــذه النتائــج مــع عــدد مــن الدراســات التــي 

أكــدت عــدم اختــالف إنتاجيــة وجــودة النباتــات التــي تــم الحصــول عليهــا يف النظــام املعالــج بــاألوزون بشــكل كبــري عــن 

النظــام غــري املعالــج. وكــام هــو الحــال مل يالحــظ وجــود فــروق معنويــة يف محتــوى الكلوروفيــل بــني املعاملتــني. 

  جدول 10. مكونات اإلنتاج ملحصول الخيار للمحلول املغذي املعالج وغري املعالج باألوزون  يف الزراعة 

املائية تحت ظروف البيت املحمي   

املعاملة
عدد الثامر

/م2

محتوى 

الكلوروفيل

اإلنتاج 

)طن/بيت محمي(

اإلنتاج
كجم/م2

املحلول بدون 

األوزون
14251.24.415

13751.14.315املحلول باألوزون

139.551.154.3515املتوسط

F testNSNSNSNS

LSD 5%7.21.80.140.5

CV %32.01.91.9

 

شكل 5. تأثري املحلول املغذي املعالج وغري املعالج باألوزون عى مستويات األوكسجني املذاب

ملحصول الخيار تحت نظام الزراعة املائية خالل الفرتة الربيعية )فراير - مايو( يف البيت املحمي املرد.

شكل 6. تأثري املحلول املغذي املعالج وغري املعالج باألوزون عى مستويات درجات الحرارة 

عى محصول الخيار  تحت نظام الزراعة املائية خالل الفرتة الربيعية )فراير - مايو( يف البيت املحمي املرد.
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نتائج التجربة يف شامل الباطنة )صحار(:

أشــارت النتائــج إيل عــدم وجــود فروقــات معنويــة )P<0.05( يف عــدد الثــامر يف املــرت املربــع بــني املعاملتــني )جــدول 11(. حيــث أنتجــت نباتــات الخيــار يف املحلــول املغــذي غــري املعالــج عــدًدا أكــر مــن الثــامر مقارنــة 

بالنباتــات يف املحلــول املغــذي املعالــج بــاألوزون. تــراوح عــدد الثــامر مــن )157/م2( للمحلــول املغــذي املعالــج بــاألوزون إىل )176/م2( للمحلــول املغــذي غــري املعالــج. كــام مل    تظهــر النتائــج أي فروقــات معنويــة بــني 

املعاملتــني يف كميــة اإلنتــاج )طن/البــت املحمــي(. بلغــت إنتاجيــة البيــت املحمــي يف املحلــول املغــذي غــري املعالــج بــاألوزون 3.7 طن/للبيــت املحمــي ، بينــام كانــت إنتاجيــة املحلــول املغــذي املعالــج بــاألوزون 3 طــن/

للبيــت املحمــي )شــكل 7(. أشــارت عــدد مــن الدراســات إىل أن إنتاجيــة وجــودة النباتــات التــي تــم الحصــول عليهــا يف النظــام املعالــج بــاألوزون مل تختلــف بشــكل كبــري عــن النظــام غــري املعالــج.

    جدول 11. اإلنتاجية وعدد الثامر ومتوسط وزن الثمرة ملحصول الخيار باستخدام املحلول املعالج وغري املعالج باألوزون يف الزراعة املائية تحت ظروف البيت املحمي

املعاملة
عدد األيام إىل فرتة 

النضج )يوم(

فرتة الحصاد 

)يوم(

اإلنتاج الكيل 

للثامر )كجم(

العدد الكيل 

للثامر

متوسط وزن 

الثمرة )جم(

عدد الثامر
/ م2

اإلنتاج كجم
/م2

اإلنتاج طن/

البيت املحمي

اإلنتاج

طن/هكتار

3259123.1159976.417613.523.7135.2املحلول بدون أوزون

3259102.5143371.115711.263.0112.6املحلول باألوزون

P< 0.05----0.060.170.030.170.060.060.06

LSD 0.05----22.1250.74.727.62.40.6624.3

CV %----17.815.05.815.017.817.817.8

شكل 7. إنتاجية البيت املحمي يف املعاملتني )طن/البيت املحمي(

بنــاًء عــى النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا ، كان العــالج بــدون األوزون هــو األفضــل مــن حيــث اإلنتاجيــة واإلصابــة باألمــراض ، األمــر الــذي يتطلــب إعــادة التجربــة مــرة أخــرى لتأكيــد النتائــج وإعطــاء التوصيــات 

الصحيحــة.
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املشروع 3-2 . استخدام املادة الوراثية للمحاصيل احمللية واملستوردة والرعوية يف اإلنتاج 

تقييم أصناف القمح الطري )قمح اخلبز( يف حمافظيت الداخلية وجنوب الشرقية 
يعــد القمــح مــن أبــرز املحاصيــل الغذائيــة االســرتاتيجية عــى الصعيديــن العاملــي واملحــيل ،  حيــث يتــم زراعتــه عــى نطــاق واســع مقارنــة مبحاصيــل الحبــوب األخــرى. تســعى العديــد مــن الــدول لرفــع معــدالت االكتفــاء 

الــذايت مــن هــذا املحصــول، ومــن املتوقــع أن تنتعــش كميــات القمــح املزروعــة يف العديــد مــن الــدول يف حــال كانــت الظــروف املناخيــة  مواتيــة لفــرتة زراعــة محصــول القمــح  خــالل ســنة  2021م ، كــام يتوقــع أن تــزداد 

املســاحات املزروعــة يف بعــض الــدول األســيوية. تأثــرت مكونــات وحاصــل اإلنتــاج للمداخــل الوراثيــة املختلفــة مــن القمــح بشــكل كبــري مبواعيــد الزراعــة ، حيــث أن التأخــري يف زراعــة القمــح  ميكــن أن يتســبب يف انخفــاض 

حــاد يف منــو املحصــول وإنتاجيتــه. كــام وجــد أن التأخــري يف زراعــة محصــول القمــح يتســبب يف انخفــاض معــدل إنتــاج الحبــوب بنســبة تقــدر بحــوايل )7.98%( مقارنــة بالزراعــة املبكــرة لهــذا املحصــول. تــم دراســة تأثــري 

الرتكيــب الــورايث ملحصــول  القمــح عــى حاصــل الــوزن الحيــوي وحاصــل إنتاجيــة الحبــوب ووجــد  بــأن لــه تأثــري عــايل عــى إنتاجيــة الحبــوب. ومــن خــالل إحصائيــات منظمــة الفــاو لســنة 2020م ، فقــد شــهد اإلنتــاج 

العاملــي مــن القمــح يف ســنة 2020م انخفاًضــا طفيًفــا ليبلــغ )761.7( مليــون طــن مقارنــة مبعــدل اإلنتــاج ســنة 2019م )766.4(  مليــون طــن. أمــا عــى الصعيــد املحــيل فقــد حقــق إنتــاج القمــح يف الســلطنة ارتفاًعــا كبــريا 

بنســبة )132%( خــالل املوســم الزراعــي 2019 /2020م مقارنــة باملوســم املــايض، وارتفعــت مســاحة األرض املزروعــة بالقمــح بنســبة )75 %( ، فيــام ارتفــع عــدد  مزارعــني القمــح خــالل املوســم الحــايل بنســبة )%7.78(. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك مــا زالــت هنــاك تحديــات تواجــه هــذا املحصــول ومــن بينهــا التدهــور الــورايث الريــع ألصنــاف القمــح جــراء الزراعــة املتكــررة لنفــس األصنــاف ، لــذا فــإن تطويــر أصنــاف جديــدة مقاومــة لظــروف 

اإلجهــادات البيئيــة كالحــرارة واألمــراض يعــد مــن األولويــات التــي يتــم الرتكيــز عليهــا وذلــك مــن خــالل تحســني وتطويــر زراعــة القمــح لغــرض تقليــل الفجــوة يف اإلنتــاج وتحســني الجــودة. 

تــم إدخــال )19( صنفــاً مــن أصنــاف قمــح الخبــز مــن املركــز العــريب للدراســات يف املناطــق الجافــة واألرايض القاحلــة )أكســاد( ، وتــم تقييمهــا يف أحــواض مالحظــة خــالل املوســم 2019 /2020م مبحطــة البحــوث الزراعيــة 

يف جــامح مــع الصنــف املحــيل وادي قريــات 110 ، حيــث تــم زراعتهــا يف منتصــف شــهر نوفمــر مــن ســنة 2019م ، وتــم تصميــم التجربــة بنظــام القطاعــات العشــوائية املربعــة الكاملــة )RCBD( وبثالثــة مكــررات ، 

P /هكتــار، 
2
O

5
وكانــت مســاحة القطعــة املزروعــة )3.75 م2 ( واملســافات البينيــة للخطــوط  )25 ســم(. تــم إضافــة األســمدة حســب التوصيــة املعمــول بهــا مــن التجــارب الســابقة وهــي )150 كجــم N / هكتــار ،90 كجــم 

K / هكتــار(.  تــم تقييــم هــذه األصنــاف مــن حيــث طــول النبــات )ســم( وكثافــة عــدد النباتــات )الخلفــات(/ 50 ســم وعــدد األيــام للتزهــري والنضــج وحاصــل وزين الحبــوب والقــش والــوزن الحيــوي )طــن/
2
O 60 كجــم

GenStat .  وتــم الحصــاد يف شــهر مــارس ســنة 2020م . تــم تحليــل البيانــات املأخــوذة مــن التجربــة إحصائيــا باســتخدام برنامــج التحليــل .)Harvest Index( باإلضافــة إىل معامــل الحصــاد ، )هكتــار

أشــارت نتائــج التحليــل اإلحصــايئ إىل عــدم وجــود فروقــات معنويــة بــني األصنــاف بالنســبة لطــول النبــات )ســم( وكثافــة عــدد النباتــات )الخلفــات(/ 50 ســم والــوزن الحيــوي )طــن /هكتــار( ، وكان هنــاك فروقــات بالنســبة 

لعــدد األيــام للتزهــري والنضــج وحاصــل وزن الحبــوب ووزن القــش )طن/هكتار(.
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          جدول 12. مكونات اإلنتاج ألصناف القمح الطري )قمح الخبز( 

األصناف 
طول النبات

)سم (

 عدد النباتات 

الخلفات/ 50

عدد األيام

حتى التزهري /يوم

عدد األيام

حتى النضج /يوم

وزن القش

)طن /هكتار (

وزن الحبوب

)طن /هكتار(

الوزن الحيوي 

)طن/ هكتار(

معامل الحصاد

% 

ACSAD 13469144def 58g 101cd 9.59abcd 6.8116.40abcd 0.4186

ACSAD 13729747ef 56dfg 102bcd  10.57abcd 6.9017.47abcd 0.4010

ACSAD 137610256a 75ab 117d 7.85def 4.9512.80abcd 0.3856

ACSAD 139810453a 74a 121bc 11.91bcdef  5.2917.20ef 0.3066

ACSAD 14009546bcd 62defg 102cd 10.23abcdef 5.5115.73cde 0.3512

ACSAD 140610049bcd 62cd 107cd 9.03abc 7.1016.13a 0.4462

ACSAD 14128644fg 55g 101cd 8.30cdef  5.1713.47abcd 0.3925

ACSAD 14229355fg 54g 100cd 8.33abc  7.0015.33a 0.4577

ACSAD 143410245bcd 63cdef 107cd 10.17a 7.4317.60abc 0.4240

ACSAD 14389743b 66c 110cd 8.93a 7.4716.40a 0.4552

ACSAD 14449541cdef 60g 102d 7.43abcd 6.4413.87a 0.4631

ACSAD 14509844a 74b 115cd 9.80abcdef 5.5415.33bcde 0.3608

ACSAD 14529231def 58defg 103a 16.43f 3.7020.13g 0.1828

ACSAD 14548838g 51g 99d 7.79abcde 5.9413.73ab 0.4320

ACSAD 145610355bcd 63cde 107ab 13.82ab 7.2521.07de 0.3459

ACSAD 14589443cdef 59defg 103cd 9.51abcd 6.3615.87abcd 0.3960

ACSAD 14608342bcde 61defg 102d 7.15bcdef 5.3812.53ab 0.4338

ACSAD 14629643bc 64defg 104cd 9.86abcd 6.6816.53abcd 0.4089

ACSAD 146410353a 76a 121bcd 10.62ef 4.0414.67f 0.2770

WQS1109851a 71ab 118cd 10ab 7.2217.47abcd 0.4154

9646631079.886.1115.990.3877املتوسط 

F-اختبارNSNS******NS*

 أقل فرق معنوي 

)%5(
--4.84.43.0811.678-0.06524

7.415.74.62.518.916.616.210.2 معامل االختالف)%(
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أوضحــت النتائــج بــأن هنــاك تفــاوت يف اإلنتاجيــة بــني أصنــاف القمــح حيــث كانــت إنتاجيــة الحبــوب ألربعــة أصنــاف )أكســاد 1438، أكســاد1434، أكســاد 1456، أكســاد 1406( هــي األعــى والتــي أعطــت )7.43 ، 7.47 

،  7.25 ، 7.10 طن/هكتــار( عــى التــوايل مقارنــة بالشــاهد املحــيل وادي قريــات 110 والــذي أعطــى ) 7.22 طن/هكتــار( )جــدول 12(. يف حــني أعطــت خمســة أصنــاف أخــرى معــدالت أعــى مــن 6 طــن /للهكتــار وهــي 

)أكســاد 1372 , أكســاد 1346,أكســاد 1462, أكســاد 1444 وأكســاد 1458( )شــكل 9(.

 

شكل 8. إنتاجية الحبوب بالطن /هكتار ألصناف قمح الخبز مبحطة بحوث جامح 
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أمــا بالنســبة لحاصــل وزن القــش  فقــد بلــغ أعــى معــدل لإلنتاجيــة للصنــف ) أكســاد 1452( حيــث أعطــى 16.43طــن /هكتــار ، يليــه الصنــف ) أكســاد 1456( والــذي أعطــى 13.82طــن /هكتــار ، أمــا بقيــة األصنــاف 

فقــد  كانــت يف حــدود مــن 9-10 طــن /هكتــار )شــكل 9(.

 

شكل 9. إنتاجية حاصل وزن القش بالطن /هكتار ألصناف قمح الخبز مبحطة بحوث جامح 

ســوف تســتمر التجربــة للموســم الثــاين وذلــك بزراعــة 19 صنــف إضافــة إىل الشــاهد املحــيل )وادي قريــات 110( . حيــث ســيتم زراعتهــا يف املوســم الشــتوي لســنة 2021/2020م يف كل مــن محطــة البحــوث الزراعيــة 

بجــامح يف محافظــة الداخليــة ومحطــة بحــوث الكامــل والــوايف مبحافظــة الرشقيــة.
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تقييم أصناف القمح احمللية واملستوردة حتت ظروف مشال الباطنة 
تعتــر زيــادة إنتــاج الغــذاء مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه العــامل لضــامن األمــن الغــذايئ. ويصنــف القمــح  عــى أنــه أكــرث املحاصيــل انتشــاًرا يف العــامل وســيظل أهــم غــذاء أســايس يف ســلطنة عــامن. يــزرع محصــول 

القمــح يف الســلطنة يف مســاحة تقــدر بحــوايل 2235.7 فدانــاً ويغطــي إنتاجــه أقــل مــن 1% مــن االســتهالك املحــيل. اســتوردت الســلطنة خــالل ســنة 2015م أكــرث مــن 600 ألــف طــن لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــى القمــح. 

ومحصــول القمــح يتحمــل امللوحــة بشــكل معتــدل )4-6 ديسيســيمنز/م(. وبلــغ متوســط إنتــاج أصنــاف القمــح املــوىص بهــا يف الســلطنة حــوايل 1.3 طن/فــدان. وبلــغ مســتوى إنتاجيــة القمــح مبحافظــة الداخليــة 1.6 طــن 

/ فــدان ، بينــام بلــغ متوســط إنتاجيــة محافظــة الباطنــة 0.850 طــن / فــدان. لذلــك فــإن هنــاك حاجــة إلجــراء تجــارب بحثيــة لتقييــم إنتاجيــة أصنــاف القمــح املحليــة واملســتوردة املختلفــة.

عــى الرغــم مــن اســترياد كميــة كبــرية مــن القمــح مــن دول أخــرى لالســتهالك املحــيل، إال أنــه ال يــزال مــن املمكــن اعتبــار  القمــح محصــواًل غذائيًــا محليًــا اســرتاتيجيًا، حيــث تــم العثــور عــى العديــد مــن الســالالت مــن 

خــالل جمــع األصــول الوراثيــة التــي أشــارت إىل أن عــامن مركــز ثانــوي أو ثالــث لتنــوع القمــح. كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تقييــم إنتاجيــة مختلــف األصنــاف واألمنــاط الجينيــة للقمــح تحــت ظــروف محافظــة 

شــامل الباطنــة وتحديــد أفضــل األصنــاف واألمنــاط الوراثيــة مــن حيــث النمــو والجــودة ومقاومــة األمــراض.

أُجريــت التجربــة الحقليــة للقمــح الشــتوي يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحار)صــورة 8(، خــالل الســنوات 2017 و2018 و2019م ، حيــث تــم زراعــة األصنــاف املختــارة مــن تجــارب املالحظــة التــي أجريــت خــالل 

موســمي 2014 و2015 عــى أســاس متوســط معــدل اإلنتاجيــة. وتــم اختيــار 70 صنفــاً مــن القمــح )26 صنفــاً محليــاً و44 صنفــاً مســتورداً(.

تــم زراعــة األصنــاف يف نوفمــر 2017م ونوفمــر 2018م وديســمر 2019م يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار عــى مــدار املواســم الثالثــة )صــورة 8(. حيــث تــم تصميــم املخطــط التجريبــي لزراعــة ثــالث مكــررات لــكل 

صنــف. زرعــت األصنــاف عــى مســاحة إجامليــة تقــدر بـــ 624 مــرتًا مربًعــا مقســمة إىل 210  قطعــة مبســاحة )2 م × 1م( )يف ثالثــة صفــوف بواقــع 20 بــذرة لــكل صــف(. اعتمــد معــدل إضافــة األســمدة عــى الجــدول 

K / هكتــار.
2
O هكتــار ، و 60 كجــم / P

2
O

5
املعتمــد وهــو 150 كجــم N / هكتــار ، و 90 كجــم 

تراوحــت نســبة اإلنبــات يف الحقــل مــن 75% إىل 100% ، حيــث ســجل صنــف غربيــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية يف موســم 2017م أعــى متوســط إنتاجيــة قــدرت بـــ 2.82 طــن للفــدان وســجل الصنــف املحــيل وادي 

قريــات 125 يف موســم 2018م أعــى متوســط إنتاجيــة قــدر بـــ 2.94 طــن للفــدان ، كــام ســجل صنــف بهــالء املحــيل متوســط إنتاجيــة بلغــت 2.69 طــن خــالل موســم 2019، وتراوحــت إنتاجيــة مجموعــة أصنــاف القمــح 

األخــرى مــن 0.96 إىل 2.82 و2.94 إىل 0.33 ومــن 2.69 إىل 0.45 طــن / فــدان خــالل مواســم 2017 و2018 و2019م عــى التــوايل )جــدول 13(.

       جدول 13. مقارنة األصناف األعى متوسط إنتاجية خالل املواسم الثالثة 

م

2019م2018م2017م

الصنف
متوسط اإلنتاجية 

)طن/فدان(
الصنف

متوسط اإلنتاجية 

)طن/فدان(
الصنف

متوسط اإلنتاجية 

)طن/فدان(

2.69بهالء2.94وادي قريات 2.82125غربية1

2.58وادي قريات 2.36125ميساين اسود2.64ألومبيك3

3D 2.48نزوى2.33بهالء2.41هندي
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تراوحــت إنتاجيــة األصنــاف يف هــذه التجربــة مــن 2.33 إىل 2.94 طن/فــدان خــالل املواســم الثالثــة املاضيــة )جــدول 13(. تــم اختيــار ثالثــة وثالثــني صنفــا إلجــراء التجربــة للموســم القــادم. ومــن خــالل التجــارب اتضــح 

أن هنــاك بعــض األصنــاف املحليــة واملســتوردة ذات جــودة وإنتاجيــة عاليــة ميكــن أن تحــل محــل األصنــاف املوزعــة عــى املزارعــني يف شــامل الباطنــة. ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه مــن املستحســن الحصــول عــى أكــر قــدر 

ممكــن مــن  البيانــات قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن املجموعــة املتنوعــة مــن القمــح التــي ســيتم زراعتهــا يف املنطقــة.

 

صورة 8. تقييم أصناف القمح املحلية واملستوردة يف محطة البحوث الزراعية بصحار- موسم 2019-2020م
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حتسني صنف الشعري العماني دوراقي  من خالل الرتبية والتهجني

شــهد علــم الوراثــة  ملحصــول الشــعري مســاهامت هامــة مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة عــى حــد ســواء، حيــث وجــد تحــوال كبــريا يف النهــج الجينــي »جــني واحــد يف وقــت واحــد« أدى إىل فهــم جميــع الجينــات التــي 

يتكــون منهــا املحصــول وإمكانيــة إعــادة تعديــل الجينــوم للحصــول عــى أصنــاف جديــدة. ذكــر يف التاريــخ التطــوري أن معظــم ســالالت الشــعري )Landraces(  تتكيــف جيــدا يف مختلــف تغــريات الظــروف املناخيــة . 

يحتــل محصــول الشــعري )Hordeum vulgare( الرتتيــب الثــاين يف الســلطنة مــن حيــث األهميــة كحبــوب بعــد القمــح ، حيــث تقــدر مســاحته )1459 فــدان( ويشــكل اإلنتــاج حــوايل )1677 بالطــن( ، يســتخدم الشــعري 

لالســتهالك البــرشي وكعلــف للــرثوة الحيوانيــة، حيــث يســتخدم كعلــف للامشــية يف محافظتــي شــامل وجنــوب الباطنــة ، بينــام تــزرع الحبــوب يف الغالــب لتدخــل كأحــد مكونــات أعــالف الدواجــن يف كل مــن محافظتــي 

شــامل وجنــوب الرشقيــة وجبــال الحجــر الغــريب. أمــا يف محافظــة مســندم فيســتخدم صنــف الشــعري املحــيل )دوراقــي( لالســتهالك البــرشي وعلــف أخــر والــذي يتميــز بالتبكــري يف النضــج وتحملــه للملوحــة والجفــاف 

غــري أنــه منخفــض اإلنتاجيــة مقارنــة بأصنــاف الشــعري األخــرى . خــالل الســنوات املاضيــة تــم الرتكيــز يف دول الخليــج عــى زراعــة الشــعري كمحصــول علفــي بســبب الطلــب املتزايــد والكبــري عــى اســتخدامه كأعــالف 

خــراء وكعليقــة للحيوانــات ، لذلــك فــان   توحيــد الجهــود أصبحــت رضوريــة لرامــج الرتبيــة والتهجــني ملحصــول الشــعري وخاصــة  أصنــاف الشــعري الحاليــة واألصنــاف املحتملــة التــي لهــا قاعــدة وراثيــة ضيقــة ، مــام 

يجعلهــا عرضــة لإلجهــادات البيئيــة كاألمــراض واآلفــات والحــرارة والجفــاف وامللوحــة التــي ميكــن أن تقلــل مــن إنتاجيــة املحصــول وجودتــه.

بــدأ تنفيــذ برنامــج التهجــني يف محطــة البحــوث الزراعيــة بجــامح يف فرايــر2010م ، واســتخدمت طريقــة التهجــني العكــي  Reciprocal cross أي تــم اســتخدام الدوراقــي كأم مــرة واســتخدامه كأب مــرة أخــرى مــع إثنــان 

مــن األصنــاف املحســنة وهــي ) جــامح 98 وجــامح 51(. تــم الحصــول عــى بــذور الجيــل األول )F1( حيــث متــت زراعتهــا يف شــهر نوفمــر 2011 للحصــول عــى بــذور الجيــل الثــاين )F2( ،  وتــم إجــراء عمليــات االنتخــاب 

عــى نباتــات هــذا الجيــل وفــق املعايــري )التبكــري بالتزهــري والنضــج ، عــدد التفرعــات ، اإلنتاجيــة ، النوعيــة الجيــدة( وتــم الحصــول عــى بــذور الجيــل الثالــث )F3( يف ســنة 2012م والجيــل الرابــع )F4( يف 2013م، إىل أن 

تــم الحصــول عــى بــذور الجيــل الســابع الــذي تــم زراعتــه يف نوفمــر 2016م. ويف نوفمــر 2017م تــم زراعــة بــذور الجيــل الســابع للحصــول عــى بــذور الجيــل الثامــن يف 2018م. تــم خــالل املوســم الشــتوي 2020/2019م 

زراعــة بــذور الجيــل الثامــن ألجــل الحصــول عــى بــذور الجيــل التاســع. بلــغ عــدد التزاوجــات املســتخدمة يف برنامــج تهجــني الشــعري )4 تزاوجــات: جــامح 51  ×  دوراقــي، ودوراقــي × جــامح 51، وجــامح  98 × دوراقــي، 

ودوراقــي × جــامح  98( ألصنــاف الشــعري )دوراقــي وجــامح 98 وجــامح 51(.

تــم تنفيــذ التجربــة خــالل املوســم الشــتوي 2019/ 2020م يف محطــة البحــوث الزراعيــة بجــامح وبتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة بثالثــة مكــررات. ومســاحة القطعــة املزروعــة )3.75 م2 ( واملســافات البينيــة 

K / هكتــار( . تــم تقييــم هــذه األصنــاف 
2
O هكتــار، 60 كجــم/ P

2
O

5
للخطــوط  )25 ســم(. تــم إضافــة األســمدة حســب التوصيــة املعمــول بهــا مــن التجــارب الســابقة وهــي كاآليت )100 كجــم N / هكتــار ،90 كجــم 

 Harvest( باإلضافــة إىل معامــل الحصــاد ، )مــن حيــث طــول النبــات )ســم( وكثافــة عــدد النباتــات )الخلفــات(/ 50 ســم وعــدد األيــام للتزهــري والنضــج وحاصــل وزين الحبــوب و القــش  والــوزن الحيــوي )طــن /هكتــار

.Genstat تــم تحليــل البيانــات املأخــوذة مــن التجربــة إحصائيــا باســتخدام برنامــج .)Index

أشــارت نتائــج التحليــل اإلحصــايئ إىل وجــود فروقــات معنويــة لجميــع  الصفــات التــي تــم دراســتها )كعــدد أيــام التزهــري والنضــج  وحاصــيل الــوزن القــش  والحبــوب )طــن /هكتــار( والــوزن الحيــوي )طن/هكتــار( يف 

حــني مل تظهــر النتائــج فروقــات معنويــة  بالنســبة لبعــض الصفــات كطــول النبــات )ســم( وكثافــة عــدد النباتــات )الخلفــات( / 50 ســم ومعامــل الحصــاد )جــدول 14( .
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            جدول 14. مكونات اإلنتاج ألصناف الشعري والتزاوجات املختلفة 

األصناف

طول 

النبات 

)سم (

 كثافة عدد 

النباتات / 

100 سم

عدد األيام حتى التزهري 

)يوم(

عدد األيام حتى النضج 

)يوم(

وزن القش

 )طن/هكتار(

وزن الحبوب

)طن/هكتار(

الوزن الحيوي

 )طن/هكتار(

معامل 

الحصاد

% 

8157a 73c 100b 7.53d 2.33b 9.870.2355دوراقي

8567c 66bc 101a 14.00b 4.80a 18.800.2591جامح 98

8965bc 68a 116a 14.85ab 5.15a 20.000.2575جامح 51

9171d 59a 120a 14.98a 5.69a 20.670.2754جامح 51 ×   دوراقي

9354e 50bc 101b 9.76d 2.64b 12.400.2116دوراقي ×  جامح 51

8872ab 71b 106a 15.03ab 5.51a 20.530.2689جامح  98  × دوراقي

9663a 73c 100b 7.15c 3.92b 11.070.4015دوراقي  × جامح  98

املعامالت اإلحصائية 

89646610611.904.2916.190.237املتوسط

F-اختبارNSNS********NS

اختبار أقل فرق معنوي 

)%5(
--4.105.394.030.804.29-

12.5017.903.502.802.403.402.5028.20معامل االختالف )%(

وأشــارت نتائــج املوســم 2020/2019م إىل أن أعــى حاصــل إلنتاجيــة الحبــوب والقــش كانــت للتزاوجــات ) جــامح 51 × دوراقــي( و)جــامح 98 × دوراقــي(  والتــي بلغــت )5.69  و5.51 طن/هكتــار ، عــى التــوايل( كــوزن 

للحبــوب ، وكان أعــى حاصــل لــوزن القــش )14.98 و 15.03طــن /هكتــار ، عــى التــوايل( )شــكل 10( .
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شكل 10. إنتاجية الحبوب  والقش بالطن /هكتار للمداخل الوراثية  مبحطة البحوث الزراعية بجامح

توضــح  النتائــج  وجــود انعــزاالت وراثيــة قســمت إىل عوائــل متيــزت بصفــات ممتــازة خاصــة تلــك الصفــات التــي تتعلــق بالتبكــري يف التزهــري والنضــج ومبعــدل 30 يومــا عــن اآلبــاء )51-60يومــاً للتزهــري( و )113يومــاً 

للنضــج( )شــكل 11(.

   شكل 11. عدد األيام حتى النضج والتزهري للمداخل الوراثية مبحطة البحوث الزراعية بجامح

تــم انتخــاب ســاللتني لتفوقهــام يف اإلنتاجيــة إضافــة إىل مقاومــة تلــك الســالالت لألمــراض ليتــم زراعتهــام يف املوســم القــادم مــن أجــل التوصيــف املظهــري والجينــي وتســميتها وتســجليها كحقــوق ملكيــة فكريــة يف لجنــة 

تســجيل املســتنبطات النباتيــة ومــن ثــم تحويلهــا إىل مرحلــة اإلكثــار لغــرض الحصــول عــى كميــات كبــرية مــن الحبــوب بغــرض نرشهــا مــع املزارعــني.   
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تقييم أصناف الشعري الواردة من املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة )أكساد( يف حمافظة جنوب الشرقية

يــؤدي املــاء دورا حاســام يف إنتــاج الغــذاء عــى املســتوى اإلقليمــي والعاملــي ، فمــن ناحيــة، هنــاك مــا يزيــد عــى )80 %( مــن األرايض الزراعيــة عــى املســتوى العاملــي  يتــم ريهــا بواســطة األمطــار، ويف هــذه املناطــق 

تعتمــد إنتاجيــة املحاصيــل عــى هطــول مــا يكفــي مــن املطــر ملواجهــة كميــات التبخــر ومــا يرتبــط بــه مــن توزيــع رطوبــة الرتبــة ، يف الجانــب اآلخــر ال يــزال الجفــاف وزيــادة العجــز املــايئ عامــالن مؤثــران عــى إنتاجيــة 

محاصيــل الحبــوب يف معظــم املناطــق القاحلــة وشــبه الجافــة يف إطــار التغــري املناخــي. حيــث تــم اســتخدام  مــؤرشات الجفــاف كمقيــاس ملعــدل انخفــاض اإلنتاجيــة مقارنــة بالزراعــة تحــت الظــروف العاديــة عنــد زراعــة 

املداخــل الوراثيــة املقاومــة  لإلجهــادات البيئيــة مــن أصنــاف الشــعري .

يعــد محصــول الشــعري  )Hordeum vulgare L( مــن محاصيــل الحبــوب الهامــة  يف الســلطنة والــذي يتــم زراعتــه ألغــراض متعــددة كإنتــاج الحبــوب لالســتهالك البــرشي ، و تصنيــع العليقــة العلفيــة للدواجــن أو يقــدم 

كعلــف أخــر للــرثوة الحيوانيــة .خــالل هــذه الســنوات ويف بعــض بلــدان الخليــج يتــم الرتكيــز عــى زراعــة الشــعري بســبب الطلــب املتزايــد وارتفــاع أســعار األعــالف يف األســواق ، حيــث تقــوم وزارة الــرثوة الزراعيــة 

والســمكية ومــوارد امليــاه عــى تشــجيع املزارعــني لزراعــة هــذا املحصــول تحــت نظــام الــري بالــرش وتحقيــق االكتفــاء الــذايت مــن هــذا املحصــول ضمــن مــرشوع تحســني الــرثوة الحيوانيــة. وبنــاًء عــى ذلــك فقــد تــم إدخــال 

)19( مدخــالً وراثيــاً مــن محصــول الشــعري وردت مــن املركــز العــريب للدراســات يف األرايض الجافــة والقاحلــة )أكســاد( خــالل املوســم 2019/2018م وتقييمهــا يف أحــواض مالحظــة ومقارنتهــا بالصنــف املحــيل )جــامح 98( 

وذلــك مبحطــة البحــوث الزراعيــة بالكامــل والــوايف.

تــم تقييــم )19( صنفــاً مــن أصنــاف الشــعري الجديــدة التــي أدخلــت مــن املركــز العــريب للدراســات يف األرايض الجافــة والقاحلــة )أكســاد( ومقارنتهــا بالصنــف املحــيل )جــامح 98( يف محطــة البحــوث الزراعيــة بالكامــل 

والــوايف. تــم زراعــة األصنــاف الجديــدة يف شــهر نوفمــر 2019 م. حيــث تــم تصميــم التجربــة إحصائيــا بنظــام القطاعــات العشــوائية املربعــة الكاملــة )RCBD( وبثالثــة مكــررات وكانــت مســاحة القطعــة  املزروعــة  حــوايل 

K / هكتــار(.
2
O هكتــار، 60 كجــم/ P

2
O

5
)3.75 م2( واملســافات البينيــة للخطــوط )25 ســم(. تــم إضافــة األســمدة حســب التوصيــة املعمــول بهــا مــن التجــارب الســابقة وهــي كاآليت )100 كجــم N / هكتــار ،90 كجــم 

تــم تقييــم األصنــاف مــن حيــث طــول النبــات )ســم( وكثافــة عــدد النباتــات )الخلفــات(/ 50 ســم وعــدد األيــام للتزهــري والنضــج وحاصــل وزين الحبــوب و القــش والــوزن الحيــوي )طــن /هكتــار( باإلضافــة إىل معامــل 

.)Genstat( الحصــاد. تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصــايئ

أشــارت نتائــج التحليــل اإلحصــايئ إىل وجــود فروقــات معنويــة لثــالث مــن الصفــات التــي تــم دراســتها )كطــول النبــات )ســم( وعــدد أيــام النضــج والــوزن الحيــوي )طن/هكتــار( ، بينــام مل تظهــر النتائــج أيــة فروقــات 

معنويــة ملعظــم الصفــات املدروســة وهــي )كثافــة عــدد النباتــات الخلفــات/ 50ســم وحاصــل وزين الحبــوب والقــش )طــن /هكتــار( ومعامــل الحصــاد% )جــدول 15(. 
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       جدول 15. مكونات اإلنتاج ألصناف أصناف الشعري الواردة من املركز العريب لدراسات املناطق الجافة واألرايض القاحلة )أكساد(

طول النبات )سم (األصناف
عدد الخلفات 

/50 سم

عدد األيام 

حتى النضج/

يوم

وزن الحبوب

 )طن/هكتار(

وزن القش 

)طن/هكتار(

الوزن الحيوي

 )طن/هكتار(

معامل 

الحصاد

% 

ACSAD 1772ab 11672139a 4.53312.44ab 16.980.27

ACSAD 1791abc 11174128abc 4.17812abc 16.180.26

ACSAD 1811d 8769120bc 3.6449.6c 13.240.28

ACSAD 1816cd 9870118c 3.73310.22bc 13.960.27

ACSAD 1818abcd 10267121bc 4.22210.93abc 15.160.28

ACSAD 1823abc 11073128abc 4.26711.64abc 15.910.27

ACSAD 1824a 11775127abc 4.26713.07a 17.330.25

ACSAD 1825abc 11173129abc 4.35612.80a 17.160.25

ACSAD 1827abc 10774133ab 4.44412.18ab 16.620.27

ACSAD 1828abc 10471128abc 4.40011.73abc 16.130.27

ACSAD 1829abc 10877125bc 4.26711.73abc 16.000.27

ACSAD 1830abc 10877128abc 4.17812.27ab 16.440.26

ACSAD 1831abc 11378123bc 4.17812.27ab 16.440.25

ACSAD 1832abc 11377133ab 4.26711.82abc 16.090.27

ACSAD 1836abc 10773131abc 4.04411.11abc 15.160.27

ACSAD 1840abc 10775128abc 4.00012.27abc 16.270.25

ACSAD 1842abcd 10372130abc 4.07112.89ab 16.960.24

ACSAD 1843abcd 10373128abc 4.17812.80ab 16.980.25

ACSAD 1848bcd 9971128abc 4.31111.47abc 15.780.27

Jimah98abc 10572128abc 4.26712.27ab 16.530.26

106731279.88011.8816.070.26املتوسط

F-أختبار*NS*NSNS*NS

-1.556--6.755-8.52أقل فرق معنوي )%5(

4.873.25.785.97.8معامل االختالف)%(
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أشــارت نتائــج تقييــم أصنــاف الشــعري يف  محطــة بحــوث الكامــل والــوايف مبحافظــة جنــوب الرشقيــة للموســم 2020/2019م إىل أن  معــدالت اإلنتاجيــة لحاصــل الحبــوب كانــت متقاربــة ملعظــم األصنــاف والتــي أعطــت 

أكــرث مــن 4 طن/للهكتــار وكذلــك بالنســبة للشــاهد املحــى جــامح 98 كان يف نفــس مســتوى اإلنتاجيــة تقريبــا )شــكل 12( .

شكل 12. إنتاجية الحبوب بالطن /هكتار ألصناف الشعري الجديدة الواردة من أكساد  مبحطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف 

أوضحــت نتائــج  التحليــل لعــدد األيــام حتــى النضــج أن الصنــف )أكســاد 1816( مــن األصنــاف املبكــرة يف النضــج ، يف حــني كانــت أغلــب األصنــاف متوســطة يف النضــج إضافــة للشــاهد املحــيل والــذي أخــذ )128 يومــا( 

حتــى النضــج )شــكل 13(.

 

شكل 13. عدد األيام للنضج ألصناف الشعري الجديدة  مبحطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف للموسم 2019/ 2020م 

سوف تستمر التجربة للموسم الثاين وذلك  بزراعة 19 صنف إضافة اىل الشاهد املحيل  )جامح 98( ، حيث سيتم زراعتها يف املوسم الشتوي لسنة 2021/2020م يف ومحطة بحوث الكامل والوايف مبحافظة جنوب الرشقية.
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تقييم أصناف املاجنو )األمبا( عديدة األجنة حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة

يعتــر محصــول األمبــا )املانجــو( مــن أهــم محاصيــل الفاكهــة يف ســلطنة عــامن ، حيــث تــم إدخالــه للســلطنة مــن مئــات الســنني، ويــأيت يف املرتبــة الثالثــة بعــد النخيــل واملــوز مــن حيــث املســاحة. توجــد أكــرث مــن )434( 

ألــف شــجرة أمبــا زرعــت عــى مســاحة )3587( فــدان تنتــج أكــرث مــن )15847( طــن. تعتــر منطقــة حيــل الغــاف يف قريــات أقــدم منطقــة لزراعــة األمبــا )املانجــو( يف الســلطنة حيــث تســود األنــواع وحيــدة األجنــة 

وتســمى األمبــا العــامين. هنــاك طريقتــان رئيســيتان لتكاثــر األمبــا )املانجــو( وهــي إمــا جنســيا عــن طريــق البــذور أو خريــا عــن طريــق التطعيــم عــى أصــول املانجــو. معظــم األصنــاف التجاريــة التــي تــم إدخالهــا 

الســلطنة وخاصــة مــن الهنــد وباكســتان هــي وحيــدة األجنــة ، لــذا فــإن طريقــة التطعيــم هــي الطريقــة املناســبة إلكثــار هــذه األصنــاف لتصبــح مطابقــة لصفــات الشــجرة األم. نفــذت التجربــة بهــدف دراســة تأثــري أصــول 

املانجــو عديــدة األجنــة )كربــاو، كنســنجتون برايــد( عــى منــو وإنتاجيــة وجــودة أصنــاف األمبــا )املانجــو( املســتورد وحيــدة األجنــة )بنجلــورا ، وزعفــران،  وتنــريو، والفونــس(.

تــم تطعيــم أربعــة أصنــاف مــن األمبــا )املانجــو( وحيــدة األجنــة )ألفونســو، زعفــران، بنجلــورا، تنــريو( عــى أصــول أمبــا عديــدة األجنــة )كربــاو وكينغســتون برايــد( يف ســنة 2016م يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار 

)صــورة 9(. زرعــت جميــع أشــجار األمبــا )املانجــو( عــى مســافة 7 × 7 م. وتــم اســتخدام نظــام الــري بالنافــورة لــري األشــجار. تــم تســميد ووقايــة األشــجار حســب توصيــات البحــوث الزراعيــة. وتــم قيــاس بيانــات النمــو 

الخــري )حجــم املجمــوع الخــري، ارتفــاع الشــجرة، محيــط الســاق( لتكــون مبثابــة مــؤرش لنمــو الشــجرة. تــم جمــع عينــات مــن الثــامر وتحليــل خمــس مثــار كاملــة النضــج مــن حيــث التحليــل الفيزيــايئ والكيميــايئ. 

تــم قيــاس طــول الثمــرة مــن نهايــة عنقــود الثمــرة إىل القمــة باســتخدام أداة الورنيــة الفرجــار. وتــم تحديــد الخصائــص األخــرى للثــامر مبــا يف ذلــك وزن الثــامر وعرضهــا.  تــم قيــاس نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة 

.)AOAC( باســتخدام مقيــاس االنكســار اليــدوي أو الرقمــي، بينــام تــم قيــاس الحموضــة بطريقــة املعايــرة القلويــة

أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق معنويــة بــني األصنــاف املطعمــة عــى أصــول مختلفــة فيــام يتعلــق بارتفــاع الشــجرة وحجــم املجمــوع الخــري. أوضحــت البيانــات أن ارتفــاع الشــجرة تــراوح  بــني )98 ســم( يف صنــف 

تنــريو/ كنســنجتون برايــد  و)180 ســم( يف صنــف زعفــران/ كربــاو.  وأعطــى صنــف زعفــران/ كربــاو أكــر ســمك للســاق )21.3 ســم( ، يليــه الفونــس/ كنســنجتون برايــد )14.5 ســم(. تــراوح حجــم املجمــوع الخــري بــني 

األصنــاف مــن 3 إىل 329، حيــث ســجل  الصنــف بنجلــورا/ كنســنجتون برايــد أعــى حجــم للمجمــوع الخــري ،  بينــام ســجل الصنــف زعفــران/ كربــاو أصغــر حجــم للمجمــوع الخــري )جــدول 16(.

جدول 16. بيانات تحليل النمو الخرضي ألصول األمبا )املانجو( عديدة األجنة 

األصناف
ارتفاع الشجرة

 )سم(

سمك الساق

 )سم(

حجم املجموع الخرضي

)م3(

18021.33زعفران/ كرباو

1258.012تنريو/ كرباو

1259.09بنجلورا/ كرباو

1721332,9بنجلورا/ كنسنجتون برايد 

98862تنريو/ كنسنجتون برايد 

13914.55الفونس/ كنسنجتون برايد 
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 ميكن االستنتاج أنه ال يوجد فرق معنوي يف خصائص النمو الخري لألصناف فيام يتعلق بارتفاع الشجرة وحجم املجموع الخري. سجل صنف زعفران عى أصل كرباو أعى ارتفاع للشجرة وأقىص سمك للساق.

صورة 9. صنف الفونس مطعم عى أصل كنجستون برايد مبحطة البحوث الزراعية بصحار
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تأثري مسافات الزراعة على منو وإنتاجية بعض أصناف املاجنو )األمبا( املستورة  مبحافظة مشال الباطنة
تعتــر الزراعــة الكثيفــة عامــل مؤثــر عــى النمــو واإلنتــاج وســامت الجــودة وكذلــك اإلصابــة باآلفــات واألمــراض. ويلعــب حجــم املجمــوع الخــري ألشــجار الفاكهــة دوًرا حيويًــا يف تحديــد مســافات الزراعــة لألشــجار. 

أشــارت الدراســات الســابقة إىل أن طبيعــة النمــو لبعــض األصنــاف املــوىص بهــا والتــي كانــت قامئــة ميكــن زراعتهــا عــى مســافات أقــل. ولدراســة ذلــك تــم تصميــم هــذه التجربــة الحقليــة منــذ ســنة 2014 م. وقــد تــم 

إجــراء دراســة تأثــري الزراعــة الكثيفــة والتقليــم عــى منــو وإنتاجيــة املانجــو صنــف ألفونســو خــالل الفــرتة مــن مايــو - 2016 إىل يونيــو – 2018 ، حيــث أظهــرت النباتــات املزروعــة عــى مســافة 5.0 ×5.0م و7.5 ×5.0م 

مــع التقليــم نتائــج جيــدة.  بينــام وجــد ان تقليــم النمــوات للموســم الســابق عــى مســافة 2.5 × 2.5 مــرت )زراعــة عاليــة الكثافــة( كان فعــاال للحصــول عــى إنتــاج أعــى يف وحــدة املســاحة. كان الهــدف مــن الدراســة 

اســتكامل ملتابعــة أداء تجربــة دراســة تأثــري مســافات الزراعــة )6 ×5م و4×5م( عــى منــو وإنتاجيــة أصنــاف املانجــو )األمبــا( )الفونــس، النجــرا، دشــهري، برمــايس وروس(.

صممــت التجربــة بنظــام التوزيــع العشــوايئ الكامــل بأربعــة مكــررات لخمســة أصنــاف )ألفونســو )صــورة 10( و برمــايس، دشــهري، النجــرا، روس(. وتــم زراعــة أشــجار األمبــا )املانجــو( عــى مســافتني 6 × 5م و4 × 5م يف 

محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار ســنة 2014 م. تــم اســتخدام نظــام الــري بالنافــورة لــري األشــجار. تــم تســميد ووقايــة األشــجار حســب التوصيــات الســابقة التــي كانــت متــارس يف البحــوث الزراعيــة. تــم قيــاس بيانــات 

النمــو الخــري )حجــم املجمــوع الخــري، وارتفــاع الشــجرة، ومحيــط الســاق( لتكــون مــؤرشات لنمــو الشــجرة وكفــاءة املحصــول. تــم جمــع عينــات مــن الثــامر وتحليــل خمــس مثــار كاملــة النضــج التحليــل الفيزيــايئ 

والكيميــايئ. تــم قيــاس طــول الثمــرة مــن نهايــة عنقــود الثمــرة إىل القمــة باســتخدام أداة الورنيــة الفرجــار. وتــم قيــاس نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة باســتخدام مقيــاس االنكســار اليــدوي أو الرقمــي، وتــم قيــاس 

.)AOAC( الحموضــة بطريقــة املعايــرة القلويــة

أظهــر تحليــل البيانــات وجــود فــروق معنويــة بــني األصنــاف يف كلتــا املســافتني فيــام يتعلــق بخصائــص الثــامر مثــل طــول وعــرض ووزن الثمــرة. وســجل صنــف روس أعــى متوســط لــوزن الثمــرة مقارنــة بباقــي األصنــاف يف 

كلتــا املســافتني )361.8 جــم و 351 جــم( عــى التــوايل. تــراوح وزن الثمــرة للمســافة )6× 5 م( مــن 196 جــم يف الصنــف دشــهري إىل 361.8 جــم يف الصنــف روس، بينــام تــراوح الــوزن بــني 165 جــم إىل 351 جــم ملســافة 

الزراعــة )4 × 5م(.  ســجل الصنــف روس أكــر طــول للثمــرة )8.80 ســم( للمســافة )6× 5 م(، بينــام أعطــى الصنــف النجــرا أكــر طــول للثــامر )9.45 ســم( للمســافة )4× 5 م(. تــراوح عــرض الثــامر للمســافة )5 م × 6 م( 

مــن 5.65 ســم يف الصنــف دشــهري إىل 8.35 ســم يف الصنــف روس، بينــام تــراوح طــول الثمــرة بــني 5.0 ســم و 8.33 ســم ملســافة الزراعــة )4 م × 5 م(. تراوحــت نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة )TSS( بــني األصنــاف مــن 

16.8% - 18.1%، حيــث ســجل الصنــف دشــهري أعــى نســبة للمــواد الصلبــة الذائبــة )TSS( للمســافة )6 × 5 م( )جــدول 17(، بينــام ســجل الصنــف النجــرا أعــى نســبة للمــواد الصلبــة الذائبــة )TSS( للمســافة )4× 5 م( 

)جــدول 18(. وتــم تســجيل الحموضــة األعــى يف الصنــف روس بينــام ســجل الصنــف دشــهري أقــل حموضــة يف كلتــا املســافتني.

              جدول 17. بيانات التحليل الفيزيايئ والكيميايئ ألصناف املانجو املستورد عىل مسافة  5×6م

األصناف
متوسط

عدد الثامر

وزن الثمرة

)جم(

طول الثمرة

)سم(

عرض الثمرة

)سم(

نسبة

املواد الصلبة الذائبة
الحموضة

348.3219.57.957.0817.40.33الفونس

241.51968.725.6518.10,26دشهري

140.3361.88.808.3517.00.51روس
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             جدول 18. بيانات التحليل الفيزيايئ والكيميايئ ألصناف املانجو املستورد عىل مسافة 4×5م

متوسط عدد الثامراألصناف
وزن الثمرة

)جم(

طول الثمرة

)سم(

عرض الثمرة

)سم(
الحموضةنسبة املواد الصلبة الذائبة

192.82108.1007.2016.80.47الفونس

95.33299.4507.6018.00,49النجرا

253.51658.5675.017.50.29دشهري

183.33518.3338.3316.90,53روس
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أطهــرت النتائــج األوليــة أن مســافة 5 × 6 م تفوقــت عــى مســافة 4 × 5 م فيــام يتعلــق بخصائــص الثــامر مثــل طــول وعــرض ووزن الثمــرة، وســجل الصنــف روس أعــى متوســط لــوزن الثمــرة مقارنــة بباقــي األصنــاف 

يف كلتــا املســافتني.

 

صورة 10. تزهري صنف الفونس يف محطة البحوث الزراعية بصحار



43التقرير السنوي للبحوث الزراعية واحليوانية 2020م 

تقييم أصناف خمتلفة من حمصول الكينوا حتت ظروف حمافظة ظفار 
يعتــر محصــول الكينــوا  )Chenopodium quinoa L( مــن محاصيــل الحبــوب املهمــة والتــي تســاهم يف تحقيــق األمــن الغــذايئ يف العديــد مــن دول العــامل . يتميــز الكينــوا بالجــودة الغذائيــة العاليــة والتنــوع الجينــي 

وانخفــاض تكلفــة اإلنتــاج إضافــة إىل مقدرتــه الفائقــة عــى التكيـّـف مــع مختلــف املناطــق البيئيــة واملناخيــة . ومحصــول الكينــوا مــن محاصيــل الحبــوب الحوليــة التــي انتــرشت زراعتــه بشــكل واســع يف مختلــف أنحــاء 

العــامل بســبب قيمتــه الغذائيــة العاليــة وقدرتــه عــى التكيــف مــع مختلــف املناطــق البيئيــة واملناخيــة. وقــد أخــذت شــهرته وتبنيــه تــزداد عــى مســتوى العــامل وأضحــى مصــدر غــذايئ مهــم لكثــري مــن البلــدان وخاصــة 

تلــك التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ. كــام يعــد غــذاءا صحيــا بإمتيــاز نظــرا ألن حبوبــه غنيــة باملغذيــات الطبيعيــة والفيتامينــات التــي تــزود الجســم بالطاقــة، فالكينــوا غنــي باألليــاف والدهــون غــري املشــبعة 

واملعــادن كالفســفور والكالســيوم والزنــك واملغنيســيوم والحديــد . ويحتــوي عــى نســبة عاليــة جــدا مــن الروتــني الســهل الهضــم واملكــون لألحــامض األمينيــة الثامنيــة األساســية لنمــو األطفــال والكبــار. 

يــزرع الكينــوا بشــكل رئيــي يف بلــدان األنديــز، وغالبــا مــا يشــار إليهــا باســم »الحبــوب الذهبيــة لجبــال االنديــز«، حيــث أشــارت بعــض الدراســات إىل أن اختــالف فــرتات النضــج وإنتاجيــة الحبــوب والصفــات األخــرى 

للكينــوا تعتمــد اعتــامد كبــريا عــى الطــرز الجينيــة  لألصنــاف واملواقــع التــي تــم دراســته فيهــا إضافــة إىل موعــد زراعتهــا.  

أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول تأثــري معــدل البــذور و تغيــري كميــة األســمدة النيرتوجينيــة املضافــة واملســافات املتباعــدة بــني الخطــوط وموعــد الحصــاد وطريقــة الحصــاد ، حيــث وجــد أن هنــاك زيــادة ملحوظــة 

يف إنتاجيــة الحبــوب عنــد زيــادة كميــة األســمدة النيرتوجينيــة مــن 40 إىل 160 كجــم نرتوجني/هكتــار ، عــى الرغــم مــن أن الكينــوا تتكيــف جيــًدا مــع الــرتب الفقــرية ، كانــت إنتاجيــة املحصــول منخفضــة بنســبة 24-1 % 

عنــد معــدل الســامد النيرتوجينــي  ) 40 كجــم / هكتــار( ، بينــام كان هنــاك  انخفــاض املحصــول بنســبة )2-7%(  عنــد إضافــة معــدل الســامد النيرتوجينــي )120  كجم/هكتــار(. 

تــم إدخــال الكينــوا يف الســلطنة بالتعــاون مــع املركــز الــدويل للزراعــات امللحيــة )إكبــا( ســنة 2013م ومكتــب منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( وذلــك لدراســة أقلمتهــا تحــت الظــروف املناخيــة املختلفــة للســلطنة. وتــم 

تنفيــذ تجربــة تقييــم أصنــاف محصــول الكينــوا يف مزرعــة محطــة البحــوث الزراعيــة بصاللــة للموســم 2020/2019م تحــت نظــام الــري بالتنقيــط .  حيــث صممــت التجربــة بنظــام القطاعــات العشــوائية  املربعــة الكاملــة 

يف أربعــة مكــررات. تــم زراعــة التجربــة يف شــهر  ســبتمر يف خطــوط وكانــت املســافة بــني الخــط واآلخــر)50 ســم( واملســافة بــني النبــات واآلخــر )30 ســم( ،  واشــتملت التجربــة عــى ســبعة أصنــاف . ونظــرا لعــدم إنبــات 

/ P
2
O

5
صنفــني مــن األصنــاف تــم تعديــل التجربــة لتحتــوي عــى خمســة أصنــاف فقــط . أضيفــت األســمدة حســب التوصيــة املعمــول بهــا مــن التجــارب الســابقة وهــي كاآليت )  170-200 كجــم N / هكتــار ،100 كجــم 

K / هكتــار(.  تــم تقييــم هــذه األصنــاف مــن حيــث طــول النبــات )ســم( وطــول النــورة الزهريــة )ســم( و عــدد األفــرع  وعــدد األيــام حتــى التزهــري والنضــج وحاصــل وزن الحبــوب )طــن /هكتــار(. 
2
O هكتــار، 100 كجــم

.GenStat   وتــم حصــاد األصنــاف مبواعيــد مختلفــة حســب عــدد األيــام التــي أخذتهــا حتــى النضــج. تــم تحليــل البيانــات املأخــوذة مــن التجربــة إحصائيــا باســتخدام برنامــج

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصــايئ للتجربــة عــدم وجــود فروقــات معنويــة بــني األصنــاف فيــام يخــص طــول النــورة الزهريــة )ســم( ، وعــدد األفــرع ، وعــدد األيــام حتــى التزهري)يــوم( وحاصــل  وزن الحبــوب )طن/هكتــار(. 

يف حــني وجــد أن هنــاك  فروقــات معنويــة بــني األصنــاف فيــام يتعلــق بارتفــاع النبــات )ســم( ، حيــث كان الصنــف )Blanca de junin( أعالهــا ارتفاعــا مبتوســط  )182.7 ســم( يليــه الصنــف )Amarilla Sacaca( مبتوســط 

ارتفــاع )170.3 ســم( يف حــني كان الصنفــني )Kancolla  و Salcedo INIA( األقــل مــن حيــث االرتفــاع بحــوايل  )152.7ســم(,  )155.2 ســم( عــى التــوايل. 

ووجــد مــن خــالل التحليــل اإلحصــايئ أن هنــاك فروقــات معنويــة بــني األصنــاف مــن حيــث عــدد األيــام حتــى النضــج ،حيــث يعتــر الصنفــني )Amarilla Marangani ( و)Salcedo( مــن األصنــاف املبكــرة  يف النضــج 

 Amarilla( تفوقــت ثالثــة  أصنــاف مــن حيــث اإلنتــاج وهــي . )( مــن األصنــاف املتأخــرة يف النضــج مبتوســط )160.3 يــوم Blanca de junin( عــى التــوايل . يف حــني يعتــر الصنــف ) مبتوســط )104.3 يــوم( و ) 104.5 يــوم

Marangani و Blanca de junin  و  Kancoll( حيــث بلغــت إنتاجيتهــا مــن الحبــوب )4.62 و4.61 و4.21 لطن/هكتــار عــى التــوايل )شــكل 14(.
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شكل 14. وزن الحبوب )طن/هكتار( ألصناف الكينوا مبحطة البحوث الزراعية بصاللة 

ســوف تســتمر التجربــة للموســم الثــاين حيــث ســيتم زراعــة )5( أصنــاف واردة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( يف املوســم الشــتوي لســنة 2021/2020م يف محطتــي بحــوث جــامح وصاللــة مبحافظتــي الداخليــة 

وظفــار .
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تقييم ستة أصناف من الصبار األملس حتت ظروف منطقة النجد
تــم خــالل الســنوات املنرصمــة دراســة تقييــم لعــدد مــن أصنــاف الصبــار األملــس املســتوردة مــن الجزائــر وتونــس واملكســيك )جــدول 19( تحــت ظــروف املزرعــة البحثيــة بقــريون حرييتــي ذات املنــاخ املعتــدل. حيــث 

أثبتــت ســتة أصنــاف تفوقهــا خريــا ومثريــا. متــت زراعــة هــذه األصنــاف املتفوقــة يف منطقــة النجــد )حنفيــت( ذات املنــاخ الصحــراوي خــالل ســنة 2020م بهــدف تقييمهــا خريــا ومثريــا. بلــغ عــدد الشــتالت التــي تــم 

زراعتهــا ( 334 ) شــتلة لعــدد )6( أصنــاف مبســافة مرتيــن بــني النبــات واآلخــر وعــى مســاحة قدرهــا (3000م2 )تــم ري هــذه األشــجار بنظــام الــري بالتنقيــط(. وقــد لوحــظ  ظهــور منــوات جديــدة عــى  الشــتالت يف بدايــة 

شــهر ينايــر. ال تــزال التجربــة مســتمرة وســيتم تقييــم إنتاجيــة هــذه األصنــاف خــالل األعــوام القادمــة إىل ســنة 2023م. الصــورة )11( تبــني حقــل الصبــار األملــس بعــد الزراعــة وأثنــاء اإلمثــار.

        جدول 19. األصناف املزروعة من الصبار األملس يف النجد

مصدر الصنفاسم الصنفأرقام األصناف املنتخبة

3MAXIMA V.LANCEOLATO )69199(الجزائر

4O. TOMENTOSA )69210(الجزائر

5O.MAXIMA )69217(الجزائر

15BORJELFARAG )69248(تونس - بيجا

18O.F.I VIB FP2 )3049(املكسيك

25O.F.I )74071(تونس - سبيطلة

ج

     

ب

    

أ

  

صورة 11. )أ( منظر عام لحقل الصبار األملس ، )ب( الصبار األملس بعد الزراعة ، )ج( الصبار األملس أثناء اإلمثار
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تقييم أصناف العنب )Vitis vinifere( حتت ظروف اجلبل األخضر
العنــب هــو محصــول تقليــدي يف ســلطنة عــامن منــذ العصــور القدميــة. يــزرع يف معظــم دول العــامل. بلغــت واردات العنــب الطــازج يف  الســلطنة يف ســنة 2018م مــا يعــادل )1281.386( طــن. تــم إجــراء العديــد مــن 

الدراســات النباتيــة ملعرفــة التنــوع البيولوجــي الزراعــي يف الواحــات الجبليــة القدميــة املتدهــورة. حيــث تــم تقييــم املــوارد الجينيــة لثــالث واحــات جبليــة يف سلســلة جبــال الحجــر باســتخدام مســح ميــداين قائــم عــى 

نظــام املعلومــات الجغرافيــة ومقابــالت مــع املزارعــني. وكانــت االرتفاعــات يف قريــة بلــد ســيت )950-1020م فــوق ســطح البحــر( ، قريــة املقطــع )930-1180 م فــوق ســطح البحــر( ونيابــة الجبــل األخــر )1750-1930م 

فــوق ســطح البحــر( لتوفــر الظــروف املناخيــة لزراعــة العنــب. وبشــكل عــام ، تــم تحديــد )107( نوًعــا مختلًفــا مــن املحاصيــل تنتمــي إىل )39( عائلــة. كان عــدد األنــواع أعــى بــني الفاكهــة )33 نوًعــا( ، تليهــا الخــروات 

)24 نوًعــا(. يســمح الــري املكثــف بزراعــة مجموعــة واســعة مــن األنــواع يف جميــع الواحــات. ومــع ذلــك ، فــإن عــدد األنــواع اختلــف بشــكل كبــري بــني املواقــع. كان الهــدف مــن الدراســة هــو تقييــم أصنــاف مختلفــة 

مــن العنــب يف كال مــن صحــار والجبــل األخــر.

تــم اختيــار هذيــن املوقعــني لتقييــم أصنــاف مختلفــة مــن شــتالت العنــب )صحــار والجبــل األخــر( يف ســنة 2017م ، حيــث تــم زراعــة ســبعة أصنــاف يف الجبــل األخــر )رويب ســيدلس ، ثومســون ســيدلس ، فليــم ، 

أســود أمبرييــال ، برليــت، فليــم ســيدلس، ســوبريور(. 

1- املتغريات الفيزيائية والكيميائية 

تم قياس ومراقبة معامالت املحصول )عدد العناقيد ووزن العنقود ووزن القطعة الواحدة ووزن الفاكهة )جم / نبات((. كام تم قياس نسبة املواد الصلبة الذائبة )TSS( يف األصناف.

2- املعامالت الفيزيائية والكيميائية

يوضــح الجــدول )20( متوســط املقاييــس الفيزيائيــة والكيميائيــة ألصنــاف العنــب املزروعــة يف الجبــل األخــر. وقــد لوحــظ بوضــوح أن جميــع املعامــالت الفيزيائيــة )عــدد العناقيــد لــكل نبــات، ووزن العنقــود، ووزن 

قطعــة واحــدة مــن الفاكهــة( مل تكــن مختلفــة بشــكل كبــري. أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق معنويــة يف مجمــوع املــواد الصلبــة الذائبــة )TSS(  بــني األصنــاف. حيــث أظهــر الصنــف تومبســون ســيدلس الخــايل مــن 

البــذور أعــى متوســط للمــواد الصلبــة الذائبــة مبقــدار 22.27 درجــة بينــام بلــغ الصنفــان اآلخــران 16.4 درجــة.

      جدول 20. متوسط املقاييس الفيزيائية والكيميائية لثالثة أصناف من العنب مزروعة يف الجبل األخرض

عدد العناقيدالصنف 
وزن العنقود

 )جم(

وزن القطعة الواحدة 

)جم(

وزن الثمرة

  )جم/للنبات(

املواد الصلبة الذائبة

)TSS(

14841.021.0011777B  16.40فليم سيدلس

12843.720.339859A 22.27تومبسون سيدلس

13840.319.6711201B 16.43فليم

F-testNSNSNSNS*

مل يكــن أداء األصنــاف األخــرى واضًحــا وكانــت أغلــب األصنــاف تعطــي فاكهــة بريــة. وعليــه فــإن إعــادة انتخــاب األصنــاف وزراعــة حقــل العنــب يف املزرعــة البحثيــة بالجبــل األخــر ســتكون البدايــة ، بحيــث يتــم دمجــه 

مــع حقــل العنــب القديــم ليكــون حقــال واحــدا ، إضافــة إىل ذلــك ســيتم جلــب أصنــاف ذات أداء جيــد مــن ريــاض الجبــل وزراعتهــا يف ذلــك الحقــل بــدالً مــن اســتخدام األصنــاف املوجــودة يف املزرعــة البحثيــة بالجبــل 

األخر.
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مجع وتقييم أصناف التني )Ficus carica( حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة واجلبل األخضر

يعتــر محصــول التــني)Ficus carica(  مــن النباتــات اآلســيوية املزهــرة يف عائلــة التــوت، واملعــروف باالســم الشــائع التــني. يعــود موطنــه األصــيل إىل الــرشق األوســط وغــرب آســيا، وقــد تــم زراعتــه منــذ العصــور القدميــة، 

وهــو اآلن يــزرع عــى نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء العــامل. أصبــح التــني أحــد محاصيــل الفاكهــة االقتصاديــة يف العــامل ويف عــامن. اســتوردت الســلطنة نحــو 0.68 طــن مــن التــني )بقيمــة 4545 ريــاال عامنيــا( يف ســنة 

2020م. مل يتــم اختبــار العديــد مــن أصنــاف التــني يف الســلطنة مــن حيــث قدرتهــا عــى التكيــف واإلنتاجيــة ومقاومــة األمــراض. تــم إجــراء دراســة إليجــاد أصنــاف جديــدة مــن التــني لغــرض إطالــة موســم التســويق  وســد 

الفجــوة يف األســواق املحليــة وألجــل التصديــر. وأظهــرت األمنــاط الجينيــة املدروســة تنوًعــا يف الصفــات املورفولوجيــة واللونيــة والفيزيائيــة الكيميائيــة. كــام أظهــرت معظــم الصفــات مســتوى عــايل مــن التنــوع املظهــري 

بــني الطــرز الوراثيــة. تعتــر الدراســة الحاليــة مهمــة لتحديــد املــوارد الجينيــة للتــني والحفــاظ عــى التنــوع الجينــي الحــايل وإنشــاء بنــوك جينيــة ملحصــول التــني. هدفــت هــذه التجربــة إىل تقييــم أداء أصنــاف التــني 

املســتوردة تحــت ظــروف الجبــل األخــر وشــامل الباطنــة- صحــار.

تــم اختيــار موقعــني لتقييــم أصنــاف مختلفــة مــن شــتالت التــني )صحــار والجبــل األخــر( ، حيــث تــم زراعــة نفــس األصنــاف )الرشــومي، التــني األحمــر والتــني األبيــض(  يف كال املوقعــني ، وقــد أضيــف صنــف )املــوازي( 

يف صحــار يف ســنة 2017م. تــم تصميــم التجــارب بنظــام القطــع الكاملــة للمكــررات العشــوائية )RCBD( بثالثــة مكــررات لــكل صنــف ، وتــم زراعــة األشــجار مبســافة 6 × 6م.

املتغريات الفيزيائية والكيميائية:

تــم قيــاس معامــالت النمــو الخــري لــكل شــجرة )حجــم الشــجرة وارتفــاع الشــجرة ومحيــط الســاق(. كــام تــم رصــد وتســجيل معامــالت املحصــول مثــل: مواعيــد التزهــري واإلمثــار والنضــج وعــدد ووزن الثــامر وطــول 

الثمــرة وقطرهــا. كــام تــم قيــاس ارتفــاع النبــات ومحيــط الجــذع باســتخدام الرشيــط املــرتي ، ثــم تــم اســتخدام البيانــات لحســاب حجــم الشــجرة. وتــم قيــاس وزن الثــامر باســتخدام امليــزان وقيــاس طــول الثــامر وقطرهــا 

بالفرجــار. وتــم قيــاس إجــاميل املــواد الصلبــة الذائبــة )TSS( باســتخدام مقيــاس االنكســار الرقمــي )صــورة 12(. وتــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنامــج GenStat ، وتــم عمــل تحليــل الفصــل بــني املتوســطات باســتخدام 

.)P < 0.05( عنــد Duncan

      

ب

                          

أ

صورة 12 األجهزة املستخدمة يف القياسات أ- مقياس االنكسار )Refractometer( ، ب- امليزان
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نتائج التحليل الفيزيايئ والكيميايئ:

يوضــح الجــدول )21( نتائــج التحليــل الفيزيــايئ والكيميــايئ ألصنــاف التــني يف الجبــل األخــر، ويظهــر بــأن جميــع الفروقــات كانــت معنويــة مــا عــدا نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة )TSS( التــي مل تظهــر أي فــرق معنــوي 

بــني األصنــاف الثالثــة. كان طــول النبــات وطــول الثــامر األعــى يف الصنفــني الرشــومي واألحمــر ومل يظهــرا فرقــاً معنويــاً بينهــام ،  بينــام أظهــر صنــف التــني األبيــض فرقــا معنويــا عــن بقيــة األصنــاف يف ارتفــاع النبــات 

وطــول الثــامر. كان حجــم الشــجرة وقطــر الثــامر األعــى يف الصنــف الرشــومي يليــه صنــف األحمــر واألبيــض ومل يظهــر فرقــا معنويــا بينهــام. كان محيــط الســاق األعــى يف األصنــاف الحمــراء والبيضــاء ومل يكــن هنــاك فــرق 

معنــوي بينهــام ، وأظهــر صنــف الرشــومي أقــل محيــط للســاق. ســجل الرشــومي أعــى وزن للثمــرة يليــه الصنــف األحمــر ثــم األبيــض )جــدول 21(. عــادة مــا تحــدث االختالفــات بــني األصنــاف يف معايريهــا الفيزيائيــة 

والكيميائيــة بســبب امليــزات التــي ميتلكهــا كل صنــف. تؤكــد العديــد مــن الدراســات النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يف هــذه الدراســة.

    الجدول 21. التحليل الفيزيايئ والكيميايئ لثالثة أصناف مختلفة من التني يف الجبل األخرض

TSSقطر الثمرة )سم(طول الثمرة )سم(وزن الثمرةحجم الشجرةعرض الجذع )سم(طول النبات )سم( الصنف

B 138.8A 9.5B 295.4C 47.2B 3.34A 2.5812.64األبيض

A 159.2A 9.7B 300.6B 56.6A 3.84A 2.5615.30األحمر 

A 165.0B 6.8A   344.0A 81.6A 3.86B 3.2615.94الرشومي

F-test******NS

أشــارت النتائــج إىل أن ارتفــاع الشــجرة قــد تــراوح بــني 107 إىل 165 ســم، حيــث أعطــى الصنــف »تــني مــوازي« والصنــف »تــني محــيل2« أعــى ارتفــاع للشــجرة وأعطــت أشــجار »التــني املحــيل3« أقــل ارتفــاع للشــجرة. 

تــراوح محيــط الســاق مــن 5.67 ســم يف الصنــف »برشــومي« إىل 12.33 ســم يف صنــف »التــني املحــيل 2«. كــام تــراوح حجــم املجمــوع الخــري مــن 1 إىل 467 م3 ، حيــث أعطــى صنــف »التــني املحــيل 1« أكــر مجمــوع 

خــري يف املقابــل أعطــى صنــف »التــني األبيــض« أصغــر حجــم للمجمــوع الخــري )جــدول 22(.

               جدول 22. بيانات النمو الخرضي ألصناف التني يف صحار 

حجم املجموع الخرضي )م3(سمك الساق )سم(ارتفاع الشجرة )سم(األصناف

1479.671تني ابيض

1419.0337تني احمر

1425.6718برشومي

13911.33467تني محيل 1

16512.333تني محيل 2

1076.67251تني محيل 3

16510.673تني موازي

F-testNS*NS

تبــني النتائــج بوضــوح أن األصنــاف تختلــف يف خصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائيــة، غــري أنــه ال تــزال هنــاك ثــالث ســنوات أخــرى إلنهــاء هــذه التجربــة وتأكيــد النتائــج وكذلــك مقارنــة أداء هــذه األصنــاف مــع األخــرى 

املزروعــة يف صحــار.
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تقييم أصناف اجلوافة حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة
الجوافــة )Psidium guajava L( مــن الفواكــه االســتوائية التــي تســتهلك عــى نطــاق واســع ، كــام أنهــا تدخــل يف الكثــري مــن الصناعــات الغذائيــة )املرشوبــات والعصائــر واآليــس كريــم واملــرىب ، إلــخ(. تــزرع الجوافــة يف 

العديــد مــن البلــدان االســتوائية وشــبه االســتوائية. اســتوردت الســلطنة يف ســنة 2019م حــوايل 16010 كجــم مــن الجوافــة بقيمــة 657.49 ريــال عــامين. يوجــد العديــد مــن أصنــاف الجوافــة مل يتــم تقييمهــا مــن حيــث 

تأقلمهــا عــى الظــروف البيئيــة املحليــة مــن حيــث اإلنتاجيــة ومقاومــة األمــراض. تهــدف هــذه الدراســة إىل تقييــم تأقلــم أصنــاف الجوافــة الهنديــة مــن حيــث النمــو وجــودة اإلنتــاج كــام ونوعــاً ومــدى مقاومتهــا لألمــراض 

واآلفــات الزراعيــة.

تــم يف هــذه التجربــة زراعــة خمســة أصنــاف مــن الجوافــة ) ثــاي أبيــض ، والهبــاد ســفيدا ، ولكانــو–49 ، واألصفــر ، وأبــل(. تــم زراعــة أشــجار الجوافــة عــى مســافة 6 × 6م يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار ســنة 

2018م.  تــم اســتخدام نظــام الــري بالنافــورة لــري األشــجار. تــم تســميد األشــجار مبقــدار 750 جــرام يوريــا و300 جــرام ســوبر فوســفات و350 جــرام ســلفات البوتاســيوم للشــجرة. تــم مكافحــة اآلفــات واألمــراض حســب 

التوصيــات ، وتــم قيــاس بيانــات النمــو الخــري )حجــم املجمــوع الخــري، وارتفــاع الشــجرة، ومحيــط الســاق( لتكــون مبثابــة مــؤرش لنمــو الشــجرة. تــم جمــع عينــات مــن الثــامر وتحليــل خمــس مثــار كاملــة النضــج 

مــن حيــث التحليــل الفيزيــايئ والكيميــايئ. تــم قيــاس طــول الثمــرة وقطرهــا باســتخدام أداة الورنيــة الفرجــار.  وتــم قيــاس نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة باســتخدام مقيــاس االنكســار الرقمــي. 

أشــارت النتائــج يف الجــدول )23( إىل عــدم وجــود فــروق معنويــة بــني األصنــاف فيــام يخــص ارتفــاع الشــجرة وســمك الســاق وحجــم املجمــوع الخــري. تــم تســجيل أعــى ارتفــاع للشــجرة )221 ســم( يف الصنــف لكانــو- 

49، بينــام أعطــى الصنــف »ثــاي أبيــض« أقــل ارتفــاع للشــجرة )90 ســم(. تــراوح حجــم املجمــوع الخــري مــن 102 إىل 299 م3 ، حيــث أعطــى الصنــف »ثــاي أبيــض« أكــر حجــم مجمــوع خــري بينــام كان الصنــف 

»الهبــاد ســفيدا« األقــل حجــام يف املجمــوع الخــري. تــم تســجيل أكــر ســمك ســاق يف الصنــف »الهبــاد ســفيدا« ، بينــام أعطــى الصنــف »ثــاي أبيــض« اقــل ســمك للســاق.

             جدول 23. بيانات النمو الخرضي ألصناف الجوافة

حجم املجموع الخرضي )م3(سمك الساق )سم(ارتفاع الشجرة )سم(األصناف

902.3299ثاي أبيض

19528.3102الهباد سفيدا

22116.0128لكانو-49

1384.0129أصفر

1365.7120أبل

F.testNSNSNS

أشــارت النتائــج األوليــة إىل أن أصنــاف الجوافــة التــي تــم تقييمهــا مل تظهــر أي اختالفــات كبــرية فيــام بينهــا فيــام يتعلــق مبواصفــات النمــو الخــري ، وسيســتمر تقييــم هــذه األصنــاف يف املواســم القادمــة ألجــل تثبيــت 

النتائــج املتحصــل عليهــا. 
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تأثري املسافات بني خطوط الري على النمو واإلنتاجية حملصول اجلح حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة 
يعتــر الجــح رابــع أهــم محاصيــل الخــروات يف الســلطنة مــن حيــث اإلنتــاج واملســاحة املزروعــة  بإجــاميل إنتــاج )56000 طــن( ، وتقــدر املســاحة املزروعــة بالجــح )4120 فــدان( ، ومــن أهــم املحافظــات الرئيســية يف 

إنتــاج الجــح هــي جنــوب الرشقيــة )489 فــدان(، وشــامل الرشقيــة )395 فــدان(، وشــامل الباطنــة )213 فــدان( وظفــار )176 فــدان(. أظهــرت الدراســات  الســابقة أن إنتاجيــة محصــول الجــح يــزداد عنــد تقليــل املســافات 

بــني خطــوط الــري. هدفــت  هــذه الدراســة إىل تقييــم  ثــالث مســافات مختلفــة بــني خطــوط الــري  )1.6 مــرت و2.0 مــرت  و 3.0 مــرت( باســتخدام صنــف الجــح )شــاينا بيبــي( ومــدى تأثــري هــذه املســافات عــى النمــو 

واإلنتاجيــة والجــودة.

تــم تنفيــذ التجربــة يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار خــالل ســنة 2020م ، حيــث تــم زراعــة بــذور صنــف الجــح )شــاينا بيبــي( يف الحقــل يف ينايــر 2020م مــع اســتخدام ثــالث مســافات مختلفــة بــني خطــوط الــري 

)1.6 مــرت و2.0 مــرت و3.0 مــرت( وبتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة بأربعــة مكــررات. تــم تغطيــة النباتــات بالقــامش )األجريــل( الواقــي مــن الحــرشات بعــد الزراعــة مبــارشة ، وتــم إزالتــه بعــد 47 يــوم مــن الزراعــة 

أي عنــد 50% مــن التزهــري. بلغــت مســاحة القطــع التجريبيــة )19.2 م2 و24 م2 و36 م2(. وكانــت مســافة الزراعــة بــني النباتــات 50 ســم عــى اتجــاه واحــد مــن خــط الــري وبلــغ عــدد النباتــات املزروعــة يف القطعــة 

التجريبيــة 24 نبــات. تــم ري املحصــول وإضافــة األســمدة حســب االحتياجــات املائيــة والســامدية املــوىص بهــا واســتخدام نظــام الــري بالتنقيــط، مــع املكافحــة ملختلــف أنــواع األمــراض والحــرشات خــالل فــرتة موســم 

الزراعــة. تــم جمــع بيانــات وزن وعــدد الثــامر إضافــة إىل نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة وطــول وعــرض الثمــرة، ومحيــط الثمــرة، وســمك لحــم القــرشة وقطــر الثمــرة )صــورة 13(. بلــغ عــدد األيــام إىل مرحلــة النضــج 87 

يومــا وطــول فــرتة الحصــاد 6 أيــام مبعــدل حصدتــني. تــم اســتخدام الرنامــج )GenStat( اإلصــدار )12( يف التحليــل اإلحصــايئ.

 

صورة 13. محصول الجح يف مرحلة اإلمثار

أشــارت النتائــج إىل وجــود فروقــات معنويــة يف اإلنتــاج وعــدد الثــامر يف املــرت املربــع ومتوســط وزن الثمــرة )كجــم( )جــدول 24(، بينــام مل يالحــظ أي فروقــات معنويــة يف ســمك قــرشة الثمــرة وقطــر الثمــرة وطــول ومحيــط 

الثمــرة ونســبة املــواد الصلبــة الذائبــة وذلــك عــى مســتوى املســافات بــني خطــوط الــري )جــدول 25(. أعطــت مســافات الزراعــة عــى 1.6م و2.0م بــني خطــوط الــري أعــى إنتاجيــة )22.3 و22.8 طن/فــدان عــى التــوايل( 

بينــام كانــت الزراعــة عــى مســافة 3م أقــل إنتاجيــة ) 12.7 طن/فــدان( )شــكل 15(.
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              جدول 24. اإلنتاج وعدد الثامر ومتوسط وزن الثمرة لثالث مسافات بني خطوط الري

املعاملة

)املسافات(
فرتة النضج 

)يوم(

طول فرتة الحصاد 

)يوم(

مجموع اإلنتاج 

كجم/القطعة 

التجريبية

مجموع العدد   

للثامر/القطعة 

التجريبية

متوسط وزن 

الثمرة )كجم(

عدد الثامر
/م2

اإلنتاج
 كجم/م2

اإلنتاج

 طن/فدان

اإلنتاج

 طن/هكتار

1.6876a 102.1a 17.50b 5.7b 0.91b 5.32b 22.3b 53.2 مرت

2.0876a 130.2b 25.12ab 5.1b 1.05b 5.42b 22.8b 54.2 مرت

3.0876a 108.7b 23.12a 4.7a 0.64a 3.02a 12.7a 30.2 مرت

P< 0.05----0.140.0280.0370.0170.0140.0140.014

LSD 0.05----30.85.20.730.241.546.4615.39

CV %----15.713.88.216.119.419.419.4

 

شكل 15. إنتاجية ثالث مسافات  بني خطوط الري  ملحصول الجح  )طن/فدان(
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      جدول 25. قياس جودة مثار صنف من الجح باستخدام ثالث مسافات بني خطوط الري

املعاملة 

)املسافات(

طول    الثمرة

 )سم(

محيط الثمرة

 )سم(
سمك قرشة الثمرة )سم(سمك لحم الثمرة )سم(

قطر الثمرة

  )سم(
نسبة املواد الصلبة والذائبة

1.6a 55.4a 67.9a 18.5a 1.4a 19.9a 17.1 مرت

2.0a 45.4a 67.5a 18.9a 1.50a 20.3a 17.8 مرت

3.0a 43.3a 68.3a 18.5a 1.4a 19.9a 17.8 مرت

P< 0.05
0.098

NS

0.97

NS

0.88

NS

0.42

NS

0.86

NS

0.45

NS

LSD 0.0511.966.942.090.251.931.31

CV %14.45.906.5010.205.604.30

أظهــرت النتائــج أن أفضــل مســافة زراعيــة بــني خطــوط الــري ملحصــول الجــح عــى 1.6 مــرت ومرتيــن ، حيــث أعطــت هاتــني املســافتني أعــى إنتاجيــة وعــدد مثــار مقارنــة مبســافة الزراعــة عــى مســافة ثالثــة أمتــار. ســتعاد 

التجربــة للموســم 2021/2020 لتأكيــد النتائــج ومــن ثــم ســيتم التوصيــة باملســافة املناســبة.
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تقييم إنتاجية وجودة أصناف اجلح حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة 
تعتــر القرعيــات مــن بــني املحاصيــل التــي تــزرع يف املناطــق شــبه االســتوائية واملداريــة واملعتدلــة. يــزرع الجــح عــى نطــاق واســع يف جميــع أنحــاء العــامل ويــؤكل بكــرثة يف موســم الصيــف كفاكهــة لذيــذة ، يحتــوي الجــح 

عــى أكــرث مــن 90% مــن املــاء و 10 إىل 12% مــن إجــاميل املــواد الصلبــة مبــا يف ذلــك فيتامــني »أ« و«ج« و »ب6« والبوتاســيوم. تعــد الصــني وتركيــا وإيــران ومــرص والواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن الــدول الرئيســية 

املنتجــة للجــح عــى مســتوى العــامل. هدفــت هــذه الدراســة إىل تقييــم )6( أصنــاف مــن الجــح الهجــني مــن حيــث منــو النبــات واإلنتاجيــة والجــودة تحــت ظــروف الحقــل.

تــم تنفيــذ التجربــة يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار خــالل ســنة 2020م ، حيــث تــم زراعــة بــذور )6( أصنــاف مــن الجــح الهجــني )عســل وباتــا نيجــرا وشــاينا بيبــي وجاكــوار والحســن وصحــاري( )صــورة 14( يف 

الحقــل يف شــهر ينايــر 2020م. تــم تغطيــة النباتــات بالقــامش الواقــي مــن الحــرشات )األجريــل( بعــد الزراعــة مبــارشة ، وتــم إزالتــه بعــد )47( يــوم مــن الزراعــة أي عنــد 50% مــن مرحلــة التزهــري. تــم تنفيــذ التجربــة 

بتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة )RCBD( ، وبلــغ طــول القطــع التجريبيــة )36 م2(. كانــت مســافة الزراعــة بــني النباتــات )50 ســم( عــى اتجــاه واحــد مــن خــط الــري وبلــغ عــدد النباتــات املزروعــة يف القطعــة 

التجريبيــة )24( نبــات. تــم ري املحصــول وإضافــة األســمدة حســب اإلحتياجــات املائيــة والســامدية املــويص بهــا واســتخدام نظــام الــري بالتنقيــط مــع املكافحــة ملختلــف أنــواع األمــراض والحــرشات خــالل موســم الزراعــة. 

تــم جمــع بيانــات وزن وعــدد الثــامر ونســبة املــواد الصلبــة والذائبــة وطــول وعــرض الثمــرة ومحيــط الثمــرة وســمك لحــم القــرشة وقطــر الثمــرة. بلــغ عــدد األيــام إىل مرحلــة النضــج )87( يومــا وطــول فــرتة الحصــاد )6( 

أيــام بواقــع حصدتــني. تــم التحليــل اإلحصــايئ باســتخدام الرنامــج )GenStat( اإلصــدار) 12(. 

           

صنف عسل أف1                 صنف الحسن أف1                    صنف جاكوار أف1    

            

         صنف بيتا – نيجرا أف1                                           صنف صحاري أف1                                        صنف شاينا بيبي أف1
 

صورة 14. أصناف الجح الهجني املختلفة
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أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود فروقــات معنويــة يف عــدد الثــامر للمــرت املربــع ، غــري أن هنــاك فروقــات معنويــة يف متوســط وزن الثمــرة )كجــم( )جــدول 26( . كــام لوحــظ وجــود فروقــات معنويــة يف ســمك لحــم الثمــرة 

وقطــر الثمــرة وطــول ومحيــط الثمــرة ونســبة املــواد الصلبــة الذائبــة مــع عــدم وجــود فروقــات معنويــة يف ســمك قــرشة الثمــرة )جــدول 27(. أعطــت أصنــاف الجــح الهجــني )عســل وجاكــوار( أعــى إنتاجيــة )18.1 و17.7 

طن/فــدان  عــى التــوايل( ، وأعطــى الصنــف )شــاينا بيبــي( أقــل إنتاجيــة )11.5 طن/فــدان( )شــكل 16(.

                جدول 26. اإلنتاج وعدد الثامر ومتوسط   وزن الثمرة لستة أصناف من الجح يف الحقل

الصنف
فرتة النضج 

)يوم(

طول فرتة 

الحصاد

)يوم(

مجموع اإلنتاج 

كجم/القطعة 

التجريبية

مجموع العدد   

لثامر/القطعة 

التجريبية

متوسط وزن 

الثمرة

)كجم(

عدد الثامر
/م2

اإلنتاج
 كجم/م2

اإلنتاج 

طن/فدان

اإلنتاج

 طن/هكتار

876ab 130.5a 38.5a 4.0a 1.07ab 4.3ab 18.1ab 43عسل

876ab 128.0a 28.3ab 4.6a 0.78ab 3.6ab 14.9ab 36باتا نيجرا

876a 98.7a 18.8bc 5.4a 0.52a 2.7a 11.5a 27شاينا بيبي

876b 151.8a 26.5c 5.7a 0.74b 4.2b 17.7b 42جاكوار

876ab 115.7a 21.8bc 5.3a 0.60ab 3.2ab 13.5ab 32الحسن

876ab 141.5a 29.0abc 4.9a 0.81ab 3.9ab 16.5ab 39صحاري

F-test----***NS***

LSD 0.05----46.418.21.00.51.35.412.9

CV % ----24.144.413.744.424.124.124.1
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متوسط اإلنتاج )طن/فدان(

شكل 16. إنتاجية  أصناف جح هجني )طن/فدان(

        جدول 27. قياس جودة الثامر لستة أصناف من الجح يف الحقل

الصنف
طول    الثمرة

 )سم(

محيط الثمرة

 )سم(

سمك لحم الثمرة

)سم(

سمك قرشة الثمرة 

)سم(

قطر الثمرة

)سم(

نسبة املواد الصلبة 

والذائبة

ab 40.0a 64.8a 18.3a 1.13a 19.4a 16.9عسل

a 38.0b 72.0bc 20.8a 1.00bc 21.8b 17.8باتا نيجرا

b 40.8a 64.8ab 19.0a 1.00ab 20.0ab 17.3شاينا بيبي

ab 40.3b 72.3c 22.3a 1.00c 23.3b 17.9جاكوار

b 41.8b 69.8ab 18.8a 1.25ab 20.0b 17.8الحسن

a 38.3b 71.8c 21.3a 1.13c 22.4ab 17.3صحاري

P< 0.050.0180.0010.0040.290.010.03

LSD 0.052.223.642.050.262.200.64

CV %3.703.506.8016.106.902.40

أظهــرت النتائــج أن أصنــاف الجــح الهجــني )باتانيجــرا وجاكــوار والحســن( كانــت األعــى يف نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة )17.8 و17.9 و17.8( ، ويف املقابــل كان الصنــف )عســل( األقــل يف نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة 

)16.9(. ســيتم إعــادة تنفيــذ التجربــة يف 2021م لتأكيــد النتائــج ومــن ثــم ســيتم التوصيــة باألصنــاف الواعــدة.
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تقييم إنتاجية أصناف البصل املستوردة واحمللية حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة 

يعتــر البصــل مــن الخــروات التــي تحتــوي عــى مركبــات الكريــت التــي تعطــي رائحــة قويــة ، وهــو مــن أقــدم األطعمــة املعروفــة للبــرش ، ورمبــا نشــأ يف أســيا مثــل إيــران والهنــد وباكســتان والصــني. هنــاك العديــد 

مــن أنــواع البصــل فمنهــا األحمــر واألصفــر واألبيــض واألخــر ، وبعــض هــذه األصنــاف ذو طعــم قــوي جــدا يف حــني أن البعــض األخــر أقــل قــوة. أشــارت  الدراســات الســابقة إىل أن البصــل ميكــن أن يكــون لــه تأثــري 

إيجــايب عــى الصحــة وخفــض الكولســرتول والحــد مــن بعــض مخاطــر الرطــان. وقــد أســتخدم البصــل لعــالج نــزالت الــرد ومشــاكل التنفــس وااللتهابــات البكترييــة. وتعتــر الصــني والهنــد والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ومــرص وإيــران وتركيــا وروســيا مــن أهــم الــدول الرائــدة يف إنتــاج محصــول البصــل ، يبلــغ إجــاميل إنتــاج البصــل يف الســلطنة )10387( طــن ، وتقــدر املســاحة املزروعــة بحــوايل )1397( فــدان. يتــم اســترياد كميــات كبــرية 

مــن محصــول البصــل كل ســنة مــن بلــدان مختلفــة دون  تقييــم  اإلنتاجيــة والجــودة ، وعليــه تــم تصميــم هــذه التجربــة بهــدف تقييــم أربعــة أصنــاف مــن البصــل املســتورد واملحــيل لغــرض تحديــد النمــو واإلنتاجيــة 

والجــودة تحــت ظــروف الحقــل مبحافظــة شــامل الباطنــة.

تــم تنفيــذ التجربــة يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار خــالل املوســم 2020/2019 م ، حيــث تــم زراعــة بــذور )4(  أصنــاف مــن البصــل املســتورد )أيــريل وايــت جرانــو، ورد كريــول، وتكســاس أيــريل جرانــو( )صــورة 

15( باإلضافــة إىل الصنــف املحــيل يف املشــتل يف حــوض مبســاحة )4 م2( وذلــك خــالل شــهر نوفمــر 2019م ، وتــم نقــل الشــتالت إىل الحقــل يف ديســمر 2019م. تــم تنفيــذ الدراســة بتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة 

املنشــقة بأربعــة مكــررات ، وقــد بلــغ مســاحة القطــع التجريبيــة )7 م2(. كانــت مســافة الزراعــة بــني النباتــات )25( ســم عــى اتجــاه واحــد مــن خــط الــري ، وبلــغ عــدد النباتــات املزروعــة يف القطعــة التجريبيــة )65( 

نبــات. تــم الــري وإضافــة األســمدة حســب االحتياجــات املائيــة والســامدية املــوىص بهــا ، وأســتخدم نظــام الــري بالتنقيــط مــع إجــراء املكافحــة ملختلــف أنــواع األمــراض والحــرشات خــالل فــرتة موســم الزراعــة. تــم 

جمــع بيانــات وزن األبصــال )كجــم(، وعــدد األبصــال/م2 ومتوســط وزن البصلــة )جــم(. بلــغ عــدد األيــام إىل مرحلــة النضــج )120( يومــا وطــول فــرتة الحصــاد يومــا واحــدا بواقــع حصــدة واحــدة. تــم التحليــل اإلحصــايئ 

باســتخدام برنامــج )GenStat( اإلصــدار) 12 (.

         

    صنف ايريل وايت جرانو            صنف تكساس ايريل جرانو                    صنف محيل                          صنف رد كريول

صورة 15. أصناف البصل املختلفة
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أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود فروقــات معنويــة بــني األصنــاف يف عــدد األبصــال يف املــرت املربــع ومتوســط وزن البصلــة )جــم( )جــدول 28(. أعطــت أصنــاف البصــل )املحــيل وتكســاس أيــريل جرانــو( أعــى إنتاجيــــــة 

)5.3 و5 طن/فــدان عــى التــوايل( والصنــف )أيــريل وايــت جرانــو( أقــل إنتاجيــة 3.9 طن/فــدان )شــكل 17(. ســيتم إعــادة التجربــة يف املوســم 2021/2020 مــع إدخــال أصنــاف أخــرى مــن البصــل وذلــك بهــدف تقييــم 

أكــر عــدد ممكــن مــن األصنــاف املختلفــة ومــن ثــم ســيتم التوصيــة باألصنــاف الواعــدة.

               جدول 28. اإلنتاج ومتعلقاته ألربعة أصناف من البصل

الصنف
فرتة النضج

)يوم(

طول فرتة الحصاد 

)يوم(

مجموع اإلنتاج 

كجم/القطعة 

التجريبية

مجموع عدد   

األبصال/القطعة 

التجريبية

متوسط وزن 

البصلة

 )جم(

عدد األبصال/
م2

اإلنتاج 
كجم/م2

اإلنتاج

 طن/فدان

اإلنتاج

 طن/هكتار

1201a 6.53a 49.8a 130.4a 7.1a 0.93a 3.92a 9.32أيريل وايت جرانو

1201a 7.35a 51.0a 146.9a 7.3a 1.10a 4.41a 10.50رد كريول

1201a 8.30a 49.0a 168.4a 7.0a 1.20a 5.00a 11.90تكساس أيريل جرانو

1201a 8.80a 47.8a 183.5a 6.8a 1.30a 5.30a 12.60صنف محيل

P< 0.05----0.490.690.360.690.490.490.49

LSD 0.05----3.466.1968.180.900.492.104.94

CV %----27.907.8027.107.8027.9027.9027.90

شكل 17. إنتاجية  أصناف البصل املستورد واملحيل )طن/فدان(
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إكثار وردة السلطان قابوس باستخدام تقنية الزراعة النسيجية
الــورود هــي واحــدة مــن أكــرث نباتــات الزينــة شــيوعا يف العــامل، حيــث أنهــا تســتخدم يف حقــول الزينــة والحقــول الطبيــة والعطريــة. تتميــز مملكــة الزهــور 

بوجــود )1400( نــوع ، منهــا )150( نوًعــا تســتخدم للزينــة واالســتخدامات العلميــة يف آن واحــد، حيــث ارتفــع الطلــب عليهــا بســبب جاملهــا وخصائصهــا 

العطريــة والطبيــة. ولهــذه األســباب فــإن القيمــة النقديــة ألنــواع الــورد مرتفعــة، ويتجــه املزارعــون إىل عمليــات زراعــة األنســجة لتحســني كفاءتهــا يف 

الزراعــة مبــا يف ذلــك وردة الســلطان قابــوس التــي تغطيهــا هــذه الدراســة باعتبارهــا املــرة األوىل التــي يتــم نرشهــا عــن طريــق زراعــة األنســجة، حيــث ال 

توجــد دراســة ســابقة تتحــدث عــن هــذه الــوردة. ويعــود تاريــخ هــذه الــوردة إىل ظهورهــا الرســمي ألول مــرة يف شــهر أبريــل 1990م يف معــرض أوســاكا 

للحدائــق يف اليابــان. وقــد تــم االعــرتاف العاملــي بإســم جاللــة الســلطان قابــوس )طيــب اللــه ثــراه( تقديــراً عامليــاً مــن قبــل جمعيــة الســلطان قابــوس 

الدوليــة للــورود ملســاهامته الشــخصية يف تطويــر العالقــات الدوليــة.

أجريــت هــذه الدراســة يف مركــز بحــوث الزراعــة النســيجية يف جــامح بواليــة بهــالء. حيــث تــم اســتجالب عقــل نباتيــة مــن املــزارع الســلطانية يف محاولــة 

إلكثــار هــذه النبتــة نســيجيا وذلــك لصعوبــة إكثارهــا بالطريقــة التقليديــة وملــا لهــا مــن أهميــة وطنيــة لــدى املواطنــني ، باإلضافــة إىل جودتهــا مــن بــني 

الــورود العطريــة. تــم اللجــوء إىل الزراعــة النســيجية للحصــول عــى نباتــات قويــة وخاليــة مــن األمــراض ومطابقتهــا للنبــات األم ومــن هــذا املنطلــق تــم 

.)NAA: BAP( اختبــار أربــع نســب مــن منظــامت النمــو

إعداد األوساط الغذائية:

تــم إعــداد ثــالث معامــالت باســتخدام الوســط الغــذايئ )Murashige وSkoog( وبنســب هرمونيــة مختلفــة عــى النحــو التــايل: BAP )6-أنزيلينوبوريــن، 

ــن  ــاوية م ــات متس ــع كمي ــالت م ــع املعام ــع جمي ــم وض ــتيك(. ت ــني أس ــض نفتال ــو NAA )1-حم ــم النم ــن منظ ــالت م ــالث معام ــني( وث ــل أدين البنزي

ــان يف دورق  KH و FeEDTA والفيتامينــات و phytagel والعنــارص الكــرى والصغــرى. تــم بعــد ذلــك تســخني الخليــط حتــى الذوب
2
PO

4
أينوزيتــول و 

زجاجــي phytagel. وتــم ضبــط الـــpH عــى درجــة )5.8( ، ثــم وضعــت يف جهــاز التعقيــم ) autoclave( يف درجــة حــرارة )121( درجــة مئويــة وضغــط 

مقــداره )1.5بــار( ملــدة 20 دقيقــة ، وتــم توزيعهــا يف علــب بالســتيكية خاصــة مبقــدار )50 مــل( لــكل عبــوة.

التعقيم األويل:

تــم تقطيــع الســاق إىل عقــل ورشائــح صغــرية )صــورة 16( وغســلها مبيــاه الصنبــور ملــدة 15 دقيقــة ، ثــم تــم وضعهــا يف 70 % مــن كحــول اإليثانــول ملــدة 

15دقيقــة مــرة واحــدة ، ثــم غســلها مبــاء مقطــر ملــدة دقيقــة واحــدة. تــم بعــد ذلــك تقســيم الرشائــح إىل ثــالث مجموعــات يف كل مجموعــة نســبة معينــه 

مــن هيبوكلوريــد الصوديــوم و7 قطــرات مــن )20tween( ووضعــت يف الهــزاز ملــدة 15 دقيقــة. أخــريا، تــم شــطف النباتــات ثــالث مــرات ملــدة 15 دقيقــة 

باملــاء املقطــر املعقــم. بعــد انتهــاء التعقيــم تــم زراعــة العقــل ووضعهــا يف غرفــة النمــو عــى حــرارة 25±2 درجــة مئويــة ملــدة )16 ســاعة ضــوء /8 ســاعة 

الظــالم( ملــدة شــهر إلنتــاج بتــالت وعقــل نباتيــة جديــدة. تــم تغــري الوســط كل 3 أســابيع كلــام زاد عــدد النباتــات أســتفذ العنــارص الغذائيــة بــه. أخــرياً تــم 

إضافــة هرمــون تجذيــر حمــض ))ndole-3-i( butyric )IBA(( والحقــا أقلمتهــا يف البيــت الزجاجــي حتــى تكــون جاهــزة للزراعــة يف الحقــل. 

أ

مرحلة التعقيم

ب

ج

صورة 16. مرحلة إكثار وردة السلطان قابوس
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مرحلة االقلمة:

متــت عمليــة االقلمــة يف البيــوت الزجاجيــة ، حيــث تــم نقــل الشــتالت مــن الوســط إىل خليــط مــن )البيتمــوس والفرموكليــت( بنســبة )1: 1( ونســبة )80-

90 %( مــن الرطوبــة ودرجــة الحــرارة )28 درجــة ســيليزية( ملــدة خمســة أســابيع. بعــد ذلــك تــم نقلهــا إىل البيــوت املحميــة للحصــول عــى نســبة رطوبــة 

أقــل )70-75 %(، مــن أجــل إعدادهــا للزراعــة يف املشــاتل.

ــة  ــاج وردة الســلطان قابــوس مقارن ــج بــني املعامــالت األربــع يف إنت ــة »د« )NAA: BAP، 2: 1( املوضحــة يف الجــدول )29( أفضــل النتائ أظهــرت املعامل

مــع املعامــالت األخــرى وذلــك مــن حيــث قــوة النبــات وعــدد االنقســامات. يف حــني أظهــرت املعامــالت األخــرى ضعفــا ملحوظــا يف قــوة النبــات وعــدد 

االنقســامات. كان الختــالف نســب منظــامت النمــو املســتخدمة عالقــة مبــارشة بالنتائــج املتحصــل عليهــا حيــث أنهــا تحفــز االســتطالة واالنقســامات لــدى 

النباتــات. توضــح )الصــورة 17 أ( منــو الجــذور بســبب إضافــة هرمــون التجذيــر )IBA( يف املراحــل املتقدمــة. حيــث تــم اختيــار أقــوى النباتــات وأضيــف 

إليهــا هرمــون)IBA( اســتعدادا ملرحلــة التأقلــم. يف هــذه املرحلــة يجــب تقليــل الرطوبــة تدريجيــا مــن أجــل إعــداد النباتــات للنمــو يف البيئــة الخارجيــة 

)صــورة 17 ب(.  يتــم نقــل النباتــات مــن وســط إىل آخــر كل ثالثــة أســابيع ، وتبــدأ االنقســامات والجــذور يف الظهــور بعــد النقلــة الثالثــة. لوحــظ أن هنــاك 

عالقــة عكســية بــني منــو النبــات وكثافــة اإلضــاءة أثنــاء إعــادة الــزرع. كــام لوحــظ بــأن زيــادة درجــة اإلضــاءة يــؤدي إىل تدهــور النبــات ، وكذلــك التأخــري 

يف إعــادة زراعــة النباتــات أنتــج نباتــات ضعيفــة ال ميكــن أن تنقــل إىل مرحلــة التأقلــم.

      جدول 29. املعامالت ونسب الهرمونات املستخدمة

منظم النمو )الجرعة(

املعامالت

دجبأ

BAP0.511.52 )ملج / لرت(

NAA0.30.50.91 )ملج / لرت(

أ

صورة 17. )أ( مرحلة التجذير

ب

صورة 17. )ب( مرحلة تأقلم وردة السلطان قابوس
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إكثار األناناس باستخدام تقنية الزراعة النسيجية

 األنانــاس هــو مثــرة اســتوائية كبــرية مــع قــرشة شــائكة وخشــنة وحلــوة املــذاق. عندمــا جــاء املستكشــفون األوروبيــون إىل أمريــكا الجنوبيــة يف القــرن الســابع عــرش أطلقــوا عليــه اســم األنانــاس بســبب مظهــره الصنوبــري. 

تســمى األجــزاء الخارجيــة مــن القــرشة ب«العيــون«.  يقطــع األنانــاس إىل رشائــح ويــؤكل منــه الجــزء الداخــيل األصفــر الحلــو والــالذع. الثــامر بيضاويــة الشــكل تشــبه فاكهــة الصنوبــر وتنمــو مــع محورهــا الواســع ومــع 

أوراقهــا الكثــرية والكثيفــة لتشــكيل مــا يســمى بالفاكهــة الكاذبــة. يــرتاوح وزن الثمــرة مــن   0.5 إىل 1.5 كجــم. إن األســاليب التقليديــة املســتخدمة يف االنتشــار التجــاري بطيئــة للغايــة بحيــث ال ميكــن إنتــاج مــواد الزراعــة 

الالزمــة كــام هــو مطلــوب يف فــرتة زمنيــة قصــرية ، وبالتــايل ولزيــادة رسيعــة ومبكــرة للنباتــات ينصــح باســتخدام اإلكثــار داخــل املختــر. يعتمــد نجــاح اإلكثــار املخــري عــى عــدة عوامــل، والتــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء 

عمليــة اإلكثــار. وقــد نجح«زيبيــدا« و«ســاجاوا« ســنة 1981م يف تطويــر االستنســاخ بالزراعــة املخريــة للراعــم اإلبطيــة مــن تيجــان مثــار األنانــاس الناضجــة، حيــث ميكــن إنتــاج عــدد )5000( نبــات مــن تــاج واحــد يف 

العــام. وبالتــايل تــم تطبيــق زراعــة األنســجة عــى األنانــاس بنجــاح. 

يعتــر األنانــاس هــي مــن الفواكــه االســتوائية ذات األهميــة االقتصاديــة يف الســلطنة، وقــد اســتطاع هــذا املحصــول التكيــف مــع البيئــة املناخيــة ملحافظــة ظفــار، باإلضافــة إىل بعــض النجاحــات الطفيفــة يف املحافظــات 

األخــرى بالســلطنة.  لذلــك اســتخدمت الزراعــة النســيجية كطريقــة إضافيــة لإلكثــار وملســاندة الطــرق التقليديــة لزيــادة إنتاجيتــه.

يهــدف الرنامــج البحثــي إىل عمــل بروتوكــول إلكثــار األنانــاس مــن خــالل الوســط الغــذايئ املعــد يف مرحلــة التأســيس ومنظمــي النمــو )BAP( أو )NAA( بهــدف تحقيــق أقــىص عــدد مــن النباتــات ، والقــدرة عــى التأقلــم 

يف البيــوت املحميــة واملشــاتل.

 نفــذت هــذه الدراســة يف مركــز بحــوث الزراعــة النســيجية لتقييــم فعاليــة اســتخدام تقنيــات زراعــة األنســجة إلنتــاج نباتــات األنانــاس ومقارنــة إنتاجيتهــا وجودتهــا الغذائيــة وفــرتة النضــج بتلــك التــي تــزرع باســتخدام 

الزراعــة التقليديــة. تــم جمــع النباتــات املســتخدمة لإلكثــار مــن الســوق املحــيل. بعــد أن تــم اإلكثــار بنجــاح يف املختــر مــن خــالل تقنيــة زراعــة األنســجة.

:Explants تعقيم األناناس

تــم يف البدايــة إزالــة جــزء النبــات الخارجــي مــن أجــل اســتخراج القمــة الناميــة. وهنــا ينبغــي عــدم اســتخدام الســكني يف هــذه املرحلــة مــن أجــل تجنــب إتــالف األنســجة. تــم قطــع األوراق مــن منطقــة التــاج يف فاكهــة 

األنانــاس حتــى ميكــن التوصــل إىل املنطقــة األساســية الداخليــة و هــي الجــزء القابــل للزراعــة وهــي نقطــة اإلتصــال مــع النظــام النبــايت. تــم وضــع النســيج يف محلــول معقــم يحتــوي عــى 10% مــن )NaOCl( حتــى يتــم 

إدخالــه إىل املختــر يف فــرتة زمنيــة ال تتجــاوز 15 دقيقــة لتجنــب تلــف األنســجة. بعــد ذلــك تــم غســله باملــاء املقطــر. وتــم التعقيــم مبعامــالت مختلفــة مــن )NaOCl( وفقــا للجــدول )30(. وأخــريا تــم غســله باملــاء 

املقطــر املعقــم 3 مــرات ملــدة 15 دقيقــة يف كل مــرة.

        جدول 30. تركيزات NaOCl املستخدمة يف التعقيم

MaterialNaOClNaOClNaOCl+7 drops of tween20

النسبة املئوية

%
101515

151515الوقت )دقيقة(
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خطوات الزراعة:

 زرعــت النباتــات يف وســط غــذايئ )MS( باســتخدام أربــع تركيــزات مــن منظمــي النمــو )BAP وNAA( كــام هــو مبــني يف الجــدول )31( وذلــك لتحفيــز عمليــة االســتطالة والنمــو. وتــم تغيــري الوســط الغــذايئ كل أربعــة 

أســابيع كلــام زاد عــدد االنقســامات يف الســاق واســتنفاذ الوســط العنــارص الغذائيــة الالزمــة لنمــو النبــات. ثــم تــم إضافــة منظــم منــو التجذيــر )IBA( ليتــم بعدهــا أقلمــة النباتــات )صــورة 18(.

        جدول 31. تركيزات منظمي النمو )BAP وNAA( يف الوسط

معاملة 4معاملة 3معاملة 2معاملة 1منظم النمو

BAP )mg/L(0.511.52

NAA )mg/L(0.30.50.92

                         

صورة 18. خطوات الزراعة
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مرحلة التأقلم:

تــم تصميــم عمليــة االقلمــة يف إطــار بيئــة خاصــة مــن البيــوت الزجاجيــة ، حيــث تــم نقــل النباتــات مــن الوســط الغــذايئ إىل خليــط مــن البيتمــوس والفريموكاليــت بنســبة )1:1(. تــم وضــع النباتــات تحــت رطـــــوبة 

)80-90%( ودرجــة الحــرارة )28( درجــة ســيليزية ملــدة ثالثــة أســابيع. بعــد ذلــك تــم نقــل النباتــات إىل البيــوت املحميــة حيــث  الرطوبــة أقــل )70-75%( وذلــك مــن أجــل إعدادهــا للزراعــة )صــورة 19(.

 

صورة 19. مرحلة االقلمة

تــم أخــذ الثــامر املحليــة واملســتوردة املتوفــرة يف أســواق الســلطنة. ولوحــظ أنــه عندمــا يتــم اســتخدام الثــامر الناضجــة جزئيــا أو الناضجــة بشــكل كامــل فــإن األنســجة تفســد برعــة ، وقدرتهــا عــى تخطــي مراحــل 

التعقيــم األوليــة ضعيفــة. لذلــك يــوىص باســتخدام الثــامر غــري الناضجــة يف عمليــة اإلكثــار بالزراعــة النســيجية. وقــد نجــح األنانــاس الفلبينــي يف إظهــار أفضــل النتائــج مــن حيــث قلــة التلــوث وعــدد االنقســامات وقــوة 

النباتــات. 

وأظهــرت النتائــج أن املعاملــة رقــم )4( هــي األفضــل مــن حيــث كميــة اإلنتــاج وقــوة النبــات. لذلــك تــم اعتامدهــا للمراحــل األوىل مــن )صفــر-2(. حيــث تــم اســتخدام )1mg/l BAP  وIBA 0.5  و NAA 0.5( مــن 

املرحلــة )صفــر( إىل املرحلــة )2(  وصــوالً إىل مرحلــة األقلمــة. أمــا بالنســبة ملرحلــة األقلمــة فإنــه بعــد إضافــة منظــم النمــو )IBA( تكــون املعاملــة رقــم )2( هــي األنســب للنباتــات ، حيــث مل يعــد النبــات بحاجــة إىل 

كميــات كبــرية مــن منظــامت النمــو ، وإن زيادتهــا يف األوســاط الغذائيــة يــؤدي إىل تدهــور النباتــات. وقــد تــم تحديــد فــرتة أربعــة أســابيع كأفضــل وقــت إلعــادة زراعــة النباتــات وذلــك ألن الزيــادة أو النقصــان يف الوقــت 

يــؤدي إىل انهيــار النباتــات وانخفــاض جودتهــا. تنتــج شــتالت األنانــاس جــذوراً أساســية غــري أنهــا ال تعيــش طويــالً. جميــع الجــذور املنتجــة مــن النباتــات يف املختــر هــي جــذور ثانويــة ، وذلــك ألن التكاثــر فيهــا يتــم عــن 

طريــق اإلنقســام املبــارش. تــم الســيطرة عــى منطقــة التــاج للحــث عــى منــو الســاق يف تركيــزات مختلفــة مــن منظــم النمــو )BAP( وأيضــا الخليــط املكــون مــن منظمــي النمــو )BAP وNAA(. ذكــرت إحــدى الدراســات 

أن الحصــول عــى اإلكثــار األمثــل يتــم مــن الوســط الغــذايئ )MS( املكــون مــن 3.0 ملغ/لــرت )BAP( ويحتــوي الوســط الغــذايئ )MS( عــى )BAP/0.5 mg/L و mg/L NAA 1.0(. وقــد وجــد أنــه يف حالــة األوراق التــي 

تنمــو عــى الجــزء العلــوي مــن الســاق، فــإن الجــذور تنمــو حــول الســاق وبعضهــا تظهــر كــذرة عــى ســطح الســاق. وهــي مغطــاة بغطــاء فلينــي وبنــي محمــر وتســمى بدايــات الجــذور. 

وبشــكل عــام أظهــرت النتائــج أن عــدد النباتــات التــي منــت مرتفعــة جــداً. وهــذا يشــري إىل أن تقنيــة زراعــة األنســجة لألنانــاس قــد يكــون بديــالً مناســباً إلنتــاج النباتــات وذلــك بســبب بقاءهــا يف ظــروف متناميــة مامثلــة 

لتلــك التــي تنرشهــا الطــرق التقليديــة. وقــد يكــون ذلــك مفيــداً للصناعــات الزراعيــة، إذ أن توافــر مــواد الزراعــة يعــد عامــالً رئيســياً يؤثــر عــى إنتاجيــة املحصــول وعــى زيــادة اإليــرادات املتأتيــة مــن التصديــر.
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البرنامج الرئيسيالبرنامج الرئيسي44

إدارة وتحسين الموارد الوراثية إدارة وتحسين الموارد الوراثية 
الحيوانيةالحيوانية
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املشروع 4-1. التحسني الوراثي لألبقار احمللية واجملرتات الصغرية والدواجن

التحسني الوراثي لألبقار احمللية من سالالت مشال و جنوب السلطنة 

تعــد املــوارد الوراثيــة الحيوانيــة ذات أهميــة حيويــة بالنســبة إىل الزراعــة والتنميــة الريفيــة والبيئيــة ، حيــث أنهــا جــزء رضوري مــن األســاس البيولوجــي لألمــن الغــذايئ العاملــي ، وبنــاء عــى نتائــج التعــداد الزراعــي 

لســنة 2013م فقــد بلــغ العــدد الــكيل لألبقــار يف الســلطنة 359507 رأس ، و تعــد األبقــار املصــدر الثــاين  للحــوم بعــد املاعــز، كــام تســتخدم إلنتــاج الحليــب ومشــتقاته. يوجــد يف الســلطنة ســاللتني مــن األبقــار املحليــة 

)شــامل و جنــوب الســلطنة(، وهــي مــن نــوع الزيبــو أو أبقــار املناطــق الحــارة ولديهــا قــرون وســنام وزوائــد جلديــة تتــدىل تحــت الرقبــة ، توجــد ســاللة شــامل الســلطنة يف املحافظــات الشــاملية ويغلــب عليهــا اللــون 

البنــي الفاتــح ويتــدرج إىل البنــي الداكــن بالنســبة للذكــور. بينــام توجــد أبقــار جنــوب الســلطنة يف محافظــة ظفــار، وهــي أكــر حجــام مــن ســاللة شــامل الســلطنة ويغلــب عليهــا اللــون األســود مــع وجــود خليــط مــن 

اللــون األســود واألبيــض وتزيــد فيهــا نســبة العــروق األفريقيــة. وتتميــز هــذه الســالالت املحليــة بأنهــا مفضلــة مــن قبــل املســتهلك ومقاومــة لألمــراض ومتأقلمــة مــع البيئــة املحليــة باإلضافــة إىل انخفــاض تكاليــف الرعايــة 

واإلدارة لهــا ، وبالرغــم مــن هــذه امليــزات النســبية الجيــدة فــإن إنتاجيــة هــذه الســاللة مــن الحليــب تعــد ضعيفــة وخاصــة ســاللة شــامل الســلطنة. وبنــاء عــى نتائــج البحــوث التطبيقيــة مبحطــة بحــوث اإلنتــاج الحيــواين 

بالرميــس واملالحظــات الحقليــة بوحــدة التلقيــح االصطناعــي ، تبــني أن هنالــك قــدر جيــد مــن التبايــن يف إنتاجيــة الحليــب ومعــدالت النمــو اليومــي قبــل وبعــد الفطــام عنــد تحســني طــرق اإليــواء والتغذيــة واإلدارة وأن 

هنالــك فرصــة كبــرية للتحســني. 

يهــدف مــرشوع التحســني الــورايث لألبقــار املحليــة مــن ســاللتي شــامل وجنــوب الســلطنة إىل تحســني إنتاجيــة الحليــب واللحــم لهاتــني الســاللتني وذلــك باســتخدام طريقــة االنتخــاب الــورايث وتكويــن قطيــع النــواة. ومــن 

ضمــن أهــداف املــرشوع أيضــا االســتمرار يف حفــظ وصيانــة الســالالت املحليــة وإجــراء التوصيــف الــورايث واملظهــري للســالالت املحليــة وتوثيقهــا ، إضافــة إىل االســتمرار يف نــرش التقنيــات الحديثــة يف تنميــة اإلنتــاج الحيــواين 

وتحســني إنتاجيــة الحليــب واللحــم  لســالالت األبقــار عنــد املربــني وذلــك عــن طريــق توزيــع قشــات الســائل املنــوي لذكــور محســنة صــورة )20(.
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صورة 20. ساللة أبقار جنوب السلطنة

تــم جمــع بيانــات األبقــار للصفــات اإلنتاجيــة والتناســلية مــن مركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين بالرميــس ومحطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــة ،  كــام تــم قيــاس إنتــاج الحليــب اليومــي ومعــدل الزيــادة اليوميــة يف وزن 
الجســم. وتــم تقييــم األداء اإلنتاجــي لســالالت األبقــار املحليــة لغــرض حفــظ هــذه الســاللة لالســتخدام املســتدام كمــورد ورايث. ومــن ثــم القيــام بإجــراء اختبــار النســل للثــريان املحســنة الســتخدام أفضلهــا يف برنامــج 

التلقيــح االصطناعــي. وبلــغ إجــاميل أعــداد ســاللة أبقــار شــامل الســلطنة يف مركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين بالرميــس )222( رأس بواقــع )64( ذكــر و)158( أنثــى حتــى نهايــة ديســمر 2020 م )صــورة 21(. 
أظهــرت نتائــج موســم الــوالدات لســنة 2020م أنــه تــم الحصــول عــى عــدد )60( مولــوداً )32 ذكــر و 28 أنثــى(. وشــهد هــذا املوســم ارتفــاع يف متوســط نســبة الخصوبــة )83.5%( مقارنــة مبوســمي والدات 2018م )%62.5( 

ووالدات 2019م )52%( ، بينــام بلــغ نســبة نفــوق املواليــد حتــى عمــر الفطــام )3.3%(. وبلــغ متوســط إنتــاج الحليــب لألبقــار )3.19 كجم/يــوم( ، وكان أعــى إنتــاج للحليــب تــم تســجيله يف املوســم حــوايل )4.9 لرت/يــوم(.  

                          

ب

           

أ

صورة 21. )أ( ذكر من ساللة أبقار جنوب السلطنة، )ب( عجول من ساللة أبقار شامل السلطنة

كــام بينــت نتائــج موســم الــوالدات يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــة أن عــدد املواليــد قــد بلــغ )25( رأس بنســبة خصوبــة متوســطها )85%( و نســبة نفــوق أقــل مــن )1%(. وارتفــاع يف متوســطات أوزان  املواليــد 
والفطــام لســاللة أبقــار جنــوب الســلطنة مقارنــة بنتائــج موســم 2019م. بينــام بلــغ إجــاميل األعــداد لهــذه الســاللة يف املحطــة )101( رأس )15 ذكــر و86 أنثــى( ، وبلــغ متوســط إنتــاج الحليــب لألبقــار )7 لرت/يــوم(. يوضــح 

الجــدول )32( متوســط صفــات النمــو لســاللتي أبقــار شــامل وجنــوب الســلطنة . 
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       جدول 32  . متوسط األوزان ومعدالت النمو للذكور واإلناث لسالالت األبقار املحلية 

الصفة املدروسة
أبقار جنوب السلطنةأبقار شامل السلطنة 

إناثذكورإناثذكور

15.514.423.919.6متوسط وزن امليالد )كجم(

متوسط وزن الفطام )كجم( 

»العمر عند الفطام 90 يوم يف ساللة شامل السلطنة 

و 105 يوم يف ساللة جنوب السلطنة »

56.744.6119.0102.0

96.577.2131.5124.5متوسط وزن ستة أشهر )كجم(

457.8335.6905.7784.8متوسط معدل النمو اليومي قبل الفطام )جم/يوم(

442.0362.2138.8250.0متوسط معدل النمو اليومي بعد الفطام )جم/يوم(

               
        

شكل 18.  مقارنة بني معدالت النمو قبل و بعد الفطام ألبقار شامل وجنوب السلطنة )ذكور وإناث( بني موسمي والدات 2019 و 2020م

يوضــح الشــكل )18( الفــرق بــني متوســطات معــدالت النمــو قبــل وبعــد الفطــام لســالالت األبقــار املحليــة خــالل املواســم 2019و2020م ، حيــث أشــارت النتائــج إىل زيــادة معــدالت النمــو يف ســاللتي شــامل وجنــوب 

الســلطنة خــالل هــذا املوســم ، وبلــغ متوســط معــدالت النمــو قبــل الفطــام  لذكــور وإنــاث ســاللة أبقــار جنــوب الســلطنة 905.7 و 784.8 جم/يــوم عــى التــوايل. كــام لوحــظ تحســن يف معــدالت النمــو بعــد الفطــام  442 

و362 جم/يــوم لذكــور وإنــاث ســاللة أبقــار شــامل الســلطنة ، وأظهــرت النتائــج أن هنــاك زيــادة يف إنتــاج الحليــب لســاللة أبقــار شــامل الســلطنة وزيــادة يف متوســطات األوزان ومعــدالت النمــو للســاللتني، مــام يــدل 

عــى اســتجابة الحيوانــات لرنامــج االنتخــاب الــورايث.
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التحسني الوراثي للسالالت احمللية من املاعز و الضأن ) األغنام (

تتمتــع الســلطنة مبــوارد وراثيــة حيوانيــة جيــدة خاصــة مــن الســالالت املختلفــة للامعــز والضــأن. وقــد تأقلمــت هــذه الســالالت عــى الظــروف البيئيــة املحليــة وذلــك بفضــل عمليــات االنتخــاب الصناعــي والطبيعــي والتــي 

اســتمرت لعــدة أجيــال ونتــج منهــا مــوارد وراثيــة قــادرة عــى اإلنتــاج يف معظــم محافظــات الســلطنة. يوجــد يف الســلطنة خمــس ســالالت مــن املاعــز )ماعــز الباطنــة والجبــل األخــر والظفــاري و الجبــايل و الصحــراوي ( 

والتــي تــم دراســتها بطريقــة مكثفــة مبحطــات البحــوث الحيوانيــة ، كــام يوجــد ســاللتني مــن الضــأن )ضــأن شــامل الســلطنة والضــأن الظفــاري(.

يغلــب عــى  ســاللة ماعــز الباطنــة اللــون البنــي   الغامــق مــع وجــود منطقــة بيضــاء يف أســفل الســاق وتوصــف هــذه الســاللة بأنهــا متوســطة الحجــم وتوجــد يف املناطــق الشــاملية ، بينــام تتميــز ســاللة ماعــز الجبــل 

األخــر بشــكلها وإنتاجيتهــا ويغلــب عليهــا اللــون البنــي الفاتــح أو املائــل إىل البيــاض يف بعــض األحيــان وتعتــر هــذه الســاللة كبــرية الحجــم ويكســو جســمها شــعر كثيــف ومتوســط الطــول. ويتــم االحتفــاظ بهاتــني 

الســاللتني يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بــوادي قريــات ، باإلضافــة إىل حفــظ ســاللة ماعــز الجبــل األخــر يف وحــدة الجبــل األخــر. أمــا ســاللة املاعــز الظفــاري والتــي تتواجــد يف ســهل صاللــة ويف بعــض مناطــق الجبــل 

الغربيــة فيغلــب عليهــا اللــون األبيــض مــع وجــود بعــض األلــوان األخــرى مثــل األســود والبنــي  الغامــق والفاتــح والرمــادي. وتوصــف هــذه الســاللة بأنهــا صغــرية الحجــم ولــدى اإلنــاث رضوع متوســطة إىل كبــرية تتميــز 

بإنتاجيــة عاليــة مــن الحليــب ويكســو جســمها شــعر قصــري جــدا.

يوجــد الضــأن العــامين بشــكل أســايس يف املناطــق الشــاملية مــن الســلطنة ويغلــب عليــه اللــون األســود ، كــام يوجــد منــه اللــون األبيــض والبنــي ، ويوصــف بأنــه متوســط الحجــم ويصنــف حســب غطــاء الجســم والذيــل 

إىل صــوف خشــن وذيــل قصــري ورفيــع ، وتتميــز هــذه الســاللة بارتفــاع معــدل التوأميــة ، حيــث بــدء االهتــامم بهــا منــذ التســعينات يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بــوادي قريــات. أمــا الضــأن الظفــاري فقــد تــم إدخالــه 

حديثــا إىل محطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــة .

متثــل ســالالت املجــرتات الصغــرية نســبة )88%( مــن الــرثوة الحيوانيــة يف الســلطنة ، وتعتــر مصــدرا هامــا للحــوم ، لذلــك يهــدف برنامــج التحســني الــورايث إىل تحســني الصفــات اإلنتاجيــة والتناســلية للســالالت املحليــة مــن 

املاعــز و الضــأن. كــام يهــدف أيضــا إىل حفــظ وصيانــة الســالالت املحليــة وإجــراء التوصيــف الــورايث واملظهــري للســالالت املحليــة وتوثيقهــا ألجــل تحســني إنتاجيــة الحليــب واللحــم لســالالت املاعــز و الضــأن عنــد املربــني 

وذلــك عــن طريــق توزيــع الذكــور املحســنة. 

تــم تقييــم إنتاجيــة وإمكانيــات الســالالت املحليــة مــن املاعــز والضــأن )صــورة 22( مــن خــالل جمــع البيانــات عــن صفــات النمــو والخصوبــة وحســاب معــدالت النمــو قبــل و بعــد الفطــام انتهــاءا بتوزيــع الذكــور املحســنة 

عــى املربــني .

أظهــرت نتائــج الرنامــج يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بــوادي قريــات أن نســبة الخصوبــة قــد بلغــت )89.7%( ملاعــز الجبــل األخــر و)83.9%( ملاعــز الباطنــة و)97.5%( للضــأن العــامين. وكان متوســط حجــم البطــن 

لــوالدات هــذا املوســم )1.63( ملاعــز الجبــل األخــر و)1.44( ملاعــز الباطنــة و)1.52( للضــأن العــامين. وهــذا يعكــس االســتجابة املوجبــة لرنامــج االنتخــاب. كــام بلغــت نســبة الوفيــات مــن املواليــد مــن امليــالد حتــى 

الفطــام )7.07 %( يف ماعــز الجبــل األخــر و)10.2 %( يف ماعــز الباطنــة و)11.3%( يف الضــأن العــامين.  يوضــح الجــدول )33 ( متوســطات صفــات النمــو لســالالت املاعــز و الضــأن يف املحطــة . 
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           جدول  33.  نتائج صفات النمو لسالالت املاعز والضأن يف محطة البحوث الحيوانية بوادي قريات

الجنسالساللة
وزن امليالد

)كجم(

وزن الفطام

)كجم(

وزن 6 أشهر 

)كجم(

معدل النمو قبل 

الفطام )جم/يوم(

معدل النمو بعد 

الفطام )جم/يوم(

ماعز الجبل األخر

3.216.923.113059ذكور

2.915.920.612445إناث

ماعز الباطنة

3.416.521.512548ذكور

2.915.820.512345إناث

الضأن العامين

2.916.822.813257ذكور

2.815.521.512157إناث

أمــا فيــام  يتعلــق بنتائــج الرنامــج البحثــــي لتحســني املاعــز والضــأن يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــة ، فقــد أظهــرت نتائــج موســــم 2020م الحصــول عــى عــدد )139( مولــود مــن )110( أم مــن املاعــز الظفــاري  

)74 ذكــر و65 أنثــى(  ، حيــث كانــت نســبة الخصوبــة )73%( وكان متوســط صفــة حجــم البطــن لهــذه الســاللة )1.39(. أمــا بالنســبة للضــأن الظفــاري يف صاللــة فقــد بلــغ عــدد املواليــد )59( مولــود )25 ذكــر و34 أنثــى(، 

وكانــت نســبة الخصوبــة )82.6%(. يوضــح الجدولــني )34 ( و )35( متوســطات صفــات النمــو لســالالت املاعــز و الضــأن يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــة. 

        جدول 34 . نتائج صفات النمو لسالالت املاعز الظفاري يف محطة البحوث الحيوانية بصاللة

املتوسط الحسايبالعدد ) رأس(الصفات املدروسة

0.032± 1393.1متوسط وزن امليالد

0.270 ± 11211.38متوسط وزن الفطام

0.297± 11212.58متوسط وزن ستة أشهر
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        جدول 35 . نتائج صفات النمو لسالالت الضأن الظفاري يف محطة البحوث الحيوانية بصاللة

املتوسط الحسايبالعدد ) رأس(الصفات املدروسة

1.7±470.05متوسط وزن امليالد

12.8±440.50متوسط وزن الفطام

15.3±420.43متوسط وزن ستة أشهر

أوضحــت النتائــج أن هنــاك زيــادة يف متوســطات األوزان ومعــدالت النمــو لســالالت املاعــز والضــأن يف محطــات البحــوث الحيوانيــة ، كــام أظهــرت النتائــج ارتفــاع معــدل الخصوبــة والتوأميــة يف جميــع الســالالت ، مــام 

يــدل عــى اســتجابة الحيوانــات لرنامــج االنتخــاب الــورايث . كــام أظهــرت النتائــج زيــادة يف نســبة الخصوبــة لســالالت ماعــز الجبــل األخــر وماعــز الباطنــة واملاعــز الظفــاري والضــأن العــامين والضــأن الظفــاري .

ج

  

ب

  

أ

        صورة 22 )أ( أغنام شامل السلطنة ، )ب( ماعز ظفار )أنثى( ، )ج( ماعز الجبل األخر )ذكر(
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التحسني الوراثي للدجاج احمللي )األبيض، البين، األسود(
توجــد الدواجــن املحليــة بالســلطنة يف املناطــق الريفيــة يف الغالــب ، وتــرىب يف املنــازل واملــزارع يف حيــازات صغــرية. و تتميــز الدواجــن املحليــة 

بقدرتهــا عــى تحمــل الظــروف املناخيــة الحــارة ومقاومــة األمــراض وانخفــاض نســبة النفــوق. يكــون حجــم الجســم يف ســاللة الدواجــن املحليــة  

متوســط ولــون الجســم والــرأس للذكــور واإلنــاث أســود أو بنــي فاتــح او أبيــض ، و تكــون الرقبــة غــري عاريــة مــن الريــش واألرجــل عاريــة مــن 

الريــش.

يبلــغ العمــر عنــد البلــوغ )21( أســبوع  ويــرتاوح وزن الصيصــان يف اليــوم األول مــن 29-31 جــرام، وتــرتاوح رسعــة النمــو مــن 75 – 90جم/اليــوم، 

ويبلــغ وزن التســويق يف عمــر اإلنتــاج )21 أســبوع ( حــوايل 1.5 كجــم للذكــور و1.2 كجــم لإلنــاث. ويبلــغ متوســط إنتــاج الدجــاج املحــيل مــن 

البيــض حــوايل )145( بيضــة يف الســنة ، أمــا متوســط وزن البيضــة فيبلــغ حــوايل )41( جــم ويغلــب عليــه اللــون البنــي الفاتــح .

يهــدف برنامــج تحســني ســالالت الدجــاج املحــيل إىل حفــظ الســالالت املحليــة مــن خــالل إجــراء التوصيــف الــورايث واملظهــري للســالالت املحليــة 

وتوثيقهــا ،  ومــن ثــم تحســني الصفــات اإلنتاجيــة والتناســلية لســالالت الدجــاج املحــيل.

تــم إجــراء هــذه الدراســة يف محطــة بحــوث الــرثوة الحيوانيــة بصاللــه خــالل ســنة 2020م ، حيــث تــم جمــع البيانــات املتعلقــة بصفــات النمــو 

والخصوبــة لســالالت الدجــاج املحــيل )األبيــض و األســود والبنــي( )صــورة 23(. 

أظهــرت نتائــج الرنامــج إنتــاج عــدد )882(  صــوص )خليــط( مقســمة عــى حســب األلــوان وموزعــة يف حظائــر  متثــل املكــررات ، ومــع اســتمرار 

عمليــة االنتخــاب للقطعــان والرتكيــز عــى املحافظــة عــى الســاللة املحليــة ونــرش الوعــي الفنــي والصحــي لــدى املربــني لوحــظ أن هنــاك تحســن 

يف متوســطات نســبة الخصوبــة لجميــع الســالالت مقارنــة بنتائــج موســم 2019م.

كانــت نســبة خصوبــة الدجــاج األســود األعــى يف خــط اإلنتــاج حيــث بلغــت )90%( ويليهــا األبيــض )85%( ثــم البنــي )84%(. وبشــكل عــام أظهــرت 

النتائــج أن هنــاك زيــادة يف متوســطات نســبة الخصوبــة لخطــوط اإلنتــاج الثالثــة مقارنــة باملوســم املــايض )جــدول 36(، وكذلــك يف متوســط وزن 

الصــوص عنــد عمــر يــوم ، ووزن البيضــة مــام يــدل عــى اســتجابة الدجــاج املحــيل لرنامــج االنتخــاب الــورايث .

               جدول 36. متوسط نسبة الخصوبة وعمر الصوص ووزن البيضة للدواجن املحلية

الساللــة
متوسط نسبة الخصوبة 

)%(

متوسط وزن الصوص عمر يوم 

)جـرام(

متوسط وزن البيضة

)جـرام(

902939محيل )أسـود(

853040محيل )أبيـض(

843140محيل )بنـي(

أ

ب

ج

 

صورة 23. )أ-ج(. سالالت الدجاج املحلية
)أ( محيل )أبيـض( ، )ب( محيل )أسـود( ، )ج( محيل )بنـي(
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املشروع 4 - 2  برنامج حفظ املوارد الوراثية احليوانية احمللية لضمان استدامتها

توصيف وتصنيف سالالت اجملرتات الصغرية يف مشال السلطنة 

متثــل ســالالت املجــرتات الصغــرية نســبة )88%( مــن الــرثوة الحيوانيــة يف الســلطنة ، وتعتــر مصــدرا هامــا للحــوم.  تــم تنفيــذ برنامــج التحســني الــورايث للســالالت املحليــة مــن املاعــز و الضــأن ألجــل تحســني الصفــات 

اإلنتاجيــة. وبحكــم وجــود تنــوع كبــري يف ســالالت املاعــز فقــد جــاء مــرشوع توصيــف وتصنيــف هــذه الســالالت ومنهــا املاعــز الجبــايل والــذي ينتــرش بصــورة رئيســية يف املناطــق والواليــات التــي تقــع عــى حــدود سالســل 

جبــال الحجــر الرشقــي )واليــات املضيبــي وابــراء والقابــل ودمــا الطائــني وقريــات( ، كــام تتواجــد يف سلســلة جبــال الحجــر الغــريب خاصــة يف محافظــة الظاهــرة. وتعتــر هــذه الســاللة مــن الســالالت كبــرية الحجــم وواســعة 

االنتشــار، ومييــل لونهــا للبنــي الغامــق والبنــي الفاتــح والبنــي املحمــر ويوجــد يف البعــض منهــا بقــع بيضــاء عــى أرجلهــا ورأســها .

تكــرث ســاللتي املاعــز الصحــراوي وماعــز صحــراوي مســندم يف املناطــق و الواليــات التــي  تقــع عــى حــدود الربــع الخــايل ورمــال الرشقيــة  وتوجــد بصــورة رئيســية يف واليــة بديــة والكامــل والــوايف وجعــالن بنــي بوعــيل 

وجعــالن بنــي بوحســن وصــور ، كــام  توجــد يف محافظــة الظاهــرة ومحافظــة مســندم. ويكــون لونهــا مختلــط بــني األســود واألبيــض ، إال أن الســائد واملرغــوب هــو اللــون األســود .تتميــز ســاللة ماعــز صحــراوي مســندم 

بصغــر حجمهــا مقارنــة باملاعــز الصحــراوي )صــورة 24( ، ويوجــد بهــا خطــوط بنيــة يف البطــن ويف أطــراف الوجــه . يركــز برنامــج االنتخــاب لتحســني ســالالت املاعــز املحليــة يف شــامل عــامن عــى تحديــد و تصنيــف ســالالت 

املجــرتات الصغــرية يف املنطقــة وزيــادة معــدالت النمــو والتوأمــة لهــذه الســالالت. لذلــك يهــدف هــذا املــرشوع اىل تحســني الصفــات اإلنتاجيــة و التناســلية لســالالت املاعــز يف شــامل الســلطنة ، وحفــظ وصيانــة الســالالت 

املحليــة ألجــل إجــراء التوصيــف الــورايث واملظهــري لتلــك الســالالت وتوثيقهــا لغــرض تحســني إنتاجيــة الحليــب واللحــم لســالالت املاعــز عنــد املربــني وذلــك عــن طريــق توزيــع الذكــور املحســنة.

تــم تقييــم إنتاجيــة و إمكانيــات الســالالت املحليــة مــن املاعــز مــن خــالل جمــع البيانــات عــن صفــات النمــو و الخصوبــة ، وحســاب معــدالت النمــو قبــل و بعــد الفطــام. ومــن ثــم توزيــع الذكــور املحســنة عــى املربــني. 

وبرغــم بعــض الظــروف الطارئــة خــالل موســم والدات 2020م ، حيــث تعــرض القطيــع ملــرض االلتهــاب الرئــوي البلــوري )Contagious Caprine Pleuropneumonia- CCPP( ونفــوق عــدد مــن الحيوانــات ، إال ان 

النتائــج البحثيــة للرنامــج حافظــت عــى ثباتهــا ، حيــث بلــغ متوســط نســبة الخصوبــة لســاللة ماعــز الجبــايل )88%( والصحــراوي )90%( والصحــراوي مســندم )92%( ، بينــام كان معــدل حجــم البطــن الــذي يعكــس نســبة 

التوأميــة يف القطيــع عنــد الــوالدة )1.24( مولــود للســالالت الثــالث. يوضــح الجــدول )37( متوســطات أوزان الحيوانــات ملوســم والدات 2020م ، حيــث يالحــظ تحســن يف متوســطات األوزان عنــد امليــالد والفطــام والــوزن 

بعــد الســتة أشــهر لجميــع الســالالت باملقارنــة مــع نتائــج موســم 2019م. فعــى ســبيل املثــال يالحــظ أن وزن الســتة أشــهر للذكــور يف كل مــن ســالالت ماعــز الجبــايل وماعــز الصحــراوي وصحــراوي مســندم يف ســنة 

2019م كان )16.3و16 و15.2( عــى التــوايل .
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        جدول 37.  متوسطات األوزان لسالالت املاعز مبركز بحوث اإلنتاج الحيواين بالرميس لسنة 2020م

وزن 6 أشهر )كجم(وزن الفطام )كجم(وزن امليالد )كجم(الجنسالســاللة

ماعز جبايل
3.813.020.6ذكور

3.211.317.6إناث

ماعز صحراوي
3.314.222.7ذكور

3.013.617.7إناث

ماعز صحراوي مسندم
2.812.717.4ذكور

2.611.416.5إناث

أظهــرت النتائــج أن هنــاك زيــادة يف متوســطات األوزان ومعــدالت النمــو لســالالت املاعــز والضــأن يف مركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين بالرميــس، كــام أوضحــت النتائــج ارتفــاع معــدل الخصوبــة والتوأميــة يف جميــع الســالالت، 

مــام يــدل عــى اســتجابة الحيوانــات لرنامــج االنتخــاب الــورايث .

ب

                                 

أ

صورة 24. )أ( ماعز جبايل ، )ب( ماعز مسندم صحراوي
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مجع وحتضري وتوزيع السائل املنوي اجملمد من الثريان احمللية واملستوردة احملسنة	
يعتــر التلقيــح االصطناعــي األداة األكــرث فعاليــة يف زيــادة تأثــري برامــج االنتخــاب الــورايث الحيــواين عــن طريــق تقليــل فــرتات الجيــل. وقــد بــدأ برنامــج التلقيــح االصطناعــي يف الســلطنة يف ســنة 1990م باســتخدام الســائل 

املنــوي املســتورد لســاللتي الجــرييس والزيبــو اإلســرتايل )Australian Milking Zebu –AMZ(، وعــى الرغــم مــن حــدوث تحســن يف إنتــاج الحليــب ، إال أن االســتخدام املكثــف للســالالت املســتوردة أدى إىل تغــري كبــري يف 

الرتكيبــة الوراثيــة لســاللة األبقــار العامنيــة النقيــة .و للحــد مــن تدهــور الســالالت املحليــة ، تــم إنشــاء مختــر بحــوث التناســل يف مركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين بالرميــس يف 2011/2010 م ، ويهــدف هــذا املختــر لحفــظ 

وتحســني ســاللة أبقــار الســلطنة التــي ميتلكهــا العديــد مــن املزارعــني عــن طريــق نــرش تقنيــة التلقيــح االصطناعــي. و يعمــل املختــر عــى جمــع وتقييــم وحفــظ وتجميــد قشــات الســائل املنــوي ومــن ثــم توزيعهــا عــى 

العيــادات ، حيــث تقــوم هــذه العيــادات بتلقيــح قطعــان األبقــار لــدى املواطنــني. 

وتــم اختيــار عــدد مــن الطالئــق  لســالالت األبقــار العامنيــة يف شــامل وجنــوب الســلطنة لتحســني اإلمكانــات الوراثيــة للســامت املســتهدفة. كــام تــم اســتجالب طالئــق الجــرييس ،و تــم بعــد ذلــك تدريــب تلــك الطالئــق 

مــن الســالالت الثــالث عــى جمــع الســائل املنــوي واختبــار جودتــه )الحركيــة ، الحيويــة ، املورفولوجيــة(. ومــن ثــم جمــع وتقييــم ومتديــد وتعبئــة الســائل املنــوي يف قشــات )0.25. مــل( ، و تجميــد القشــات يف النيرتوجــني 

الســائل. وتوزيــع القشــات املجمــدة عــى العيــادات البيطريــة الخاصــة.

تــم خــالل يف هــذا املوســم اســتخدام عــدد )3( طالئــق مــن ســاللة )أبقــار شــامل الســلطنة ( و)3( طالئــق مــن ســاللة جــرييس وطليقــة واحــدة مــن ســاللة )أبقــار جنــوب الســلطنة( ، وذلــك إلنتــاج الســائل املنــوي املجمــد. 

والجديــر بالذكــر بأنــه قــد تــم اســتخدام بعــض هــذه الطالئــق منــذ ســنة 2016م وذلــك لضــامن أفضــل جــودة للســائل املنــوي وتجنــب التــزاوج الداخــيل يف قطيــع مركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين أو يف قطيــع املزارعــني، 

ولذلــك تــم تدريــب طالئــق بديلــة مــن ســاللة )أبقــار شــامل الســلطنة( ، وتــم طلــب طالئــق بديلــة لســاللة الجــرييس ، يوضــح الجــدول )38( إنتــاج ســنة 2020م مــن قشــات الســائل املنــوي املجمــد للســالالت التــي تــم 

اختيارهــا ، حيــث بلغــت الكميــة اإلجامليــة للقشــات املنتجــة حــوايل )4365 قشــة( بواقــع )3820 قشــة( للجــرييس و)450( ألبقــار شــامل الســلطنة و)95 قشــة( ألبقــار جنــوب الســلطنة. وقــد تــم توزيــع مــا قــدره )2590 

قشــة( خــالل 2020م بواقــع )990 قشــة( للجــرييس و )800 قشــة ( ألبقــار شــامل الســلطنة و)800 قشــة( ألبقــار جنــوب الســلطنة )جــدول 39(.

        جدول 38. إنتاج قشات السائل املنوي خالل 2020م 

الكمية املنتجةالساللة م

3820جرييس 1

450أبقار شامل السلطنة 2

95أبقار جنوب السلطنة   3

4365اإلجاميل 

           جدول 39. توزيع قشات السائل املنوي خالل 2020م 

الكمية املوزعةالساللة م

990جرييس 1

800أبقار شامل السلطنة 2

800أبقار جنوب السلطنة   3

2590اإلجاميل 
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املشروع 5-1 . مسح و حتديد اآلفات واألمراض للمحاصيل الرئيسية 

مسح أنواع ذباب الفاكهة للموسم 2019-2020م

تنتمــي ذبابــة الفاكهــة إىل عائلــة Tephritidae، ويوجــد منهــا حــوايل )4000( نــوع حــول العــامل. مــن بينهــا )932( نوًعــا معرفًــا حاليًــا، وتشــكل ذبابــة الفاكهــة حــوايل 10 % مــن إجــاميل اآلفــات املســجلة عــى الفواكــه 

والخــروات التجاريــة، األمــر الــذي أدى إىل فــرض الحجــر الصحــي والحظــر التجــاري للعديــد مــن املحاصيــل التــي تصــاب مبختلــف أنــواع ذبابــة الفاكهــة. تــم تســجيل )59( نوًعــا مــن ذبابــة الفاكهــة يف املغــرب. ويف 

 Bactrocera :( تشــمل )152( نوًعــا ونوًعــا فرعيًــا يف )41( جنًســا وثــالث عائــالت فرعيــة. يف الســلطنة، تــم تســجيل تســعة أنــواع مــن ذبابــة الفاكهــة، وهــيTephritidae Diptera( إيــران، فــإن قامئــة مرجعيــة لعائلــة

zonata و B. dorsalis و B. cucurbite و Dacus ciliatus و D. longistylus و Carpomya Vessuviana و C. incomplete و B. musae و D. frontalis ومعظمهــا تســبب أرضاًرا جســيمة للفواكــه والخــروات.

تــم  تنفيــذ هــذا املســح  بهــدف تحديــد أنــواع ذبــاب الفاكهــة املرتبطــة مبحاصيــل القرعيــات ولتقييــم مســتوى اإلصابــة يف املحاصيــل املختلفــة. ركــز البحــث عــى التحديــد املورفولوجــي والجزيئــي لذبــاب الفاكهــة 

الشــائعة عــى مختلــف محاصيــل القرعيــات ومــن املتوقــع أن يوفــر هــذا البحــث معلومــات أساســية لبنــاء برنامــج متكامــل إلدارة آفــة ذبابــة الفاكهــة.

أجــري املســح يف مختلــف واليــات محافظتــي شــامل وجنــوب الباطنــة ومحافظــة الرميــي. حيــث تــم جمــع مثــار القرعيــات التــي تظهــر عليهــا أعــراض اإلصابــة بذبــاب الفاكهــة. تــم تســجيل وزن كل عينــة ثــم تــم وضــع 

عينــات فرديــة يف علــب بالســتيكية ذات تهويــة جيــدة. تــم جمــع العــذارى ووضعهــا يف قواريــر ذات تهويــة جيــدة مــع وضــع معــّرف بتاريــخ خــروج العــذارى مــع رقــم العينــة.

تــم مراقبــة العينــات يف املختــر لتحديــد الشــكل املورفولوجــي. وعنــد ظهــور الحــرشات البالغــة مــن ذبابــة الفاكهــة أو األعــداء الطبيعيــة، تــم تثبيتهــا وفحصهــا تحــت مجهــر مجســم بتكبــري )10 مــرات( للخصائــص 

املورفولوجيــة الخارجيــة للحــرشات البالغــة. تــم اســتخدام مفاتيــح تعريــف متخصصــة لتعريــف حــرشات ذبابــة الفاكهــة التــي تــم جمعهــا. وألجــل التعريــف الجزيئــي فقــد تــم حفــظ الحــرشات البالغــة يف إيثانــول 

)100%( الســتخالص الحمــض النــووي. تــم اســتخدام مجموعــة كياجــن للــدم واألنســجة وذلــك الســتخراج الحمــض النــووي.

أجــري املســح يف )25( قريــة يف تســع واليــات مختلفــة مــن محافظتــي جنــوب وشــامل الباطنــة ومحافظــة الرميــي. تــم جمــع العينــات مــن واليــات الرميــي والخابــورة والســويق واملصنعــة وبــركاء وشــناص وصحــار 

وصحــم ولــوى. كان محصــول الكوســة مــن أكــرث املحاصيــل التــي تــم تســجيلها مــن حيــث العينــات، وتــم جمــع )80( عينــة مــن ثــالث واليــات )الســويق، املصنعــة، بــركاء(. كــام تــم جمــع )70( عينــة مــن محصــول القــرع 

مــن ســبع واليــات وهــي الرميــي والخابــورة والســويق واملصنعــة وشــناص وصحــار وصحــم. وكان أقــل محصــول تــم أخــذ عينــات منــه هــو الباميــا حيــث تــم جمــع )10( عينــات فقــط مــن واليــة صحــار. ولوحــظ أن 
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أكــرث تنــوع للمحاصيــل يف واليــة الخابــورة، حيــث تــم أخــذ عينــات مــن ســبعة محاصيــل مختلفــة وهــي الباذنجــان واليقطــني والكوســا وكوانــدوا والكــرال واللــوف )محصــول الحيــاة(. جمعــت عينــات لخمســة أنــواع 

مــن املحاصيــل املختلفــة مــن واليتــي املصنعــة وصحــار. ولوحــظ أدىن تنــوع محصــويل يف واليــات الرميــي وشــناص ولــوى ، حيــث تــم أخــذ العينــات مــن محصــول واحــد فقــط مــن كل واليــة.

تــم تســجيل أعــى نســبة إصابــة يف مثــار محصــول الكوانــدوا )93.3%(، يليــه محصــول الليــف )53%(، ثــم مثــار محصــول القــرع العســيل )45.4%( وســجلت أقــل إصابــة يف محصــول القــرع األخــر. مل يالحــظ أي إصابــات 

يف محاصيــل الباذنجــان والباميــا والفلفــل. أظهــر التحديــد املورفولوجــي والجزيئــي يف هــذا املســح أن Dacus ciliatus هــو النــوع األكــرث انتشــاًرا بــني محاصيــل الخــروات. باإلضافــة إىل ذلــك، تــم تســجيل نوعــني مــن 

ذبابــة الفاكهــة وهــام Bactrocera zonata وCarpomya vesuviana مــن محصــول النبــق. باإلضافــة إىل ذبــاب الفاكهــة فقــد تــم تســجيل نوعــني مــن الطفيليــات مــن العينــات التــي تــم جمعهــا مــن محصــول النبــق 

.Fopius vandenb8oschiو  Diachasmimorpha longicaudata وهــام

خلصــت النتائــج إىل أن أكــرث أنــواع ذبــاب الفاكهــة انتشــاًرا يف محصــول القــرع هــي Dacus ciliatus. ونظــًرا لألهميــة االقتصاديــة لذبابــة الفاكهــة يجــب إجــراء املزيــد مــن البحــوث املتعلقــة بدراســة التقلبــات املوســمية 

يف ذبابــة الفاكهــة وفعاليــة املبيــدات. وقــد أكــد املســح الــذي تــم إجــراءه وجــود عدويــن طبيعيــني وبالتــايل يجــب إجــراء دراســات أوســع لتقييــم فعاليــة هذيــن العدويــن يف املكافحــة الحيويــة لذبــاب الفاكهــة كأداة 

مهمــة  يف برنامــج اإلدارة املتكاملــة لذبابــة الفاكهــة.
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املشروع 5-3 . تعظيم االستفادة من االحتياجات الغذائية للنبات

تأثري السماد  املعدني على اخلصائص اخلضرية والثمرية للنب العربي يف قريون حريييت

يعتــر الــن ثــاين أكــرث الســلع تــداوال يف العــامل بعــد البــرتول. تــم إدخــال الــن العــريب إىل الســلطنة مــن اليمــن يف ســنة 1980م ، وتــم زراعتــه يف محافظــة ظفــار يف املزرعــة البحثيــة بقــريون حرييتــي ذات الجــو املعتــدل 

والتــي يبلــغ متوســط حرارتهــا 26 درجــة مئويــة وارتفاعهــا عــن ســطح البحــر )886 م( بهــدف تقييمــه خريــا ومثريــا ملعرفــة مــدى تأقلمــه مــع الظــروف املحليــة للمنطقــة. تكللــت هــذه الدراســة بنجــاح واضــح للــن 

العــريب وبإنتاجيــة تراوحــت بــني )2-4 كجــم( خــالل الســنوات األوىل ، وازدادت هــذه الكميــات تدريجيــا حتــى وصلــت أعــى  مســتوى لهــا يف الســنة الثامنــة. لــي يعطــي محصــول وفــري يحتــاج الــن عــادة إىل إمــدادات 

منتظمــة وكافيــة مــن األســمدة العضويــة  واملعدنيــة. أشــارت الدراســات بــأن نقــص البوتاســيوم كان واضحــا ومؤثــرا عــى اإلمثــار بينــام مل يالحــظ ذلــك التأثــري عنــد نقــص النيرتوجــني والفوســفور. 

تــم تنفيــذ عــدد مــن التجــارب البحثيــة عــى التســميد العضــوي للــن العــريب خــالل الســنوات املاضيــة يف املزرعــة البحثيــة بقــريون حرييتــي ، وخرجــت بتوصيــات تتضمــن إضافــة الســامد البقــري بكميــة )2 كجــم( لألشــجار 

الصغــرية و)4 كجــم( لألشــجار الكبــرية خــالل فصــيل الشــتاء والخريــف )يونيــو(. بينــام تضــاف األســمدة  املعدنيــة يف يونيــو وديســمر عــى حســب عمــر الشــجرة.

بلغت كميات التسميد  املعدين املضافة عى حسب عمر الشجرة كالتايل:

عمر سنة واحدة – 25 جم يوريا – 50 جم سلفات األمونيوم	 

عمر سنتني – 50 جم يوريا – 100 جم سلفات األمونيوم	 

عمر 3 سنوات – 100 جم يوريا – 200 جم سلفات األمونيوم	 

عمر 4 سنوات – 200 جم يوريا – 400 جم سلفات األمونيوم	 
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هدفــت هــذه التجربــة إىل تقييــم تأثــري مســتويات مختلفــة مــن ســامد اليوريــا وســلفات البوتاســيوم عــى الصفــات الخريــة والثمريــة للــن العــريب تحــت ظــروف املزرعــة البحثيــة بقــريون حرييتــي. أجريــت هــذه 

التجربــة يف املزرعــة البحثيــة بقــريون حرييتــي للســنوات مــن 2015- 2020م لدراســة تأثــري )4( معامــالت مــن الســامد  املعــدين )يوريــا وســلفات البوتاســيوم( خــالل خمــس ســنوات متتاليــة )جــدول 40( عــى الخصائــص 

الخريــة )ارتفــاع الشــجرة، ســمك الجــذع ، حجــم التــاج( والصفــات الثمريــة )عــدد الثــامر ووزنهــا(. وتــم إضافــة هــذه الجرعــات الســامدية خــالل شــهري فرايــر ونوفمــر مــن كل عــام. بلــغ عــدد األشــجار يف التجربــة 

)64( شــجرة موزعــة عشــوائيا بتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة بواقــع )16( شــجرة لــكل معاملــة بثامنيــة مكــررات )شــجرتني لــكل مكــرر( وعــى أبعــاد )5( مــرت. تــم اســتخدام اليوريــا )46%( وســلفات بوتاســيوم 

.)ANOVA( شــهرا عنــد زراعتهــا يف األرض املســتدمية. تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا باســتخدام تحليــل التبايــن )51%(. كان عمــر األشــجار )12(

        جدول 40. كميات اليوريا وسلفات البوتاسيوم بالجرام للشجرة الواحدة يف املعامالت املختلفة

 املعاملة

جرام للشجرة

السنة

2019م2018م2017م2016م2015م

سلفات البوتاسيوميورياسلفات البوتاسيوميورياسلفات البوتاسيوميورياسلفات البوتاسيوميورياسلفات البوتاسيوميوريا

151530306060120120120120م1

25255050100100200200200200م2

30306060120120240240240240م3

الشاهدالشاهدالشاهدالشاهدالشاهدم4

أشــارت النتائــج إىل تفــوق املعاملــة )3( معنويــا خــالل الســنة األوىل والثانيــة عــى بقيــة املعامــالت يف عــدد الثــامر ووزنهــا مبتوســط )1162( مثــرة وبــوزن )1990( جــم ، تلتهــا املعاملــة )2( بعــدد )935( مثــرة وبــوزن 

)1393( جــم )شــكيل 19 و20(. بينــام مل تكــن القياســات األخــرى ذات فــروق معنويــة. تفوقــت املعاملــة )2( معنويــا خــالل الثــالث ســنوات األخــرية عــى بقيــة املعامــالت يف قياســات عــدد الثــامر ووزنهــا مبتوســط وقــدره 

)1738( مثــرة وبــوزن )2090( جــم ، تلتهــا املعاملــة )1( مبتوســط )1222( مثــرة وبــوزن )1527( جــم. تفوقــت املعاملــة )4( معنويــا عــى بقيــة املعامــالت يف قيــاس حجــم التــاج مبتوســط )9.3( ســم3 تلتهــا املعاملــة )1( 

بحجــم )9.2( ســم3 )جــدول 41(.  
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       جدول 41. متوسط القياسات للمعامالت والسنوات

املعاملةالسنة
ارتفاع الشجرة

)سم(

سمك الجذع

)سم(
عدد الثامر

وزن الثامر للشجرة 

)جرام(

حجم التاج

)سم3(

2015م

148.699.008841220.221.22م1

134.948.789451388.081.30م2

84.816.1911711985.830.37م3

144.886.41525549.234.23م4

2016م

163.6912.008621228.472.11م1

149.9411.789271398.582.30م2

99.819.1911511995.581.37م3

159.889.41498559.733.08م4

2017م

186.4716.6010091420.535.26م1

180.6914.4418732229.393.63م2

110.8814.44563943.764.26م3

180.9417.12603665.155.34م4

2018م

206.6919.639541459.519.22م1

194.4417.5619282233.767.58م2

125.8817.63637936.888.31م3

191.6319.81731734.349.38م4

2019م

221.6922.6313601704.2613.22م1

209.4420.5614161808.4411.58م2

140.8820.63732969.0712.31م3

206.6322.81739818.4313.38م4
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شكل 19. متوسط عدد الثامر للشجرة الواحدة للسنوات واملعامالت               شكل 20. متوسط وزن الثامر للشجرة الواحدة للسنوات واملعامالت               

بنــاء عــى النتائــج املذكــورة أعــاله، ميكــن التوصيــة بــأن يضــاف 30 جــم مــن اليوريــا و30 جــم مــن ســلفات البوتاســيوم يف الســنة األوىل. أمــا يف الســنة الثانيــة فيمكــن إضافــة 60 جــم مــن اليوريــا و60 جــم ســلفات 

البوتاســيوم. وتــزداد الكميــة لتبلــغ 100 جــم يوريــا و100 جــم مــن ســلفات البوتاســيوم يف الســنة الثالثــة. أمــا يف الســنة الرابعــة ومــا بعدهــا فيمكــن إضافــة 200 جــم مــن اليوريــا و200 جــم مــن ســلفات البوتاســيوم.  
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مشروع 5-5. تطويـر طرق اإلدارة املستدامة لآلفـات

تأثري التعقيم الشمسي والتعقيم احليوي على منو فطر العفن األبيض )Sclerotium cepivorum( على حمصول الثوم 
عــرف محصــول الثــوم منــذ القــدم وتصــدر قامئــة أهــم املحاصيــل الخــر يف العــامل. كــام أنــه يحتــل املرتبــة الحاديــة عــرشة بــني الخــروات مــن حيــث كميــة اإلنتــاج يف العــامل لســنة 2019م، وبحســب تقاريــر منظمــة 

الزراعــة واألغذيــة )الفــاو( فقــد وصــل معــدل اإلنتــاج العاملــي للثــوم يف ســنة 2017م إىل حــوايل )28.2( مليــون طــن. يــزرع محصــول الثــوم يف معظــم محافظــات الســلطنة مبســاحة حــوايل )436( فــدان ، ففــي ســنة 2017م 

وصــل معــدل اإلنتــاج إىل )2477( طــن وبعائــد اقتصــادي قــدر بحــوايل )4.95( مليــون ريــال عــامين وهــو مــا ميثــل )22.2 %( مــن نســبة االســتهالك املحــيل. تنتــرش زراعــة محصــول الثــوم يف محافظــات الداخليــة مبســاحة 

)158.1 فــدان( والظاهــرة مبســاحة )88.2 فــدان( ، تليهــا محافظــة شــامل الرشقيــة مبســاحة )39.6( ومحافظتــي جنــوب وشــامل الباطنــة مبســاحة تقــدر بحــوايل )21.7 فــدان(. 

هنــاك العديــد مــن األمــراض التــي تصيــب محصــول الثــوم، ومــن أهمهــا األمــراض الفريوســية ونيامتــودا الســاق والبصلــة واألمــراض الفطريــة. تــم تســجيل مــرض العفــن األبيــض عــى محصــول الثــوم العــامين ألول مــرة يف 

الســلطنة يف عــدد مــن الحقــول يف بعــض قــرى نيابــة الجبــل األخــر. 

 يهــدف هــذا الرنامــج البحثــي  إىل حــرص اآلفــات املرضيــة وشــدتها عــى محصــول الثــوم يف محافظــات الســلطنة ألجــل تشــخيص املســببات املرضيــة بشــتى أنواعهــا )الفطريــة و الفريوســية والنيامتوديــة( وتحديــد ســالالت 

الفطريــات والفريوســات والنيامتــودا املوجــودة يف الســلطنة ومكافحــة تلــك اآلفــات بأنســب املبيــدات مــع تحديــد الجرعــة املناســبة وفــرتات األمــان لتلــك املبيــدات. حيــث تــم خــالل هــذا الرنامــج تســجيل مــرض العفــن 

األبيــض عــى محصــول الثــوم العــامين ألول مــرة يف ســلطنة عــامن يف بعــض قــرى نيابــة الجبــل األخــر. وجــد أن فطــر Sclerotium cepivorum هــو املســبب الرئيــي ملــرض العفــن األبيــض مبحصــول الثــوم يف الســلطنة، 

حيــث تراوحــت شــدة اإلصابــة بــني )50- 100%( ، كــام تراوحــت نســبة اإلصابــة يف بعــض الحقــول مــن )20 - 100%(. وأظهــرت النتائــج البحثيــة الســابقة بقريــة الرشيجــة التابعــة لنيابــة الجبــل األخــر، أن الفطــر ميــوت 

متامــا عنــد درجــة الحــرارة 35 درجــة مئويــة، وهــذا مــا أظهرتــه نتائــج التعقيــم الشــمي حيــث وصلــت درجــة الحــرارة اىل 60.9 درجــة مئويــة عنــد ســطح الرتبــة ، و42.4 درجــة مئويــة عــى عمــق 10 ســم و36.9 درجــة 

مئويــة عنــد عمــق 20 ســم. كــام أشــارت نتائــج التجريــة الحقليــة بقريــة الرشيجــة يف الجبــل األخــر للموســمني )2016-2017م و2017-2018م( أن معاملــة التعقيــم الشــمي مــع إضافــة مبيــد Rivus top أعطــت أفضــل 

النتائــج، مــام قلــل ظهــور مــرض العفــن األبيــض والحــد مــن شــدته عــى الفصــوص الثــوم. 

تهــدف هــذه التجربــة إىل دراســة تأثــري التعقيــم الشــمي والتعقيــم الحيــوي عــى منــو فطــر العفــن األبيــض )Sclerotium cepivorum( عــى محصــول الثــوم مــع زيــادة اإلنتــاج ودراســة تأثــري املعامــالت عــى وزن فصــوص 

الثــوم ومحيــط الــرأس ونســبة اإلصابــة باملــرض. تــم تصميــم التجربــة عــى أســاس التصميــم العشــوايئ الكامــل )CRD(. أجريــت التجربــة يف قريــة الرشيجــة بالجبــل األخــر للموســمني )2018-2019م( و)2019-2020م(، 

وشــملت ســبع معامــالت بثــالث مكــررات لــكل معاملــة، وكانــت عــى النحــو التــايل: 1( معاملــة التعقيــم الحيــوي باســتخدام امللفــوف )5 كجــم للمــرت املربــع( ، 2( معاملــة التعقيــم الحيــوي باســتخدام الســامد العضــوي 
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الرطــب )7 كجــم للمــرت املربــع(، 3( معاملــة تعقيــم الشــمي شــهرين مــع مبيــد ريفــوس تــوب مبعــدل 0.5مــل / لــرت مــاء ، 4( التعقيــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع التقليــب ، 5( مبيــد ريفــوس تــوب فقــط ، والشــاهد 

بــدون اســتخدام أي مبيــدات أو تعقيــم. 

أظهــرت نتائــج التجريــة الحقليــة أن معاملتــي التعقيــم الحيــوي باســتخدام )مخلفــات أوراق امللفــوف والســامد العضــوي الرطــب( ومعاملــة التعقيــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع إضافــة مبيــد Rivus top قــد أعطــت 

أفضــل النتائــج ، مــام قلــل ظهــور مــرض العفــن األبيــض والحــد مــن شــدته عــى فصــوص الثــوم وأدى ذلــك اىل زيــادة اإلنتــاج. حيــث أشــارت النتائــج للموســم األول أن أعــراض اإلصابــة باملــرض قلــت بفــارق معنــوي 

 Rivus top وبشــكل ملحــوظ يف بعــض املعامــالت وخاصــة يف معاملتــي التعقيــم الحيــوي باســتخدام )مخلفــات أوراق امللفــوف والســامد العضــوي الرطــب( ومعاملــة التعقيــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع إضافــة مبيــد

)3.1 % و 10.8 % و12.1 % عــى التــوايل( مقارنــة مــع معاملــة الشــاهد )92.6%(. كــام تفوقــت معاملتــي التعقيــم الحيــوي باســتخدام )مخلفــات ورق امللفــوف والســامد العضــوي الرطــب( ومعاملــة التعقيــم الشــمي 

ملــدة شــهرين مــع إضافــة مبيــد Rivus top يف معــدل اإلنتــاج للفــدان ، حيــث وصــل اإلنتــاج إىل مــا يقــارب )4.7 طــن و 3.3 و3.5 طــن للفــدان عــى التــوايل( مقارنــة مبعاملــة الشــاهد التــي بلــغ إنتاجهــا )0.2( طــن 

للفــدان )جــدول 42(. أثبتــت الدراســة فاعليــة التعقيــم الحيــوي )امللفــوف( يف الحــد مــن اإلصابــة وزيــادة اإلنتاجيــة يف الثــوم. أظهــر التعقيــم  الحيــوي والشــمي مــع إضافــة مبيــد Rivus top انخفاًضــا معنويـًـا يف اإلصابــة 

باألمــراض وأعطــى أعــى إنتاجيــة مــن الثــوم. وعليــه ميكــن التوصيــة بتطبيــق هــذه املعامــالت يف الحقــل.

     جدول 42. التقييم الحقيل ملعامالت التعقيم الحيوي والشميس ومبيد الريفوس توب عىل مرض العفن األبيض بقرية الرشيجة بالجبل األخرض ملوسمي )2018-2019م( و)2019-2020م(

متوسط اإلنتاج بطن/للفدانمتوسط محيط الرأس )سم(متوسط وزن الرأس بالجرامنسبة املوتاملعاملة

موسم 2018-2019م

e 3.1a 61.2a 17.1a 4.7التعقيم الحيوي )امللفوف(

d 10.8ab 47.3a 16.8b 3.3التعقيم الحيوي )سامد غنم(

d 12.1ab 50.5a 16.8b 3.5تعقيم الشمي شهرين مع مبيد ريفوس توب

c 38.8ab 41.0a 16.0d 2.0تعقيم الشمي شهرين مع التقليب

b 76.2ab 37.8a 15.6e 0.7مبيد ريفوس توب

c 34a 56.9a 17.5c 3.0منتج رشكة سيزيم

a 92.6b 28.6a 15.0f 0.2الشاهد

موسم 2019-2020م

d 31.1a 64.4a 17.3d 3.5التعقيم الحيوي )امللفوف(

f 3.8a 65.3a 18.2a 5.0التعقيم الحيوي )سامد غنم(

e 25.5a 69.2a 18.2c 4.1تعقيم الشمي شهرين مع مبيد رازولكس

b 69.4a 65.4a 17.5f 1.6تعقيم الشمي شهرين مع التقليب

c 45.3a 66.7a 18.4e 2.9مبيد رايزولكس

f 13.9a 68.3a 18.2b 4.7مبيد يونيفورم

a 84.9b 38.3b 13.8g 0.5الشاهد
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مسية بعض املبيدات املستخدمة يف الرش اجلوي ضد حشرة دوباس النخيل على حنل العسل
يواجــه قطــاع إنتــاج النحــل العديــد مــن التحديــات ، مــن أهمهــا عــدم وجــود املراعــي الجيــدة للرعــي والتــي تقتــرص يف فــرتات محــددة عــى املحاصيــل الزراعيــة ، ويتأثــر النحــل باملبيــدات الزراعيــة التــي يتــم اســتخدامها 

يف مكافحــة اآلفــات الزراعيــة والتــي يتــم رشــها بشــكل واســع مثــل تلــك التــي تســتخدم يف حملــة مكافحــة حــرشة دوبــاس النخيــل ، حيــث يتعــرض نحــل العســل للعديــد مــن التهديــدات خــالل فــرتة حياتــه عــى الرغــم 

مــن كونــه عنــرصا بيئيــا مهــام يف الطبيعــة ، حيــث يعــد امللقــح األول للعديــد مــن املحاصيــل باإلضافــة إىل إنتــاج العســل وغريهــا مــن املنتجــات. ومــن بــني تلــك التهديــدات تعرضــه للتســمم بســبب املبيــدات التــي تــرش 

عــى بعــض اآلفــات يف الحقــول املجــاورة مــام يــؤدي إىل خســارة فادحــة لــدى مــريب نحــل العســل وبالتــايل االختــالل يف التــوازن البيئــي. يتــم مكافحــة حــرشة دوبــاس النخيــل ســنويا عــن طريــق الــرش الجــوي أو األريض 

عــى حــد ســواء مــام قــد يــؤدي إىل تعــرض النحــل يف الحقــول املجــاورة للتســمم بســبب تلــك املبيــدات. لــذا تــأيت هــذه الدراســة بالتعــاون مــع قســم بحــوث النحــل  بهــدف دراســة ســمية بعــض املبيــدات املســتخدمة 

يف الــرش الجــوي لحــرشة دوبــاس النخيــل عــى نحــل العســل.  

صممــت هــذه التجربــة تصميــام عشــوائيا كامــال )RCD( ، حيــث تــم تحضــري تراكيــز متعــددة مــن املبيــدات املســتخدمة يف الــرش وهــي: ديســيس 2.5% مســتحلب وســوميثيون50% مســتحلب وفايتوماكــس 1% مســتحلب 

و ماتركســني 2.4% مســتحلب ، وذلــك باســتخدام زجاجيــات تــم معالجتهــا برتاكيــز مختلفــة مــن املبيــدات بواقــع )5( تراكيــز لــكل مبيــد ، واعتمــدت ثــالث مكــررات لــكل تركيــز، باإلضافــة إىل الشــاهد باســتخدام املــاء 

بــدون مبيــد، مــع توفــري مــادة مغذيــة خــالل فــرتة املعالجــة  ، وتــم تســجيل نســبة املــوت خــالل )3( أيــام بعــد املعالجــة. 

            

 

صورة 25. تسجيل نسبة املوت بعد 24 ساعة من املعالجة        صورة 26. نحل العسل داخل زجاجيات معالجة باملبيد      

 أظهــرت النتائــج ســمية عاليــة خــالل ثالثــة أيــام ملبيــدي ســوميثيون وديســيس وكالهــام مــن مبيــدات البايروثرويــد، حيــث كانــت الجرعــة القاتلــة لنصــف العــدد )0.457( و)0.336( ج.ل.م لســمويثيون والديســيس ، عــى 

التــوايل. أمــا مبيــد املاتركســني البيولوجــي واملســتخلص مــن جــذور نبــات الصفــريا )Sophora flavescens( فقــد كان األقــل ســمية خــالل ثــالث أيــام مــا بعــد املعالجــة مقارنــة باملبيــدات الكيميائيــة األخــرى ، حيــث كانــت 

كميــة الجرعــة القاتلــة لنصــف العــدد حــوايل )5.649 ج. ل. م( بعــد 24 ســاعة )صــورة 25 و26( و )2.566 ج.ل.م( بعــد 72 ســاعة مــن املعالجــة.
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مــن جانــب آخــر فقــد أوضحــت نتائــج مبيــد فايتوماكــس ســمية منخفضــة عــى نحــل العســل خــالل 24 ســاعة مــن التعــرض لــه ، حيــث كانــت الجرعــة القاتلــة لنصــف العــدد حــوايل )4.972 ج.ل.م( ، غــري أن ســميته 

ارتفعــت بعــد ذلــك لتصــل قيمــة الجرعــة القاتلــة إىل ) 0.495 ج.ل.م( بعــد 72 ســاعة مــن تعــرض النحــل لــه )شــكل 21(. ويف تقريــر تقييــم كفــاءة مبيــدات الــرش لســنة 2018م كان مبيــد ماتركســني األكــرث فعاليــة 

ملكافحــة حــرشة دوبــاس النخيــل، ومــع النتائــج أعــاله فهــو األكــرث أمانــاً أيضــا للحــرشات النافعــة والبيئــة عــى حــد ســواء.

 

شكل 21. سمية بعض املبيدات عى نحل العسل

أظهــرت مبيــدات البايروثرويــد )ســوميثيون وديســيس( ســمية عاليــة تجــاه النحــل الُعــامين ، يف املقابــل كانــت ســمية مبيــد املاتركســني )وهــو خليــط مــن املســتخلص النبــايت( أقــل باملقارنــة مــع باقــي املبيــدات التي شــملتها 

الدراســة. لــذا تقــرتح الدراســة إمكانيــة تقييــم املبيــدات املنتجــة مــن املســتخلصات النباتيــة يف برامــج املكافحــة التــي تتــم عــى املســتوى الوطنــي لتقليــل تأثريهــا الســلبي عــى الكائنــات النافعــة.
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تقييم فعالية بعض املبيدات ضد احللم و الثريبس يف حمصول اخليار داخل البيت احملمي
 تعتــر العوامــل البيئيــة مثــل ارتفــاع درجــات الحــرارة والرطوبــة إحــدى معوقــات إنتــاج الخضــار يف الســلطنة ، لــذا انتــرشت الزراعــة يف 

البيــوت املحميــة لتهيئــة الظــروف الجيــدة لنمــو النباتــات ، غــري أن توافــر الظــروف البيئيــة الجيــدة للنبــات يف نفــس الوقــت قــد يســاهم 

بتهيئــة الظــروف املناســبة لنمــو وتكاثــر اآلفــات الحرشيــة. تصنــف العناكــب والرثيبــس مــن بــني اآلفــات الخطــرية التــي تهاجــم العديــد 

مــن املحاصيــل الزراعيــة يف البيــوت املحميــة ال ســيام الخــروات كالخيــار والفلفــل والطامطــم )صــورة 27 و28(، وكال اآلفتــني تهاجــامن 

أوراق النبــات مســببة إعاقــة يف منــوه وبالتــايل خســائر فادحــة عــى اإلنتــاج. لــذا تعتــر املكافحــة الكيميائيــة مــن بــني أكــرث الحلــول فعاليــة 

للتعامــل مــع العناكــب والرثيبــس. ويعــد تقييــم كفــاءة املبيــد وتحديــد الجرعــة املناســبة لــه رشطــا أساســيا للمكافحــة الفعالــة لهــذه 

اآلفــات تجنبــاً ألي رضر بيئــي أو ظهــور مقاومــة لــدى اآلفــة جــراء االســتخدام املفــرط للــرش. لــذا أجريــت هــذه الدراســة بهــدف تقييــم 

فعاليــة بعــض املبيــدات الحرشيــة ضــد آفتــي الرثيبــس والعناكــب يف محصــول الخيــار يف البيــت املحمــي.

ــة عــى  ــم تقييــم )4( مبيــدات زراعي ــة بالرميــس ، حيــث ت ــة والحيواني ــة العامــة للبحــوث الزراعي أجريــت هــذه الدراســة يف يف املديري

آفتــي العناكــب والرثبــس خــالل ســنة 2020م. اعتمــدت املامرســات الزراعيــة املــوىص بهــا يف البيــت املحمــي يف زراعــة محصــول الخيــار. 

ومــن ثــم تــم متابعــة اإلصابــة بشــكل منتظــم وعــى فــرتات أســبوعية ملالحظــة تطــور اإلصابــة عــى املحصــول. وبعــد التأكــد مــن إنشــار 

اآلفــة بشــكل متجانــس تــم تحضــري املبيــدات حســب الجرعــة املــوىص بهــا )مبيــد فريمتــك 8% مســتحلب، مبيــد فايتوماكــس1% مســتحلب، 

مبيــد ماتركســني 2.4% مســتحلب ومبيــد ســوميثيون 50% مســتحلب( . وقــد صممــت التجربــة تصميــام عشــوائيا كامــال )CRD( وذلــك 

بتقســيم خطــوط املحصــول للتجربــة ومعالجتهــا عشــوائيا باملبيــدات أعــاله باســتخدام آلــة رش يدويــة ، وتــم رش أحــد صفــوف املحصــول 

باملــاء دون مبيــد كشــاهد للمقارنــة )صــورة 29(. أخــذت قــراءات اإلصابــة قبــل وبعــد ثــالث أيــام مــن املعالجــة وذلــك لحســاب النســبة 

املئويــة لنقــص اإلصابــة يف املحصــول. 

ــد ســوميثيون إىل أعــى حــد يف خفــض العناكــب بنســبة  ــث أدى مبي ــة، حي ــا مــن التجرب ــج املتحصــل عليه  يوضــح الشــكل )22( النتائ

)86.85%( بتطبيــق الجرعــة املــوىص بهــا ، غــري أنــه كان األقــل فعاليــة مــن بــني املبيــدات املســتخدمة يف القضــاء عــى الرثيبــس ، حيــث أدى 

إىل نقــص بنســبة )32.99%( فقــط. يتبــع الســوميثيون مبيــد املاتريكســني يف فعاليتــه ضــد الحلــم حيــث كان النقــص يف أعــداد الحــرشات 

مــا نســبته )81.13%( بينــام اســتطاع أن يقلــل مــن أعــداد الرثيبــس بنســبة )%54.58(.

مــن جانــب آخــر كانــت فعاليــة مبيــد فريمتيــك متســاوية تقريبــا لكلتــا اآلفتــني وذلــك عنــد اســتخدام الجرعــة املــوىص بهــا )8 مــل لــكل 5 

لــرت( ، فقــد أظهــر انخفاضــاً بنســبة )72.72%( يف الحلــم ونســبة )66.65%( يف حــرشات الرثيبــس. ومــع ذلــك كان مبيــد فريمتيــك هــو الوحيــد 

مــن بــني املبيــدات املســتخدمة يف التجربــة الــذي أظهــر فعاليتــه ضــد كلتــا اآلفتــني بشــكل معتــدل.

                             

صورة 27. حرشيت الرثيبس والحلم عى محصول الخيار تحت املجهر                                  

 

صورة 28. أعراض العناكب وحرشة الرثيبس عى محصول الخيار

صورة 29. معالجة النباتات املصابة باملبيدات بإستخدام رشاش يدوي
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شكل 22. نسبة االنخفاض يف العناكب والرثيبس 

ومــن خــالل النتائــج أعــاله يتبــني رضورة اســتخدام معــدالت جرعــات محــددة للمبيــدات والتــي قــد توفــر تحكــام فعــاال ضــد آفتــي الرثيبــس والعناكــب يف ظــل ظــروف البيــت املحمــي ، حيــث أظهــر مبيــد ســوميثيون 

فاعليــة أعــى يف القضــاء عــى العناكــب ولكــن فاعليتــه كانــت متدنيــة عــى حــرشة الرثبــس، يف املقابــل أظهــر مبيــد املاتريكســني كفــاءة جيــدة ضــد العناكــب وكفــاءة متوســطة ضــد الرثبــس. وأظهــر مبيــد الفريمتيــك 

فعاليــة جيــدة ضــد كلتــا اآلفتــني.
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تقييم عدد من املبيدات ضد حشرة ذبابة الفاكهة على حمصول القرع العسلي
 تعــد ذبابــة الفاكهــة مــن اآلفــات الرئيســية يف العديــد مــن محاصيــل الفاكهــة والخــر، حيــث تهاجــم العديــد مــن محاصيــل الخضــار والفاكهــة مــام تــؤدي إىل قلــة اإلنتــاج ، وتشــكل ذبابــة الفاكهــة تهديــدا خطــريا لألمــن 

الغــذايئ يف العــامل بســبب آثارهــا الخطــرية عــى اإلنتــاج، تقــوم الحــرشة بوضــع البيــض داخــل الثــامر وبعــد فقــس البيــض تقــوم الريقــات بالتغــذي عــى النســيج الداخــيل للثــامر مــام يــؤدي إىل رداءة املحصــول وبالتــايل 

قلــة اإلنتــاج ،  هنــاك عــدد مــن طــرق املكافحــة املتكاملــة لحــرشة ذبابــة الفاكهــة والقرعيــات منهــا املكافحــة الكيميائيــة واملكافحــة اإلشــعاعية )تقنيــة الحــرشات العقيمــة واملكافحــة امليكانيكيــة واملكافحــة الفرمونيــة(. 

تهــدف هــذه التجربــة إىل تقييــم كفــاءة املبيــدات املســتخدمة وإيجــاد بدائــل جديــدة مــن املبيــدات العضويــة أو مبيــدات أقــل رضرا للبيئــة. 

أقيمــت هــذه التجربــة يف واليــة  الســويق )شــامل الباطنــة( خــالل ســنة 2020م باســتخدام محصــول »القــرع الشــمعي«. تــم تقييــم )7( مبيــدات وهــي مبيــد فــاراد )مــواد عضويــة مختلفــة( بجرعــة 1.5مل/لــرت ومبيــد ألــرتا 

 Spiromesifen( بجرعــة 0.9 مل/لــرت ومبيــد أوبرييــون ))Spirotetramat 10% )w/v( بجرعــة 0.3 مل/لــرت ومبيــد موفينتــو ) Esfenvalerate 5%(  بجرعــة 1.5 مل/لــرت ومبيــد ســومي ألفــا )أكــت ))مــواد عضويــة مختلفــة

w/v( %24(( بجرعــة 0.75 مل/لــرت ومبيــد ســيفانتو بريــم )Flupyradifurone 20% )w/v((  بجرعــة 0.6 مل/لــرت ومبيــد الكنجبــو  )AS  )Matrine 0.6%(( بجرعــة 1.5 مل/لــرت  )جــدول 43(. 

 نفــذت التجربــة بتصميــم القوالــب العشــوائية الكاملــة )RCBD( يف محصــول القــرع الشــمعي املــزروع مســبًقا مبســافة بــني الخطــوط )3( أمتــار. تــم اختيــار خمســة خطــوط كمعاملــة مكــررة وكل خــط يحتــوي عــى 

حــوايل )200( نبتــة ، تــم تقســيم كل خــط إىل )8( معامــالت وتــم تركيــب )8( مصائــد فرمونيــة يف أماكــن مختلفــة مــن الحقــل ملعرفــة انتشــار ذبابــة الفاكهــة خــالل فــرتة التجربــة ، تــم الــرش بســبعة مبيــدات حرشيــة 

مختــارة )جــدول 43( ومبعــدالت الجرعــات املــوىص بهــا للتقييــم. تــم تســجيل البيانــات قبــل الــرش واســتمرت بعــد 3 و 7 و 10 أيــام بعــد رش املعامــالت باملبيــدات ، باإلضافــة إىل تســجيل عــدد الحــرشات يف املصائــد ، 

تــم أيًضــا جمــع البيانــات عــن عــدد األزهــار األنثويــة غــري املفتوحــة )املبيــض( ، والثــامر غــري الناضجــة )يف مرحلــة العقــد( ، والثــامر الناضجــة ، وعــدد الثــامر الكاملــة )جاهــزة للحصــاد( ، وعــدد الثــامر التــي تــررت مــن 

.)ANOVA( ذبابــة الفاكهــة ووزن الثــامر القابلــة للتســويق. تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا بطريقــة تحليــل التبايــن

    جدول 43. املبيدات الحرشية واملادة الفعالة والجرعة 

الجرعة لكل 1 لرت ماءالرشكة املصنعةاملجموعة الكيميائيةاملادة الفعالةاسم املبيدرقم املعاملة

1
 Varad

فاراد

 Organic matter 60%, Organic carbon 18%, Plant Extract 40%

)Berbenine,Cinamun,Fish Oil, others(, Carrier Oil 40%, Organic Emulsifier 8%
OrganicVivekon/India1.5

2
Altra Act

ألرتا أكت

 Organic matter 60%, Organic carbon 18%, Plants Seeds animal extract 40% ,

Carrier Oil 40%, Organic Emulsifier 8%
OrganicVivekon/India1.5

3
Sumi-Alpha 5 EC

سومي ألفا
Esfenvalerate 5%, Inerts 95%Pyrethroid

 Sumitomo

Chemical / Japan
0.3

4
Movento

موفينتو
Spirotetramat 10% )w/v(KetoenolBayer / Germany0.9

5
Oberon

أوبريون
Spiromesifen 24% )w/v(KetoenolBayer/ Germany0.75

6
Sivanto Prime

سيفانتو برايم
Flupyradifurone 20% )w/v(ButenolideBayer/ Germany0.6

7
Kingbo

كينجبو

 Matrine AS, a pure natural herb-source botanical insecticide, was meticulously 0.6%

refined and extracted from wild medical plants, Sophora flavescens Ait
Organic

 Beijing Kingbo

Biotech Co/ China
1.5
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يوضــح الجــدول )44( الثــامر القابلــة وغــري القابلــة للتســويق ونســبة التلــف ، حيــث مل تظهــر جميــع البيانــات املســجلة للثــامر القابلــة للتســويق وغــري القابلــة للتســويق والثــامر املصابــة وغــري املصابــة أي فــرق كبــري 

بــني املعامــالت ، وذلــك لعــدم العثــور عــى أي إصابــة ميكــن مالحظتهــا لذبابــة الفاكهــة يف املحصــول، كذلــك أظهــرت نتائــج الثــامر القابلــة للتســويق عــدم وجــود فــرق كبــري بــني املعامــالت ، كــام مل تظهــر نتائــج البيانــات 

حــول عــدد األزهــار األنثويــة غــري املفتوحــة )املبيــض( ، والثــامر غــري الناضجــة )يف مرحلــة العقــد( أي عالمــات أو ثقــوب يف العينــات التــي تــم إحضارهــا للفحــص يف املختــر. 

ومــن خــالل التقييــم املعمــيل للمبايــض التالفــه والثــامر الناضجــة وغــري الناضجــة لظهــور ذبابــة الفاكهــة )جــدول 45( فقــد بينــت النتائــج أنــه مل تظهــر أي رشانــق أو حــرشات كاملــة مــن العينــات التــي تــم إحضارهــا 

للمختــر ، كــام بينــت نتائــج املصائــد الفرمونيــة بأنــه ال يوجــد فــرق معنــوي يف التذبــذب التعــدادي للحــرشات قبــل و بعــد الــرش. تــم تركيــب مصائــد الفرمــون ملراقبــة انتشــار ذبابــة الفاكهــة ، حيــث مل تظهــر البيانــات 

املســجلة أي تأثــري معنــوي للمبيــدات بــني املعامــالت املختلفــة )شــكل 23(. واجهــت التجربــة عــدد مــن التحديــات يف محصــول القــرع الشــمعي منهــا تداخــل النباتــات فــوق بعضهــا البعــض ، وعليــه ســيتم إعــادة التجربــة 

عــى محصــول أكــرث حساســية للحــرشة مثــل محصــول الكوســة والشــامم والبطيــخ . 

       جدول 44. الثامر القابلة وغري القابلة للتسويق والتلف )%(

املعامالت
التلف / الخسارة 

)%(

إجاميل الثامر املحصودة 

)العدد(

الثامر املحصودة القابلة 

للتسويق )العدد(

نسبة الثامر القابلة للتسويق 

)%(

الثامر غري القابلة للتسويق 

)العدد(

Varad0331000

Ultra-Act0551000

Sumi- Alpha 5 EC011111000

Movento013131000

Oberon16.676583.331

Sivanto Prime0331000

Kingbo011111000

Control0771000
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          جدول 45. التقييم املعميل للمبايض التالفة والثامر الناضجة وغري الناضجة لظهور ذبابة الفاكهة

املعامالت

الثامر التي 

ترضرت بواسطة 

ذبابة الفاكهة 

)عدد(

زهرة أنثى غري 

مفتوحة )مبيض( 

ترضرت بواسطة ذبابة 

الفاكهة )عدد(

ظهور الحرشات من املبيض 

التألف

الثامر التالفة

)عدد(

ظهور الحرشات من الثامر 

التالفة غري الناضجة

ظهور الحرشات من الثامر 

الناضجة التالفة

البالغةالرشانقالبالغةالرشانقغري الناضجة الناضجةالرشانقالبالغة

Varad370000370000

Ultra-Act252000230000

 Sumi-Alpha

5 EC
250000250000

Movento221000210000

Oberon120000120000

Sivanto Prime350000350000

Kingbo240000240000

Control290000290000

 

 شكل 23. ذبابة الفاكهة يف مصائد فرمون
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البرنامج الرئيسيالبرنامج الرئيسي66
 بحوث وتنمية المكافحة الحيوية بحوث وتنمية المكافحة الحيوية
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املشروع 6-2 . اإلكثار واستخدام عوامل املكافحة البيولوجية

املكافحة احليوية لفراشة ثـمار الرمان باجلبل األخضر للموسم 2020
تعتــر شــجرة الرمــان مــن األشــجار املعمــرة وموطنهــا األصــيل إيــران، انتــرشت بعدهــا يف باقــي الــدول العربيــة نظــراً ملــا تحتويــه مــن عنــارص غذائيــة هامــة. تصــاب أشــجار الرمــان بالعديــد مــن الحــرشات التــي تســبب 

لهــا أرضار اقتصاديــة كبــرية ، ومــن بــني تلــك الحــرشات فراشــة مثــار الرمــان والبــق الدقيقــي واملــن وحفــار ســاق الرمــان. تعتــر فراشــة مثــار الرمــان إحــدى أهــم اآلفــات االقتصاديــة التــي تســبب خســائر فادحــة ملحصــول 

الرمــان بالجبــل األخــر يف حــال عــدم تطبيــق املكافحــة. يعتــر محصــول الرمــان مــن أحــد املحاصيــل املزروعــة محليــا يف الســلطنة ويســاهم بشــكل جيــد يف تعزيــز دخــل املزارعــني يف الجبــل األخــر. مــن أهــم معوقــات 

إنتــاج محصــول الرمــان يف الجبــل األخــر آفــة فراشــة مثــار الرمــان Virachola livia ، وقــد يبلــغ الفقــد يف الثــامر أو مــا يعــرف بنســبة اإلصابــة إىل مــا يقــارب 70%، يحــدث رضر هــذه الحــرشة عنــد دخــول الريقــات إىل 

الثــامر بواســطة عمــل ثقــب ومنــه تدخــل الفطريــات والبكرتيــا مســببة تعفــن األنســجة وقــد تدخــل حــرشات أخــرى مثــل ذبــاب الفاكهــة والخنافــس املرتممــة، وبذلــك تلــني املنطقــة املصابــة بشــكل دائــري ويظهــر لــون 

أحمــر بقطــر )2 ســم( ويغمــق اللــون كلــام تقدمــت اإلصابــة حتــى تصبــح الثمــرة كلهــا تألفــه. 

تبــدأ اإلصابــة مــع بدايــة ظهــور األزهــار، حيــث تضــع أنثــى الفراشــة البيــض داخــل مياســم األزهــار قبــل العقــد فيفقــس البيــض داخــل العقــد الحديــث ويتغــذى عــى الثمــرة مــن الداخــل، تســجل اإلصابــة خــالل أشــهر 

أبريــل ومايــو ويونيــو ويوليــو وأغســطس. هنــاك طــرق مختلفــة للقضــاء عــى هــذه اآلفــة تــم تســجيلها دوليــا ومنهــا املكافحــة الكيميائيــة والفيزيائيــة والحيويــة. وتعتــر املكافحــة الحيويــة مــن أهــم طــرق مكافحــة 

اآلفــات الحرشيــة وتعتــر طــرق  آمنــة عــى اإلنســان والبيئــة.

يتــم إطــالق طفيــل الرتايكوجرامــا ســنويا للحــد مــن إصابــة حــرشة فراشــة مثــار الرمــان بالجبــل األخــر وتقليــل اســتخدام املبيــدات، كــام يتواجــد طفيــل محــيل متخصــص يهاجــم بيــض الحــرشة ويلعــب دورا حيويــا يف 

تقليــص نســبة اإلصابــة بحــرشة فراشــة مثــار الرمــان، لــذا تــم القيــام بهــذه الدراســة لتقييــم كفــاءة نســبة طفيليــات الرتايكوجرامــا التــي تــم إطالقهــا ودور الطفيــل املحــيل يف الحــد مــن اإلصابــة.

تــم العمــل عــى إكثــار وإطــالق طفيليــات الرتايكوجرامــا املنتجــة محليــا بهــدف التقليــل أو الحــد مــن أرضار آفــة فراشــة مثــار الرمــان والحــد مــن اســتخدام املبيــدات للحفــاظ عــى األعــداء الحيويــة، حيــث تــم تقييــم 

 Sitotroga cerealella يف بعــض حقــول الرمــان يف الجبــل األخــر ووادي مســتل والرســتاق. تــم تربيــة فراشــة الحبــوب  Telenomus nizwaensis فاعليــة طفيــل الرتايكوجرامــا الــذي تــم إطالقــه وكفــاءة الطفيــل املحــيل

عــى القمــح يف ظــروف معمليــة عنــد )25( درجــة مئويــة و رطوبــة نســبية )50 -90%(. تــم اســتخدام البيــض الــذي تــم جمعــه كعائــل للرتبيــة الجامعيــة ألنــواع مختلفــة مــن طفيليــات الرتايكوجرامــا. تــم الحصــول عــى 

 Sphingidae- hawkmoth مــن وحــدة الرتبيــة بديــوان شــؤون البــالط الســلطاين. وتــم جمــع طفيليــات الرتايكوجرامــا املحليــة مــن الحقــل عــن طريــق جمــع بيــض عائلــة الســفنجدي Trichogramma brassica طفيليــات
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مــن شــجريات الياســمني الهنــدي )Solanaceae( التــي تتواجــد بشــكل طبيعــي يف عــدد مــن املــزارع. يتــم تربيــة البيــض الــذي تــم جمعــه يف أنبــوب مغلــق ومبجــرد أن يبــدأ الرتايكوجرامــا يف الفقــس يتــــم إدخــال بيــض 

S. cerealella . تــم إكثــار نوعــني مــن طفيليــات الرتايكوجرامــا يف وحــدات اإلكثــار مبختــر بحــوث املكافحــة الحيويــة وتــم إطالقهــا يف حقــول الرمــان بالجبــل األخــر وعــدد مــن قــرى واليتــي نخــل والرســتاق.

تزامــن إطــالق طفيــل الرتايكوجرامــا يف الجبــل األخــر مــع بدايــة تكويــن الثــامر. وتــم اإلطــالق عــى أســاس أســبوعي وفًقــا لكميــات اإلنتــاج املتاحــة مــن وحــدة اإلكثــار. بلــغ إجــاميل مــا تــم إطالقــه مــن اإلكثــار وفًقــا 

للكميــات والتواريــخ الــواردة يف الجــدول 46. 

        جدول 46. كميات اإلكثار واإلطالق )باملليون( لطفيل الرتايكوجراما  يف قرى الجبل األخرض

تاريخ اإلطالق خالل عام 2020م
عدد الطفيل باملليون

T.bT.sp

31.01.0 مايو

102.44.4 مايو

153.02.4 يونيو

221.01.0 يونيو

291.01.2 يونيو

61.01.0 يوليو

201.01.0 يوليو

101.01.0 أغسطس

171.31.4 أغسطس

12.714.4اإلجاميل لكل صنف عى حدة

27.1اإلجاميل

تم التوسع يف إطالق طفيل الرتايكوجراما يف قرى وادي مستل وبعض قرى والية الرستاق )جدول 47( املزروعة بشجر الرمان ، وبلغ العدد اإلجاميل لإلطالق يف هذه القرى )3800 مليون( طفيل.

        جدول 47. كميات الرتايكوجراما التي تم إطالقها يف قرى وادي مستل وقرى والية الرستاق 

املجموع باملليونتاريخ اإلطالق خالل عام 2020م

60.8 يوليو

203 يوليو

3.800املجموع
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أظهــرت نتائــج متابعــة التطفــل بالطفيــل املحــيل )Telenomus nizwaensis( يف املــزارع التابعــة للمديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة بالجبــل األخــر وجــود نســب تطفــل عاليــة تراوحــت بــني 9% و%18 

)جــدول 48(.

        جدول 48. نسب التطفل بالطفيل املحيل ) Telenomus nizwaensis(  مبزارع مختلفة بالجبل األخرض

تلينومسعدد البيضاملوقعتاريخ اإلطالق خالل عام 2020م
التطفل

%
ترايكوجراما

التطفل

%

15 يونيو
1768950.5710.57سيح قطنة

1207159.1700سيق

1696840.2452.96سيق22 يونيو

4137718.6530.73سيق29 يونيو

7 يوليو

171058.8215.89وادي بني حبيب

9666.6700مناخر

131076.9217.69قشع

221045.4600العقر

261765.3813.85الرشيجة

1095954.1332.75سيق

292068.9726.90العني

251248.0014.00سيق13 يوليو

10550.0000سيق20 يوليو

281760.7113.57سيق27 يوليو

141071.4300سيق3 أغسطس

191052.6315.26سيق10 أغسطس

211990.4800سيق17 أغسطس

ــا يف معــدالت التطفــل تــراوح بــني )0% و 7%( يف قــرى مختلفــة مــن الجبــل  أظهــرت نتائــج متابعــة التطفــل مــع طفيــل الرتايكوجرامــا يف مــزارع املديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة يف الجبــل األخــر تبايًن

األخــر. وتشــري نتائــج الدراســة فاعليــة الطفيــل املحــيل مــع تواجــد طفيــل الرتايكوجرامــا يف تقليــل تعــداد بيــض فراشــة مثــار الرمــان، حيــث ســاهم إطــالق طفيــل الرتايكوجرامــا يف الحــد مــن اســتخدام املبيــدات والــذي 

انعكــس بشــكل إيجــايب عــى كفــاءة الطفيــل املحــيل.
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Paracocus marginatus  املكافحة احليوية للبق الدقيقي على أشجار الفافاي

Acerophagus papaya إكثار و إطالق الطفيل
يعتــر محصــول الفافــاي )Carica papayae( أحــد أهــم املحاصيــل االقتصاديــة للمزارعــني يف محافظــة ظفــار نظــرا ملــردوده املــادي ، إذ يحتــل املرتبــة الثالثــة يف األهميــة االقتصاديــة للمزارعــني بعــد جــوز الهنــد واملــوز. 

كان للمكافحــة الحيويــة للبــق الدقيقــي يف الفافــاي نجاحــات واضحــة وقيمــة يف املختــر ومــزارع املواطنــني خــالل فــرتة إجــراء املــرشوع )2012-2014م(، وبقــي نشــاط املكافحــة الحيويــة للبــق الدقيقــي يف أشــجار الفافــاي 

مســتمراً حتــى ســنة 2020م . اقتــرص العمــل يف ســنة 2020م عــى مراقبــة مســتوى اإلصابــة يف الحقــول ورصــد تواجــد البــق الدقيقــي يف أشــجار حقــول املواطنــني ، ولوحــظ أن البــق الدقيقــي قــد تــم مكافحتــه كليــا يف 

مــزارع املواطنــني ، وكل ذلــك كان نتــاج األثــر الفعــال إلطــالق األعــداد الكبــرية مــن الطفيــل Acerophagus papay  يف الســنوات املاضيــة.

     

  

صورة 30. أشجار الفافاي يف مزارع املواطنني وهي تبدو خالية من اإلصابة بالبق الدقيقي
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بحوث الجودة والسالمة الغذائيةبحوث الجودة والسالمة الغذائية
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املشروع 7-4 . تقييم متبقيات  املبيدات يف املنتجات الزراعية

مراقبة متبقيات املبيدات يف مزارع إنتاج اخلضروات احمللية
ميثــل وجــود مســتوى عــايل مــن متبقيــات املبيــدات يف املنتجــات الزراعيــة أحــد أهــم مشــاكل الصحــة العامــة. يف املقابــل يتعــني عــى املزارعــني اســتخدام املبيــدات الزراعيــة للحفــاظ عــى محاصيلهــم مــن اإلصابــة باآلفــات 

الزراعيــة. لــذا يتحتــم عــى املزارعــني اســتخدام املبيــدات بحــذر يف مكافحــة اآلفــات لضــامن صحــة املســتهلك. تــم تحديــد الحــد األقــىص ملتبقيــات املبيــدات )MRLs( كقاعــدة مرجعيــة للحــد املقبــول لالســتهالك اليومــي 

)ADI(، وهــو الحــد الــذي ميكــن أن يســتهلك يف حيــاة اإلنســان أو الحيــوان وال يــؤدي إىل مخاطــر صحيــة. مــن أهــم طــرق مكافحــة اآلفــات الزراعيــة يف الســلطنة رش املبيــدات الزراعيــة، لذلــك مــن املهــم مراقبــة متبقيــات 

املبيــدات يف املــزارع. 

تــم خــالل هــذه الدراســة زيــارة عــدد مــن املــزارع التــي تــم اختيارهــا بشــكل عشــوايئ يف محافظتــي شــامل وجنــوب الباطنــة ومحافظــة الرميــي ومــزارع جمعيــة مزارعــي الباطنــة خــالل الربــع األول مــن ســنة 2020م ، 

وخــالل هــذه الزيــارات تــم تســجيل املبيــدات املســتخدمة خــالل العمليــات الزراعيــة عــى مختلــف املحاصيــل. 

تم تصنيف املبيدات التي تم حرصها يف املسح عى النحو التايل: 

املبيــدات حســب نــوع اآلفــات الزراعيــة: بلــغ إجــاميل عــدد عينــات املبيــدات التــي تــم حرصهــا يف الواليــات واملحافظــات املســتهدفة خــالل فــرتة املســح )565( عينــة ، حيــث شــكلت املبيــدات الحرشيــة )447( بنســبة 

)79%( مــن العــدد الــكيل، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة املبيــدات الفطريــة بعــدد )104( وبنســبة )19%(، ومثلــت مبيــدات العناكــب مــا نســبته )2%( مــن العــدد الــكيل، وتــم تســجيل عــدد )2( مــن مبيــدات الحشـــــائش 

)شــكل 24(.   

املبيــدات حســب نــوع التأثــري: تعتــر معظــم املبيــدات التــي تســجيلها يف املســح مــن املبيــدات املالمســة بعــدد )543( ونســبة )96%( مــن إجــاميل املبيــدات، يف املقابــل تشــكل املبيــدات الجهازيــة )3%( فقــط مــن إجــاميل 

املبيــدات املســتخدمة، ونســبة )1%( مــن املبيــدات مل يتــم تصنيفهــا )شــكل 25(.  
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شكل 24. عينات املبيدات حسب نوع اآلفات         شكل 25. فئات الكيامويات الزراعية املكتشفة يف العينات   

ميكن تقسيم مبيدات العناكب ملجموعتني وهي مجموعة )Hydrazine carboxylate( ومتثل )40%(، تليها مجموعة )Pyrazolium( ومتثل )20%( من إجاميل مبيدات العناكب ، يف املقابل مل يتم تصنيف نوعني من املبيدات 

وهام مبيد )Strobilurin( ومبيد )Neonicotinoid( )شكل 26(. 

 

شكل 26. فئات مبيدات العناكب املكتشفة يف العينات
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وجــد أن )23%( مــن إجــاميل )104( مــن املبيــدات الفطريــات التــي تــم تســجيلها خــالل املســح تنتمــي إىل املجموعــة )Inorganic( و)13%( تنتمــي إىل املجموعــة )Strobilurin( ومل يتــم تصنيــف مــا يقــارب )12%( مــن 

إجــاميل عــدد مبيــدات الفطريــات ، يف املقابــل تنتمــي باقــي املبيــدات ملجموعــات مختلفــة )شــكل 27(.  

 

شكل 27. فئات مبيدات الفطريات املكتشفة يف العينات
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الكشف عن عينات مبيدات اآلفات قبل الحصاد
بلغــت فــرتة األمــان قبــل الحصــاد حــوايل )41%( ملختلــف املبيــدات املســتخدمة خــالل )7( أيــام ، وشــكلت املبيــدات ذات فــرتة األمــان مــا قبــل الحصــاد لـــ 14 يــوم حــوايل )16%( مــن إجــاميل عــدد املبيــدات املســتخدمة، 

وكانــت املبيــدات ذات فــرتة األمــان مــا قبــل الحصــاد  لـــ3 أيــام بنســبة )12%(. وتشــكل املبيــدات التــي فــرتة األمــان لهــا بعــد الـــ10 و15 و 28 يوًمــا مــن اســتخدام مبيــدات اآلفــات أقــل مــن )5%( مــن العينــات )شــكل 28(. 

 

شكل 28. عينات مبيدات اآلفات املكتشفة بناًء عى فرتات ما قبل الحصاد
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غير التقليديةغير التقليدية

لإلنتاج الزراعيلإلنتاج الزراعي
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املشروع 8-1 . االستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيًا يف اإلنتاج الزراعي

التأثري طويل املدى للري مبياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيا على تراكم املعادن الثقيلة يف الرتبة ويف أعالف الرودس واللبيد 

تعتــر محدوديــة امليــاه الصالحــة للزراعــة أحــد التحديــات التــي تواجــه التوســع يف اإلنتــاج الزراعــي يف الســلطنة. ويعــد تحســني كفــاءة اســتخدام امليــاه واســتخدام مــوارد امليــاه غــري التقليديــة إحــدى أفضــل اإلســرتاتيجيات 
ملواجهــة نقــص امليــاه يف الزراعــة. ولقــد أصبحــت ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة إحــدى أهــم مصــادر امليــاه غــري التقليديــة التــي ميكــن اســتخدامها يف الزراعــة وخاصــة إلنتــاج األعــالف. يُــزرع علــف الــــــــــرودس 
)Chloris gayana( عــى نطــاق واســع يف الســلطنة لتغطيــة الطلــب املتزايــد عــى األعــالف، حيــث تبلــغ املســاحة الكليــة املزروعــة بعلــف الــرودس )69000( فــدان ومتثــل )28%( مــن إجــاميل املســاحة املزروعــة يف 
الســلطنة. يقــدر اســتهالك امليــاه لعلــف الــرودس بحــوايل )16000( م3/ فــدان. كــام يعتــر علــف اللبيــد )Cenchrus ciliaris( مــن األعــالف ذات اإلنتاجيــة العاليــة مــن املــادة الجافــة ، وهــو مــن املحاصيــل األعــى يف كفــاءة 
اســتخدام امليــاه مقارنــة ببقيــة محاصيــل األعــالف األخــرى. أوضحــت الدراســات الســابقة أن ري محاصيــل األعــالف املوســمية مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا يــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة بنســبة )20 إىل 30%( دون أي 
تراكــم للمعــادن الثقيلــة يف كل مــن النبــات والرتبــة . هدفــت هــذه التجربــة إىل دراســة التأثــري طويــل املــدى للــري مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا عــى تراكــم املعــادن الثقيلــة يف علــف الــرودس واللبيــد ويف الرتبــة. 

تــم تنفيــذ التجربــة يف مزرعــة بحــوث امليــاه غــري التقليديــة يف الرميــس بــركاء خــالل الفــرتة مــن 2016 إىل 2020م. تــم زراعــة نوعــان مــن العلــف وهــام الــرودس )Chloris gayana( واللبيــد )Cenchrus ciliaris(وذلــك 
يف مــارس 2016م  يف أحــواض مبســاحة 4 م × 4 م وبأربــع مكــررات، وتــم ريهــام مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا باســتخدام نظــام الــري بالتنقيــط. كانــت املســافة بــني النقاطــات )30( ســم وبــني الخطــوط )25( ســم. 
تــم الــري وإضافــة األســمدة حســب االحتياجــات املائيــة والســامدية املــوىص بهــا. تــم حصــاد كال املحصولــني يف نفــس الوقــت عنــد تزهــري )50%( باســتخدام إطــار 1 م × 1 م لقيــاس وزن العلــف األخــر واملــادة الجافــة، 
وتــم جمــع عينــات مــن األعــالف عنــد الحصــاد مــن الحقــل املــروي مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا ومــن حقــل آخــر مــروي بامليــاه التقليديــة )الشــاهد( للتحاليــل املخريــة. كــام تــم جمــع عينــات مــن الرتبــة 
قبــل الزراعــة ونهايــة كل ســنة عــى عمقــني )0-30ســم و 30-60ســم( مــن الحقــل املــروي مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا ومــن الحقــل املــروي بامليــاه التقليديــة لتحليــل املعــادن الثقيلــة. وتــم إرســال العينــات 

إىل وحــدة البحــوث التحليليــة والتطبيقيــة بجامعــة الســلطان قابــوس لتحليــل املعــادن الثقيلــة.

تــم تحليــل املعــادن الثقيلــة )الرصــاص والكادميــوم والنحــاس والكروميــوم والزنــك والزئبــق والكوبالــت واملنجنيــز( يف كل مــن الرتبــة وعلــف الــرودس واللبيــد املرويــة بامليــاه املعالجــة وامليــاه التقليديــة. أشــارت نتائــج 
تحليــل عينــات الرتبــة )جــدول 49( إىل عــدم وجــود عنــرص الكادميــوم يف عينــات الرتبــة يف كل الســنوات وعــدم وجــود عنــرص الرصــاص والنحــاس يف الرتبــة يف األعــوام 2016 و 2017 و 2018 يف حــني وجــد أن تراكيــز بقيــة 
املعــادن الثقيلــة يف الرتبــة كانــت ضمــن املعــدل الطبيعــي. كــام أظهــرت النتائــج أيًضــا عــدم وجــود تراكيــز لعنــرصي الرصــاص والكادميــوم يف عينــات علــف اللبيــد والــرودس، يف حــني كان تركيــز بقيــة املعــادن الثقيلــة 

ضمــن املعــدل الطبيعــي )جــدول 50(.  
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جدول 49. تركيز املعادن الثقيلة )ppm( يف الرتبة عىل عمق 30 سم و 60 سم  

السنة
عمق الرتبة

سم

املنجنيزالكوبالتالزئبقالزنكالكروميومالنحاسالكادميومالرصاص

PbCdCuCrZnHgCoMn

تحليل الرتبة قبل بداية التجربة
30-0NDND16.7214.916.9ND42.1433.7

60-30NDND17.0199.315.9ND42.1422.7

2016
30-0NDNDNDND2.9---

60-30NDNDNDND4.5---

2017
30-0NDNDNDND2.5---

60-30NDNDNDND5.4---

2018
30-0NDNDNDND3.3---

60-30NDNDNDND2.9---

2019
30-01.67NDND90.911.8-14.6210.7

60-301.31NDND87.210.1-14.6208.5

2020
30-0NDND17.9231.521.1ND40.4424.7

60-30NDND14.7200.615.6ND35.8391.4

الشاهد
30-0NDND10.9159.311.7ND31.4335.0

60-30NDND12.8159.713.6ND32.2333.3

املعدل الطبيعي يف الرتبة

)Alloway,1995(
300-22.0-0.01250-21500-5900-10.5-0.0165-0.51000-20

* ND = مل يكتشف  
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     جدول 50. تركيز املعادن الثقيلة )ppm( يف علف اللبيد والرودس املروية باملياه املعالجة ثالثيا واملروية باملياه التقليدية.

نوع العلفنوع املياهالسنة
املنجنيزالزنكالكروميومالنحاسالكادميومالرصاص

PbCdCuCrZnMn

2016
مياه معالجة ثالثيا

-NDNDNDND2.31اللبيد

-NDNDNDND5.02الرودس

-NDNDNDND2.34اللبيدمياه آبار

2017
مياه معالجة ثالثيا

-NDNDNDND6.03اللبيد

-NDNDNDND7.77الرودس

-NDNDNDND1.56اللبيدمياه آبار

مياه معالجة ثالثيا2018
-NDNDND1.894.06اللبيد

-NDNDND1.431.14الرودس

2019

مياه معالجة ثالثيا
-NDND2.400.000.05اللبيد

-NDND2.920.020.05الرودس

مياه آبار
NDNDND3.5212.3021.93اللبيد

NDNDND1.2516.7325.03الرودس

2020

مياه معالجة ثالثيا
NDND2.793.229.3115.03اللبيد

NDND2.922.5917.6634.06الرودس

مياه آبار
NDNDND4.789.5322.24اللبيد

NDNDND1.7223.6487.16الرودس

املعدل الطبيعي يف النبات

)Alloway,1995(
20-0.22.4-0.120-514-0.03400-11000-20

      * ND = مل يكتشف
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يوضــح الشــكل )29( إجــاميل إنتــاج املــادة الجافــة )طن/هكتــار/ ســنة( لعلــف الــرودس واللبيــد . حيــث أشــارت النتائــج إىل أن متوســط إنتــاج املــادة الجافــة لعلــف الــرودس واللبيــد قــد بلــغ 32.8 طــن / هكتــار / ســنة  

و 28.6 طــن / هكتــار / ســنة ، عــى التــوايل.

 

شكل 29. إجاميل إنتاج املادة الجافة )طن / هكتار / سنة( من علف الرودس واللبيد

أظهــرت النتائــج أن تركيــز املعــادن الثقيلــة يف الرتبــة واألعــالف املعمــرة )الــرودس واللبيــد( املرويــة بامليــاه املعالجــة ثالثيــا وبنظــام الــري بالتنقيــط كانــت ضمــن املعــدل الطبيعــي. وبالتــايل ســالمة اســتخدام امليــاه املعالجــة 

ثالثيــا يف ري األعــالف باســتخدام نظــام الــري بالتنقيــط.
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أثر الري مبياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيا على منو وإنتاجية حماصيل الفاكهة

تعتــر ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة مــن الحلــول التــي ميكــن االعتــامد عليهــا مســتقبالً يف حــل مشــكلة امللوحــة ونــدرة امليــاه يف عــدد مــن الــدول. اســتخدمت امليــاه املعالجــة ثالثيًــا بنجــاح لــري املحاصيــل الزراعيــة يف 

عــدد مــن دول العــامل ، حيــث يعــد إعــادة اســتخدام هــذه امليــاه يف الزراعــة خيــاًرا جيــًدا لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي يف املناطــق القاحلــة مثــل الســلطنة حيــث نــدرة امليــاه وانخفــاض جودتهــا. كــام أن هنــاك ضغــط شــديد 

عــى امليــاه العذبــة الســتخدامها يف الزراعــة. تــم اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا بنجــاح يف إنتــاج القمــح وعــدد مــن محاصيــل األعــالف املوســمية. تعتــر اســتجابة محاصيــل الفاكهــة للــري فيــام يتعلــق 

بالنمــو وجــودة املنتــج ذات أهميــة كبــرية. ونتيجــة لذلــك تــم اقــرتاح هــذا البحــث لدراســة أثــر اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا عــى أنــواع الفاكهــة فيــام يتعلــق بالنمــو واإلنتــاج ، وكذلــك أثرهــا طويــل 

املــدى عــى الخصائــص الكيميائيــة للرتبــة والثــامر. تــم إجــراء العديــد مــن الدراســات حــول العــامل حــول تقييــم آثــار اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة عــى أشــجار الحمضيــات. حيــث أدى  خلــط ميــاه اآلبــار 

مــع امليــاه املعالجــة إىل تحســني جــودة امليــاه. كــام مل يتــم مالحظــة مســتويات ســمية عــى األوراق. وأظهــر التحليــل امليكروبيولوجــي عــدم وجــود القولونيــات الرازيــة واإلرشيكيــة القولونيــة وبيــض الديــدان الطفيليــة يف 

ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة والرتبــة. مــن ناحيــة أخــرى ذكــرت بعــض الدراســات بــأن الــري مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ميكــن أن ينتــج تراكــامت مفرطــة للعنــارص داخــل النبــات والرتبــة ، مــام يؤثــر ســلبًا عــى 

املحصــول وجــودة اإلنتــاج. باإلضافــة إىل ذلــك ، فــإن وجــود ملوثــات بيولوجيــة وكيميائيــة ميكــن أن يــر بالبيئــة الزراعيــة وصحــة املزارعــني واملســتهلكني إذا مل يتــم معالجــة تلــك امليــاه بصــورة جيــدة. 

ويف إحــدى الدراســات تــم تقييــم مــدى مالءمــة امليــاه املعالجــة الثانويــة والثالثيــة لالســتخدام يف ري كــروم العنــب الصغــرية وتأثريهــا عــى الرتبــة والنبــات وإنتاجيــة املحاصيــل وجــودة الثــامر ، حيــث أظهــرت تلــك 

الدراســات أن ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا كان لهــا تأثــري إيجــايب عــى منــو النبــات واملحصــول بينــام كان مليــاه الــرصف الصحــي املعالجــة الثانويــة تأثــريا ســلبيا عــى ســالمة الفاكهــة مقارنــة بامليــاه العذبــة. وتــم 

التوصيــة باســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا لــري كــروم العنــب الصغــرية كمصــدر بديــل للميــاه يضمــن حاميــة البيئــة وصحــة النبــات وجــودة الفاكهــة.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الــري مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة  ثالثيــا ) TTWW( داعمــة إلدارة الــري التقليديــة وأصبحــت بديــالً رضوريًــا ملعالجــة قضايــا نقــص امليــاه وتوفــري األســمدة. وتشــجع النتائــج إىل رضورة 

إجــراء املزيــد مــن الدراســات حــول إمكانيــة اســتخدام امليــاه املعالجــة  ثالثيــا مبــارشة كمصــدر بديــل لــري وتســميد محاصيــل الفاكهــة. 

تهــدف هــذه الدراســة إىل تحديــد تأثــري الــري مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا عــى مكونــات النمــو واإلنتــاج ملحاصيــل الفاكهــة املختلفــة. وتحديــد اآلثــار الضــارة املحتملــة عــى جــودة الرتبــة والثــامر. كــام تــم 

اعتبــار تلــك األشــجار كبنــك جينــي ألنــواع الفاكهــة املختلفــة لألبحــاث املســتقبلية وكمصــدر للراعــم لغــرض اإلكثــار.

تــم زراعــة الليمــون العــامين واألضاليــا واألمبــا يف شــهر نوفمــر مــن ســنة 2015م يف مزرعــة أبحــاث امليــاه غــري التقليديــة يف واليــة بــركاء- الرميــس. وتــم إضافــة الرتقــال والجريــب فــروت واملاندريــن والتــني إىل الحقــل يف 

ينايــر 2018م. تــم توزيــع األشــجار بنظــام التوزيــع العشــوايئ الكامــل)RCD(  ليســهل تحليلهــا إحصائيــا. أجريــت التجربــة يف تربــة طينيــة رمليــة. وتــم تنفيــذ العمليــات الزراعيــة املختلفــة لتلــك املحاصيــل ، وتــم إضافــة 

األســمدة العضويــة ملحاصيــل الفاكهــة والحمضيــات طــوال فــرتة النمــو واإلنتــاج.

1- قياس الخواص الفيزيائية والكيميائية لألوراق والثامر

تــم جمــع بيانــات القياســات الفيزيائيــة بعــد التأكــد مــن اســتمرار منــو جميــع الشــتالت ، حيــث تــم قيــاس معايــري النمــو الخــري مثــل طــول الشــجرة وســمك الجــذع. وتــم تحليــل عينــات األوراق والثــامر يف مرحلــة 

النضــج لتحديــد العنــارص الغذائيــة الكــرى والصغــرى واملعــادن الثقيلــة عــن طريــق أخــذ مكــررات مختلفــة لــكل محصــول. كــام تــم نقــل الثــامر املحصــودة عــى الفــور إىل املختــر للتحاليــل الخصائــص الفيزيائيــة 
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والكيميائيــة للثــامر مثــل وزن الثــامر )صــورة 31( وكميــة اإلنتــاج ونســبة العصــري% ونســبة املــواد الصلبــة الذائبــة )TSS( )صــورة 32( ودرجــة الحموضــة.

                            

)TSS( صورة 31. الليمون العامين                                                                                                   صورة 32. جهاز قياس         

 

2- التحليل الكيميايئ للرتبة

تــم جمــع عينــات الرتبــة مــن أماكــن مختلفــة وبأعــامق مختلفــة يف نهايــة كل موســم زراعــي. حيــث تــم أخــذ جميــع عينــات الرتبــة مــن ثالثــة أعــامق )0-30 ســم و30-60 ســم و60-90 ســم( يف كل قطعــة. وتــم تحليــل 

الخــواص الكيميائيــة للرتبــة  )EC( امللوحــة ودرجــة الحموضــة )pH( ، إضافــة إىل العنــارص الغذائيــة الكــرى )NPK( والعنــارص الغذائيــة األخــرى واملعــادن الثقيلــة.

أوال: الخصائص الفيزيائية والكيميائية لألوراق والثامر

يوضــح الشــكل )30( النمــو الســنوي ألشــجار املانجــو )األمبــا( ، حيــث تــراوح متوســط الزيــادة الســنوية يف ارتفــاع النبــات )37.2 ســم( كــام هــو الحــال يف صنــف اإلمــام بيســند وصنــف الرامــايس األقــل ارتفاعــا والــذي 

ســجل زيــادة يف االرتفــاع مبعــدل )9.7 ســم( ســنويًا. تــم رصــد ارتفــاع نبــات املانجــو )األمبــا( خــالل األعــوام 2018 و 2019 و 2020 والزيــادات املوضحــة يف الشــكل )31(. وأوضحــت النتائــج زيــادة ارتفــاع جميــع األشــجار 

مــن ســنة إىل أخــرى مبتوســط 30.8 ســم.
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شكل 30. معدل الزيادة السنوية لطول النبات )سم( للامنجو )األمبا( 

 

شكل 31. الزيادة يف طول نبات )سم( املانجو )األمبا( من سنة 2018 إىل 2020م 
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بلغ متوسط تركيز النيكل يف أوراق املانجو )األمبا( لعامي 2019 و2020م )4.95 و3.92( جزء يف املليون عى التوايل، والذي ظهر بأنه أعى من  املعدل الطبيعي يف املراجع )2.3( جزء يف املليون )شكل 32(.

 

شكل 32. تركيز العنارص يف أوراق املانجو )األمبا( خالل الفرتة من  2017 اىل2020 م

تشــري النتائــج إىل أن تراكــم العنــارص )Zn وMn  وCu  وCo  وNi  وPb  وCd( يف الليمــون العــامين واألضاليــا يف األوراق والثــامر ضمــن  املعــدل الطبيعــي املســموح بــه باســتثناء الكــروم )Cr( الــذي أظهــر تركيــزًا مرتفًعــا 

قليــالً مبقــدار 5.11 جــزء يف املليــون يف ســنة 2019 م ، بينــام كان الحــد القيــايس املســموح بــه 2.3 جــزء يف املليــون. غــري أن مســتوى الكــروم انخفــض يف ســنة 2020م مبقــدار 1.3 جــزء يف املليــون وهــو أقــل مــن الحــد 

القيــايس املســموح بــه )شــكل 33: أ - د(.
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)أ(: تركيز العنارص يف أوراق الليمون العامين خالل الفرتة من 2017 اىل2020                       )ب(: تركيز العنارص يف مثار الليمون العامين خالل الفرتة من  2017 اىل2020   

      

     )ج(: تركيز العنارص يف أوراق االضاليا خالل الفرتة من  2017 اىل2020          )د(: تركيز العنارص يف مثار االضاليا خالل الفرتة من  2017 اىل2020

الشكل 33. )أ-ب-ج-د(: يوضح تركيز املعادن لليمون العامين واالضاليا يف األوراق والثامر



110التقرير السنوي للبحوث الزراعية واحليوانية 2020م 

ثانيا: التحليل الكيميايئ للرتبة

أظهــرت نتائــج تحليــل الرتبــة لعامــي 2017 و2018م عــدم وجــود عنــرص الكادميــوم يف الرتبــة، بينــام وجــدت تراكيــز الزنــك والرصــاص بأقــل مــن الحــد األقــىص املســموح بــه، ووجــدت تراكيــز النيــكل  أعــى مــن املســتوى 

املســموح بــه يف عامــي 2019 و 2020م ،  كــام أظهــرت النتائــج أن تركيــز املعــادن )Mn  وCr  وCu  وCo  وpb  وCd و Zn( يف الرتبــة املرويــة مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا )TWW( ضمــن  املعــدل الطبيعــي 

املســموح بــه ، باســتثناء النيــكل )Ni(  حيــث ســجل ارتفاعــاً طفيفــاً يف الرتبــة مبقــدار )762( جــزء يف املليــون ، بينــام كان الحــد املســموح بــه هــو )750( جــزء يف املليــون )شــكل 34(. 

شكل 34. تركيز املعادن يف الرتبة خالل الفرتة من 2017 إيل 2020م

فيــام يتعلــق بزراعــة الليمــون العــامين واألضاليــا واملانجــو تحــت الــري مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا، فقــد أظهــرت نتائــج تحليــل الرتبــة لعامــي 2017 و2018م عــدم وجــود الكادميــوم يف الرتبــة، بينــام وجــدت 

تراكيــز الزنــك والرصــاص  أقــل مــن الحــدود القصــوى املســموح بهــا، ووجــد  تركيــز النيــكل أكــرث مــن املســتوى املســموح بــه )أكــرث مــن 500 جــزء يف املليــون( ، بينــام كان الحــد األقــىص املســموح بــه )75-150 جــزء يف 

املليــون(.  أمــا بالنســبة  لتحاليــل الليمــون العــامين، فقــد أشــارت النتائــج إىل وجــود تركيــز عــايل مــن الزنــك والنيــكل  أعــى مــن الحــد املســموح بــه يف األوراق، وتــم تســجيل تركيــز الرصــاص والكــروم بكميــة أقــل مــن 

الحــد األقــىص املســموح بــه ، ومل يتــم تســجيل الكادميــوم يف النبــات. كــم أشــارت النتائــج يف عامــي 2019 و2020م إىل وجــود تركيــز عــايل مــن الكــروم )Cr( يف أوراق املانجــو ، حيــث ســجل متوســط تركيــز الكــــــروم 

)4.95 و3.92( جــزء يف املليــون  لعامــي 2019م و2020م عــى التــوايل ، بينــام كان الحــد املســموح بــه )2.3( جــزء يف املليــون. 

بشــكل عــام تشــري النتائــج األوليــة إىل أن امليــاه املعالجــة ثالثيــا ليــس لهــا تأثــري معنــوي يف زراعــة الفاكهــة والحمضيــات ، حيــث ال توجــد تركيــزات للمعــادن الثقيلــة مثــل الرصــاص والكادميــوم والنحــاس والكــروم والنيــكل 

والزنــك. ســيتم مراقبــة املحاصيــل املزروعــة يف الســنوات القادمــة وإضافــة محاصيــل الفاكهــة األخــرى )مثــل الرتقــال والجريــب فــروت واملاندريــن والتــني( للتحليــل بحلــول ســنة 2021م. وسيســتمر العمــل عــى مراقبــة 

تأثــري اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة عــى النمــو واملحتــوى الكيميــايئ ملحاصيــل الفاكهــة يف الســنوات القادمــة.
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زراعة اخلس يف احلقل حتت ظروف الري مبياه الصرف الصحي املعاجلة  ثالثيا

تعتــر نــدرة امليــاه املتزايــدة مــن أهــم العوامــل التــي تهــدد التنميــة االقتصاديــة وســبل العيــش البرشيــة والبيئيــة املســتدامة حــول العــامل. حيــث تشــكل نــدرة امليــاه يف الســلطنة تحديـًـا لقطــاع امليــاه ســواءا يف الزراعــة أو 

الصناعــة أو االســتهالك املنــزيل ، حيــث يعتــر القطــاع الزراعــي األكــرث تــرًرا وذلــك بحكــم أنــه يســتهلك الكميــة األكــر مــن امليــاه املتاحــة. أدى االســتخدام املفــرط ملــوارد امليــاه الجوفيــة إىل تدهــور كميــة ونوعيــة ميــاه 

الــري ، األمــر الــذي أدى إىل نقــص املســاحات املرويــة والتوجــه نحــو زراعــة املحاصيــل ذات االســتهالك املنخفــض للميــاه أو اســتخدام مصــادر امليــاه ذات جــودة منخفضــة مثــل ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة. يتزايــد 

الطلــب عــى اســتخدام امليــاه املعالجــة يف الزراعــة بســبب نــدرة امليــاه والنمــو الســكاين ، إضافــة إىل ازديــاد الكميــات املنتجــة مــن هــذه امليــاه. ويصنــف إعــادة اســتخدام امليــاه املعالجــة يف الزراعــة بديــالً موفــرا للميــاه 

العذبــة. وبالتــايل عنــد اســتخدامها يف الزراعــة يجــب األخــذ باالحتياطــات لتجنــب اإلرضار يف الرتبــة ملنــع أي مخاطــر قــد تؤثــر عــى صحــة املســتهلك. لقــد اقتــرص اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة يف الزراعــة يف 

العديــد مــن الــدول إىل حــد كبــري عــى ري األعــالف والغابــات ، إال أن ازديــاد الكميــات املنتجــة مــن هــذه امليــاه ورفــع جــودة معالجتهــا قــد أدى إىل التفكــري يف إســتخدامها لــري محاصيــل الخــر والفواكــه. ومــن هنــا 

أىت التخطيــط لهــذه التجربــة ملراقبــة إنتــاج محاصيــل الخــر )الخــس( باســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا يف الحقــل املكشــوف.

أجريــت التجربــة يف الحقــل يف مزرعــة بحــوث امليــاه غــري التقليديــة بالرميــس ، حيــث تــم اختيــار ثالثــة أصنــاف مــن الخــس )green leafy F1 و Iceberg F1 و Red Leafy F1(. تــم زراعــة البــذور يف صــواين اإلنبــات 

يف شــهر ديســمر 2019م ، وتــم نقلهــا إىل الحقــل املفتــوح يف بدايــة ينايــر2020م يف أحــواض مبســاحة 2 م2 )2 م طــول × 1 م عــرض( لــكل حــوض. كانــت املســافة بــني الخطــوط 1.5 م واملســافة بــني النباتــات 25 ســم. 

تــم ترتيــب األصنــاف يف تصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة )RCBD( بثالثــة مكــررات. وتــم ري النباتــات مبيــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا التــي كانــت ملوحتهــا )EC( 1.8 ديسيســيمنز/م ودرجــة حموضتهــا 

)pH( 7.0 . وقــد تــم ري النباتــات يوميــا بواقــع )2 - 5( دقائــق ، كــام تــم التســميد وفًقــا لرنامــج تســميد الخــس املــوىص بــه. تــم أخــذ عينــات مــن الرتبــة بعمــق )30ســم( وعينــات مــن امليــاه قبــل الزراعــة وبعــد نهايــة 

التجربــة. حيــث تــم حصــاد الخــس بعــد شــهرين مــن الزراعــة والــذي كان يف فرايــر 2020م. ويف نهايــة التجربــة تــم أخــذ عينــات مــن األوراق والجــذور لتحليــل العنــارص الغذائيــة واملعــادن الثقيلــة، وتــم أخــذ عــدد ووزن 

.Genstat رؤوس الخــس لــكل قطعــة . كــام تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا باســتخدام برنامــج

الوزن الرطب والجاف ومكونات اإلنتاج ألصناف الخس الثالثة:

أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصــايئ عــدم وجــود فروقــات معنويــة بــني أصنــاف الخــس الثالثــة بالنســبة إىل الــوزن الرطــب والجــاف لــألوراق ويف الــوزن الجــاف )جــم( بالنســبة للجــذور، أمــا بالنســبة إىل الــوزن الرطــب 

الخــاص بالجــذور فلــم يتــم الحصــول عــى فــروق معنويــة )P<0.05(  بــني األصنــاف )جــدول 51(. تــراوح الــوزن الرطــب لــألوراق مــن 65.7 إىل 89.8 جــم بــني األصنــاف بينــام تــراوح الــوزن الجــاف للجــذور مــن 26.6 جــم 

إىل 32.95 جــم. حيــث كان صنــف )Iceberg( األعــى يف الــوزن الرطــب لــألوراق )89.8 جــم( بينــام أعطــى الصنــف )Green Leafy( وزنـًـا أعــى للجــذور )33 جــم(. ارتبطــت الزيــادة يف الــوزن الرطــب ملحصــول الخــس 

بســبب تركيــز العنــارص املغذيــة يف امليــاه املعالجــة. وجــد يف عــدد مــن الدراســات بــأن إنتــاج الخــس )مــن حيــث الــوزن الرطــب( يكــون األعــى يف األصنــاف املزروعــة عــى امليــاه املعالجــة مقارنــة بامليــاه الصالحــة للــرشب. 

أمــا الــوزن الجــاف )جــم( فقــد تــراوح مــن 4.28 إىل 5.13 جــم ألوراق الخــس ومــن 8.35 إىل 10.9 جــرام للجــذور.
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        جدول 51. الوزن الرطب والجاف ألوراق وجذور الخس باستخدام الري باملياه املعالجة خالل املوسم 2019-2020م يف مزرعة املياه غري التقليدية 

األوراقالجذوراألصناف

الوزن الرطب )جم(الوزن الجاف )جم(الوزن الرطب )جم(الوزن الجاف )جم(

Green Leafy F110.87a 32.954.7968.8

Ice berg F18.35b 26.615.1389.8

Red Leafy10.36ab 29.714.2865.7

9.8629.764.7374.77املتوسط

F-tastNS**NSNS

LSD at 5%2.55.82.740.15

أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود أي فروقــات معنويــة بــني األصنــاف يف جميــع مكونــات اإلنتــاج )عــدد الــرؤوس/م2 ومتوســط وزن الــرأس واإلنتــاج طن/هكتــار(. حيــث كان عــدد الــرؤوس )4( لــكل مــرت مربــع متســاويا 

يف جميــع األصنــاف. كــام تــراوح متوســط وزن الــرأس مــن 82.2 إىل 105.3 جــم ، وكان الصنــف )Ice berg( األعــى وزنــا بالنســبة ملتوســط وزن الــرأس )105.3 جــم(. كــام تــراوح اإلنتــاج بــني األصنــاف مــن 328.9 - 421 

جــم/م2 وكان الصنــف )Ice berg( األعــى إنتاجيــة ، حيــث بلــغ )4.21 طن/هكتــار( )جــدول 52(.

     جدول 52. اإلنتاج ومكوناته ألصناف الخس باستخدام  الري باملياه املعالجة خالل املوسم 2019-2020م يف مزرعة املياه غري التقليدية 

عدد رؤوس الخس/م2متوسط وزن رأس الخس )جم(اإلنتاج )جم/م2(اإلنتاج )طن/هكتار(األصناف

Green leafy3.29329.0082.254

Ice berg4.21421.00105.284

Red Leafy3.29328.9082.224

3.59359.6389.924املتوسط

F-tastNSNSNSNS

LSD at 5%3.6035889.43

الجديــر بالذكــر بأنــه تــم االحتفــاظ بعينــات مــن نبــات الخــس لألصنــاف الثالثــة ليتــم تحليلهــا كيميائيــا مــن حيــث تركيــز العنــارص واملعــادن الثقيلــة ، وســيتم إعــادة التجربــة للموســم القــادم )2020/ 2021م( وذلــك 

لتأكيــد النتائــج املتحصــل عليهــا.
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املشروع 8-2. االستفادة من املياه املاحلة للزراعة املستدامة 

تقييم منو وإنتاجية طفرات القمح احمللي )كولي( املشععة حتت ظروف الري مبياه  ملوحتها )9 ديسيسمنز/م( 

يعتــر محصــول القمــح أحــد محاصيــل الغــذاء الرئيســة لكثــري مــن دول العــامل.  يــزرع القمــح )Triticum aestivum L( عــى نطــاق واســع يف ســلطنة عــامن. ولقــد أولــت وزارة الــرثوة الزراعيــة والســمكية ومــوارد امليــاه 

محصــول القمــح اهتاممــا كبــريا حيــث تــم دعــم مســتلزمات اإلنتــاج مــن حيــث توفــري التقــاوي ومعــدات الحراثــة والحصــاد وغريهــا. أشــارت بيانــات اإلحصــاء بالــوزارة إىل ارتفــاع إنتــاج القمــح يف الســلطنة بنســبة %132 

خــالل املوســم الزراعــي 2020/ 2021م مقارنــة مــع املوســم املــايض. كــام بلغــت املســاحة التــي زرعــت بالقمــح )2046( فــدان. ويف املجــال البحثــي فقــد تــم إنجــاز عــدد مــن الدراســات لرفــع  إنتاجيــة املحاصيــل الحقليــة 

املحليــة وإدخــال أصنــاف جديــدة ذات جــدوى اقتصاديــة عاليــة.  بــدأ برنامــج تطفــري البــذور لرتبيــة القمــح يف  عــام 2011م ، حيــث يعتــر أحــد الرامــج البحثيــة الهامــة تحــت مظلــة الرنامــج اإلقليمــي للتعــاون بــني 

دول العــامل العــريب يف منطقــة آســيا ومــن خــالل التعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.  يعتــر صنــف القمــح كــويل مــن الســالالت املفضلــة لــدى املزارعــني يف الســلطنة وباألخــص يف محافظــة الداخليــة ملــا لــه 

مــن مزايــا مثــل قابليــة صناعــة الخبــز املحــيل.  ومــن أجــل تطويــر منــو وإنتاجيــة هــذه الســاللة والتخلــص مــن بعــض الصفــات غــري املرغوبــة مثــل الرقــاد وضعــف اإلنتــاج ، ولدراســة مــدى قدرتهــا عــى اإلنتــاج تحــت 

اإلجهــاد املــايئ وامللحــي تــم تعريــض بعــض البــذور ألشــعة جامــا يف مختــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.  

قــام عــدد مــن الباحثــني بإجــراء دراســات حــول إنتــاج القمــح تحــت ظــروف اإلجهــاد امللحــي، حيــث تــم زراعــة أصنــاف مــن القمــح  تحــت مســتويات مختلفــة مــن امللوحــة مــن أجــل الحصــول عــى الصنــف األعــى 

إنتاجــا أن الطريقــة املثــى ملعرفــة قــدرة النباتــات عــى اإلنتــاج تحــت ظــروف اإلجهــاد امللحــي هــو غربلــة أصنــاف النباتــات املختلفــة تحــت مســتوى او مســتويات مختلفــة مــن تراكيــز امللوحــة للوصــول إىل أصنــاف أو 

ســالالت عاليــة اإلنتــاج.  وعليــه فــإن اســتمرارية التجــارب الحقليــة يســاعد عــى الحصــول عــى نتائــج أكــرث واقعيــة لحلــول مشــاكل متعلقــة باإلنتــاج تحــت ظــروف امللوحــة. 

مــن أجــل تحســني خــواص صنــف القمــح املحــيل كــويل مــن حيــث تحملــه للملوحــة وزيــادة إنتاجــه ومقاومتــه لألمــراض والتخلــص مــن صفــات النمــو غــري املرغــوب فيهــا مثــل الرقــاد وغــريه ، تــم التعــاون مــع الوكالــة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة لتشــعيع بعــض البــذور ألجــل الحصــول عــى طفــرات ذات صفــات مرغوبــة. كان الهــدف مــن الدراســة معرفــة مــدى نجــاح هــذه الطفــرات وإنتاجهــا للحبــوب تحــت ظــروف الــري بامليــاه املالحــة 

مقارنــة مــع إنتــاج القمــح كــويل تحــت ظــروف امليــاه العذبــة.
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تــم الحصــول عــى بــذور القمــح املطفــرة مــن الجيــل الرابــع، وتــم ريهــا مبيــاه ملوحتهــا 9 ديسيســمنز/م وذلــك يف املوســم الشــتوي 2019/ 

2020م ، تــم اختيــار بــذور مــن نباتــات بهــا ســنابل جيــدة والتــي أعطــت متوســط وزن 100 بــذرة مبــا ال يقــل عــن 50% مــن متوســط 

وزن بــذور نفــس الســاللة التــي زرعــت تحــت الظــروف غــري املتأثــرة بامللوحــة.  قبــل زراعــة البــذور تــم حراثــة األرض وتســويتها وإضافــة 

الســامد العضــوي و الكيــاموي حســب املــوىص بــه ، و زرعــت البــذور يف حفــر بهــا 6 نباتــات عــى مســافة مــرت طــويل )صــورة 33( . وتــم 

ريهــا بالتنقيــط مبيــاه ملوحتهــا 9 ديسيســمنز/م بعــد الزراعــة مبــارشة.   و أثنــاء ســري التجربــة تــم توفــري الرعايــة الحقليــة لهــا مــن حيــث 

الــري والتســميد والوقايــة مــن اآلفــات وحاميــة الســنابل مــن الطيــور. بعــد نضــج املحصــول تــم أخــذ البيانــات كمتوســط وزن 100 بــذرة 

وعــدد الســنابل والــوزن الــكيل للحبــوب. 

أشــارت النتائــج إىل أن هنــاك طفــرات واعــدة وان هنــاك تبايــن كبــري يف اإلنتــاج تــراوح بــني 50 - 443 جــرام للمــرت املربــع. كــام أشــارت 

ــم إىل  ــذا املوس ــة له ــج التجرب ــارت نتائ ــذور. وأش ــكيل للب ــوزن ال ــنابل و ال ــدد الس ــني ع ــة ب ــة إيجابي ــة معنوي ــود عالق ــج إىل وج النتائ

مــؤرشات إيجابيــة مــن حيــث وزن 100 بــذرة وعــدد الشــطئات املســنبلة ووزن الحبــوب الــكيل ، حيــث وصــل متوســط إنتــاج الحقــل 

كامــال إىل مــا يقــارب 167.6 جــرام/م2. كــام بلــغ أعــى وزن يف الحقــل للمــرت املربــع   423 جــرام. وأشــارت البيانــات إىل أن هنــاك عالقــة 

معنويــة إيجابيــة بــني مــؤرشات النمــو واإلنتــاج كمتوســط وزن 100 بــذرة و متوســط عــدد الشــطئات /م2 وكذلــك وجــود عالقــة إيجابيــة 

معنويــة بــني عــدد الشــطئات ومتوســط وزن البــذور/ م2. تالحــظ بــأن هنــاك امتــالء للبــذور وعــدم ضمورهــا )صــورة 34(. 

مــن أجــل التثبــت مــن النتائــج ســيتم مواصلــة اختبــار هــذه املدخــالت إلنتاجهــا تحــت ظــروف امللوحــة ، حيــث تــم إختيــار أعــى )16( 

إنتاجــا مــن حيــث الــوزن الــكيل للبــذور مــن أجــل تأكيــد ثبــات إنتاجهــا ومــن ثــم تعريفهــا. عليــه فإنــه ســيتم إعــادة التجربــة ملوســم 

آخــر لتأكيــد النتائــج قبــل التوصيــة.

                                                                 

صورة 33. منظر عام لحقل القمح املحيل )كويل( املشععة تحت ظروف الري 

مبلوحة )9 ديسيسمنز/م(

صورة 34. بذور القمح املحيل )كويل( املشععة منتجة تحت ملوحة 9 

ديسيسيمنز/م وال يبدو عليها الضمور



115التقرير السنوي للبحوث الزراعية واحليوانية 2020م 

تقييم حمصول الكينوا حتت مستويات ملوحة خمتلفة من مياه الري
يســاهم التزايــد الكبــري يف أعــداد الســكان  إىل مواجهــة عــدد مــن  التحديــات  كالنمــو العمــراين وتدهــور األرايض الزراعيــة ، حيــث مــن  املتوقــع أن تصــل الزيــادة  إىل نســبة 70%  يف ســنة 2050م ، وبالتــايل يتطلــب توفــري 

املزيــد مــن  الغــذاء والزيــادة يف إنتــاج املحاصيــل الزراعيــة ملواكبــة ذلــك النمــو الســكاين الريــع. تعتــر امللوحــة إحــدى املشــكالت الرئيســية التــي أدت إىل تدهــور األرايض الزراعيــة والتــي ظهــرت يف اآلونــة األخــرية يف 

مختلــف أنحــاء العــامل مــام أدى إىل انخفــاض كبــري يف إنتاجيــة املحاصيــل الرئيســية. وتعــد ملوحــة الرتبــة مــن أكــرث اإلجهــادات البيئيــة شــيوًعا األمــر الــذي يؤثــر عــى منــو النبــات وإنتاجيتــه يف جميــع أنحــاء العــامل. ويرجــع 

ارتفــاع مســتويات امللوحــة يف الرتبــة بشــكل أســايس إىل وجــود األمــالح القابلــة للذوبــان يف ميــاه الــري وانخفــاض  معــدالت هطــول األمطــار وارتفــاع درجــة الحــرارة واســتنزاف مــوارد امليــاه الجوفيــة املتاحــة. 

الكينــوا )Chenopodium quinoa Wild(  هــو أحــد محاصيــل الحبــوب والــذي يــزرع عــى نطــاق واســع  يف منطقــة األنديــز منــذ آالف الســنني. يتميــز الكينــوا مبقدرتــه عــى التكيــف مــع املنــاخ وظــروف الرتبــة املختلفــة 

والــري بامليــاه املالحــة وبالتــايل فــإن انخفــاض تكلفــة إنتاجــه جعلتــه يتبــؤا مكانــه عاليــة بــني محاصيــل الحبــوب مــام جعلــه منافســاً لعــدد مــن املحاصيــل الغذائيــة عــى مســتوى العــامل وأحــد البدائــل لزراعــة األرايض 

الهامشــية املتأثــرة بامللوحــة . تشــكل امللوحــة أحــد  األســباب الرئيســية لتــدين وانخفــاض إنتاجيــة املحاصيــل الزراعيــة يف املناطــق املتأثــرة بامللوحــة  بالســلطنة . لذلــك تســعى الــوزارة إىل إدخــال أصنــاف جديــدة متحملــة 

لإلجهــادات البيئيــة كامللوحــة  والجفــاف وأقلمتهــا تحــت ظــروف الســلطنة.

يتواجــد أكــرث مــن 25 ألــف مدخــل ورايث مــن الكينــوا والتــي تــم دراســة تأثــري امللوحــة عــى بعــض منهــا ، تعــد الكينــوا إحــدى املحاصيــل املتحملــة للملوحــة والتــي ميكنهــا التكيــف مــع مســتويات عاليــة مــن امللوحــة يف 

مختلــف مراحــل زراعتــه ، كــام متتــاز بعــض أصنــاف الكينــوا بتحمــل ملوحــة عاليــة مــام يجعلهــا أقــل تأثــرا بامللوحــة. 

أجريــت معظــم الدراســات عــى تأثــري امللوحــة عــى إنبــات البــذور مــن النباتــات امللحيــة باســتخدام محلــول كلوريــد الصوديــوم مخريــا،  كــام أشــارت الدراســات التــي أجريــت ســابقا  إىل انخفــاض تأثــري امللوحــة عــى  

منــو وارتفــاع النبــات وحاصــل إنتــاج و جــودة الحبــوب ، يف الجانــب اآلخــر  أدى ارتفــاع امللوحــة إىل زيــادة الروتــني وانخفــاض يف مســتوى الكربوهيــدرات يف الحبــوب.  

أدى توســع النشــاط الزراعــي يف الســلطنة خــالل تســعينيات القــرن املــايض، وخصوصــاً زراعــة األعــالف املعّمــرة، إىل تناقــص واســتنزاف كبــري للمــوارد الطبيعيــة وخصوصــاً   امليــاه الجوفيــة. وتأثــرت املناطــق الســاحلية يف 

الباطنــة وصاللــة والتــي متثــل غالبيــة مســاحات األرايض الزراعيــة يف الســلطنة وذلــك بســبب متلــح امليــاه الجوفيــة وتــرب ميــاه البحــر إليهــا. وقــد أدى ذلــك إىل تراجــع كبــري يف اإلنتاجيــة الزراعيــة وأثــر ذلــك ســلباً عــى 

دخــل املزارعــني ، ويف إطــار الحفــاظ عــى مســاحات األرايض الصالحــة للزراعــة وحاميــة البيئــة والعنايــة برتشــيد إســتخدام مــوارد امليــاه املحــدودة  تــم إعــداد اإلســرتاتيجية الوطنيــة ملعالجــة مشــكلة امللوحــة وحاميــة 

مصــادر امليــاه مــن التلــوث وامللوحــة بالســلطنة والتــي تهــدف إىل تقديــر حجــم مشــكلة امللوحــة وتلــوث مصــادر امليــاه الجوفيــة يف الســلطنة وتحديــد مســبباتها، وتقديــر الخســائر االقتصاديــة عــى كافــة املســتويات 

اإلنتاجيــة والتأثــريات الســلبية ملشــكلة ازديــاد امللوحــة والتلــوث، كذلــك تحديــد الطــرق والخيــارات التقنيــة واإلداريــة التــي تحــد مــن ارتفــاع امللوحــة ومســتويات تلــوث امليــاه، وتحديــد الطــرق والخيــارات التقنيــة 

واإلداريــة التــي تــؤدي إىل زيــادة إنتاجيــة البيئــات املتأثــرة بامللوحــة، كــام أنهــا تهــدف إىل تطويــر وتطبيــق طــرق اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه املالحــة يف الســلطنة لتعظيــم الفائــدة واالســتدامة، ومراجعــة وتطويــر 

القوانــني والترشيعــات املطبقــة حاليــاً بشــأن معالجــة مشــكلة امللوحــة وتلــوث امليــاه، وتهــدف أيضــا إىل تطويــر الكفــاءات البرشيــة واملؤسســية يف مجــال معالجــة مشــكلة امللوحــة والتلــوث ويف طــرق اســتغالل املــوارد 

بشــكل اقتصــادي ومســتدام. 

ويف إطــار إدخــال أصنــاف جديــدة  مــن املحاصيــل املختلفــة واملتحملــة لإلجهــادات البيئيــة كامللوحــة وأقلمتهــا تحــت ظــروف الســلطنة ونــرش زراعتهــا لــدى املزارعــني ، تــم تنفيــذ هــذه الدراســة لتقييــم منــو وإنتاجيــة 

األصنــاف املــوىص بهــا مــن محصــول الكينــوا والــواردة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( تحــت ظــروف الــري مبســتويات مختلفــة مــن امليــاه املالحــة.  

ــة  ، حيــث تضمنــت أربعــة مكــررات  ــة بنظــام القطاعــات العشــوائية الكامل ــة بالرميــس للموســم األول 2020/2019م ،و تــم تصميــم التجرب ــة العامــة   للبحــوث الزراعيــة والحيواني أجريــت هــذه الدراســة يف املديري

وثالثــة مســتويات مختلفــة مــن امليــاه  املالحــة وهــي )6 و9 و12  ديسيســمنز/ م( باإلضافــة إىل الشــاهد Control )1  ديسيســمنز/ م( .  متــت زراعــة األصنــاف  يف صــواين يف منتصــف شــهر نوفمــر 2019م، وتــم نقلهــا 

K / هكتــار(.
2
O هكتــار، 100 كجــم/ P

2
O

5
إىل الحقــل يف بدايــة  شــهر ديســمر 2019م. أضيفــت األســمدة حســب التوصيــة املعمــول بهــا مــن التجــارب الســابقة وهــي كاآليت )  170-200 كجــم N / هكتــار ،100 كجــم 

تــم تقييــم ودراســة هــذه األصنــاف مــن حيــث ارتفــاع النبــات )ســم( وطــول النــورة )ســم( وعــدد األفــرع ونســبة الكلورفيــل % وحاصــل وزن الحبــوب )طــن /هكتــار(. تــم أخــذ عينــات تربــة عــى ثالثــة مراحــل )قبــل 

الزراعــة ومنتصــف الزراعــة وبعــد الزراعــة( ملعرفــة املعــدل الرتاكمــي للملوحــة ) EC ( يف الرتبــة وقيــاس درجــة الحموضــة  )pH( وتحليــل العنــارص الغذائيــة الصغــرى والكــرى. كــام تــم أخــذ عينــات مــن النبــات لتحليــل 

.GenStat العنــارص الغذائيــة الصغــرى والكــرى. تــم تحليــل النتائــج باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصــايئ
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أشــارت نتائــج تحليــل التجربــة إحصائيــا إىل عــدم وجــود فروقــات معنويــة لتأثــري التداخــل بــني مســتويات امللوحــة املختلفــة واألصنــاف  املزروعــة لجميــع الصفــات التــي تــم دراســتها . كذلــك تــم مالحظــة عــدم وجــود 

فروقــات معنويــة بالنســبة  ملســتويات امللوحــة املختلفــة ، يف حــني وجــد أن هنــاك فروقــات معنويــة بــني األصنــاف املزروعــة فيــام يتعلــق بارتفــاع النبــات )ســم( وحاصــل وزن الحبــوب )طــن /هكتــار( . 

تــراوح متوســط ارتفــاع النبــات بــني )90- 95ســم(  يف الصنــف )Amarilla Sacaca( ملســتوى امللوحــة الشــاهد )1  ديسيســمنز/م( ومســتوى امللوحــة )6  ديسيســمنز/ م(  عــى التــوايل ، حيــث أعطــى أعــى متوســط 

ارتفــاع مقارنــة باملســتويني اآلخريــن )9 و12  ديسيســمنز/م(  والتــي انخفــض متوســط ارتفــاع النبــات إىل )70ســم( و )74ســم( للمســتويني عــى التــوايل، إضافــة إىل ذلــك  كان الصنــف )INIA Salcedo ( األقــل مــن 

حيــث متوســط ارتفــاع النبــات مقارنــة مــع الصنــف األول عنــد الــري مبســتويات امليــاه املالحــة )6 و9 و12 ديسيســمينز/ م(  والشــاهد )1 ديسيســمينز/ م( وهــي )63و61و57 ســم ( و)60ســم(عى التــوايل  )شــكل 35(.

 Amarilla( حيــث كان متوســط وزن الحبــوب للصنــف ، ) INIA Salcedo( األعــى يف متوســط وزن الحبــوب  مقارنــة بالصنــف )Amarilla Sacaca( كان الصنــف )أمــا بالنســبة لحاصــل وزن الحبــوب )طــن /هكتــار

Sacaca( )4.25و 3.26و3.47طــن /هكتــار( عــى التــوايل عنــد الــري مبســتويات مختلفــة مــن امليــاه املالحــة وهــي )6 و 9و 12 ديسيســمينز/ م( مقارنــة  بالشــاهد  )1 ديسيســمينز/م( )4.50 طــن /هكتــار( .يف حــني تفــاوت 

متوســط حاصــل وزن الحبــوب للصنــف )INIA Salcedo ( ، حيــث أشــارت النتائــج )شــكل 36( أنــه عنــد الــري  بـــ )12 ديسيســمينز/ م( فقــد بلــغ متوســط وزن الحبــوب )2.65 طــن/ هكتــار( مقارنــة بالشـــــــــــــاهد  

)1 ديسيســمينز/م( والــذي أعطــى ) 3.15 طــن /هكتــار(. هــذا وســوف تســتمر التجربــة بزراعــة  األصنــاف للموســم الثــاين يف املوســم الشــتوي لســنة 2021/2020م لتأكيــد النتائــج.

       

شكل 36. متوسط حاصل وزن الحبوب  بالطن /هكتار ألصناف الكينوا املروية  شكل 35. ارتفاع النبات  )سم(  ألصناف الكينوا  املروية        

مبستويات مختلفة من املياه املالحة يف مزرعة البحوث الزراعية والحيوانية بالرميس              مبستويات مختلفة من املياه املالحة  يف مزرعة البحوث الزراعية والحيونية بالرميس  
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املشروع 9-2 . الدراسات املرضية - البيولوجية لألمراض احليوانية

مقاومة بكترييا املكورات العنقودية للمضادات احليوية املعزولة من مزارع الدواجن
إن االســتخدام املفــرط وغــري املنظــم للمضــادات الحيويــة يف مــزارع الدواجــن والحيوانــات ســواء يف العــالج او كمحفــزات للنمــو أدى إىل زيــادة معــدل مقاومــة البكترييــا للمضــادات الحيويــة عــى مســتوى العــامل مــام 

يجعــل تأثــري األدويــة عليهــا غــري فعــال، لذلــك جــاء تصميــم مــرشوع مقاومــة بكترييــا املكــورات العنقوديــة للمضــادات الحيويــة املعزولــة مــن مــزارع الدواجــن بهــدف معرفــة واقــع انتشــار بكترييــا املكــورات العنقوديــة 

املقاومــة للمضــادات الحيويــة يف الدواجــن يف واليــة بــركاء مبحافظــة جنــوب الباطنــة وتحديــد ســالالتها وأمنــاط حساســيتها للمضــادات الحيويــة املختلفــة. 

تــم تنفيــذ املــرشوع يف مركــز بحــوث الصحــة الحيوانيــة ، حيــث تــم جمــع عــدد )1047( مســحة عشــوائية، مــن فتحــة املــذرق 500 عينــة والريــش 500 عينــة والبيئــة 47 عينــة  وذلــك مــن )10( مــزارع مختلفــة لرتبيــة 

الدجــاج الالحــم يف )7( مناطــق بواليــة بــركاء، تــم جمــع هــذه العينــات باســتخدام مســحات قطنيــة تجاريــة معقمــة يف أنابيــب بالســتيكية )صــورة 35( ، حيــث تــم حفظهــا يف صنــدوق خــاص ومــرد إىل أن يتــم  نقلهــا 

عــى الفــور يف نفــس اليــوم إىل قســم بحــوث األمــراض البكترييــة ، حيــث يتــم زراعــة العينــات يف األوســاط البكترييــة املناســبة، كــام تــم إجــراء اختبــارات الكيميــاء الحيويــة الالزمــة باإلضافــة إىل إجــراء صبغــة الجــرام، وتــم 

تأكيــد جميــع العــزوالت االفرتاضيــة وعددهــا )346( عزلــة بكترييــة باإلضافــة إىل تأكيــد توصيفهــا آليــا عــن طريــق نظــام جهــاز الفايتــك باســتخدام بطاقــة تعريــف موجبــة، كــام تــم إجــراء اختبــار الحساســية للعــزوالت 

املؤكــدة وعددهــا )241( عزولــة باســتخدام الجهــاز نفســه لعــدد )15( مضــاد حيــوي شــائعة االســتخدام حقليــا. 

ب  

                    

أ

صورة 35. )أ( عملية أخذ العينات ، )ب( إطار الدواجن
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أظهــرت النتائــج أن ســالالت املكــورات العنقوديــة مقاومــة ملعظــم املضــادات الحيويــة املشــمولة يف التجربــة )شــكل 37(، حيــث كانــت العــزوالت املقاومــة ملجمــوع )الســالالت املكــورات العنقوديــة( هــي: اريرثوميســني 

)95.44%(، كلندامايســني )90.04%(، وترتاســيكلني )86.72%(، وبنزيــل بنســلني )47.30 %(، وسيروفلوكساســني )43.57%(، وأوكساســلني )41.08%(، وترمييثوبريــم / سلفاميثوكســازول )38.17%(، وموكسيفلوكساســني )%33.61(، 

وحمــض الفوســيديك )30.71%(، ويفامبيســني )9.54%(، وفانكومايســني )8.71%(، وتيكوبالنــني )7.88%(، وجنتاميســني )0.41%(، ولينزوليــد )0.0%( ، وتيجيســيكلني  )%0.0(.  

بلــغ إجــاميل أنــواع املكــورات العنقوديــة املعزولــة )21( نوعــا، حيــث كانــت املكــورات العنقوديــة ســكوري )21.58%( أكرثهــا إنشــارا، أمــا املكــورات العنقوديــة الينتــوس )17.84%( األقــل ، واملكــورات العنقوديــة ســيموالنس 

)15.77%(، واملكــورات العنقوديــة الرميــة )14.52%( ، أمــا العــزوالت الـــ)17( املتبقيــة فقــد ظهــرت بنســب منخفضــة تراوحــت  بــني 0.41% و  8.3% )شــكل 38(.  توفــر نتائــج هــذه الدراســة املعلومــات األساســية يف فهــم 

الوضــع الحــايل ملقاومــة املكــورات العنقوديــة ملضــادات امليكروبــات يف مــزارع الدواجــن.

شكل 37. مقاومة Staphylococcus spp  ملصادر مختلفة للمضادات الحيوية

Moxifloxacin(MOX),Ciprofloxacin(CF),Clindamycin(C),Teicoplanin(TEI),Vancomycin(VA),Tetracycline(TE),Rifampicin(RD),Trimethoprim/Sulfamethoxazole (TMX), Oxacillin (OX), 

Fusidic acid (FA), Benzylpenicillin (BP) and Erythromycin (E), (n = 241)
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شكل 38. العنقوديات املعزولة املنترشة يف مزارع الدواجن
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1010 الخدمات المساندةالخدمات المساندة
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10. اخلدمات املساندة 

تقــوم املديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة بالعديــد مــن الخدمــات املســاندة للبحــث العلمــي وذلــك بهــدف نقــل التقانــات املنبثقــة مــن نتائــج البحــوث إضافــة إىل الخدمــات الســنوية التــي تــم إســنادها 

للمديريــة مــن خــالل املشــاريع التنمويــة املختلفــة. ومــن أهــم تلــك الخدمــات تلــك التــي تتعلــق بإنتــاج شــتالت الفاكهــة بشــتى أنواعهــا وإنتــاج الفســائل النســيجية للنخيــل وتحليــل عينــات الرتبــة وامليــاه والنبــات 

واألســمدة ســواءا تلــك التــي تخــص التجــارب البحثيــة أو التــي تــأيت مــن املواطنــني ألجــل تغيــري األرايض. كــام تقــوم املديريــة بتشــخيص العينــات النباتيــة مــن حيــث اإلصابــة باآلفــات الزراعيــة مــن خــالل القيــام بالزيــارات 

الحقليــة وتقديــم االستشــارات للمزارعــني ، إضافــة إىل تنفيــذ برامــج تدريبيــة لطــالب الجامعــات والكليــات وحلقــات عمــل ملوظفــي الــوزارة واحتضــان الــرشكات الطالبيــة املختلفــة.

وميكن تلخيص الخدمات التي تقدمها املديرية يف الجداول التالية:

        جدول 53. أعداد فسائل  النخيل النسيجية املنتجة مبركز بحوث الزراعة النسيجية بجامح خالل عام 2020م

العددالنوع/ الصنف

3450خالص الظاهرة

63780فرض

4500مجهول

1080بو هبيشة

1100جرين

190خالص عامن

800نغال

1000هاليل الحسا

1200فحل بهالين

2900فحل خوري

80000اإلجاميل
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                جدول 54. أعداد شتالت الفاكهة املنتجة مبشاتل املديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية خالل عام 2020م

النوع / الصنفم
دوائر البحوث الزراعية

اإلجاميلمشتل الفاكهة بربكاء
الرشقيةظفارشامل الباطنةالداخلية

1000012000450200001800060450ليمون عامين1

25008630-6000130-مانجو مطعوم2

100100----ليمون أضاليا3

170170----ليمون تاهيتي4

2500--2500-سدر مطعوم5

140640---500سفرجل6

1702900-5002000230جوافة7

5001020-320-200رمان8

9050140--مستعفل9

5001700--500700تني10

1500--1500--فافاي11

10500--10500--النارجيل12

500----500عنب13

160---160--توت14

122002320013380200002213090910املجموع
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جدول 55. أعداد حيوانات البيع/ التوزيع )املحسنة( الزائدة عن حاجة الربامج البحثية للمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية خالل عام 2020م    

املجموعالنوع / العدد )رأس(املركز/املحطةم

مركز بحوث اإلنتاج الحيواين1
األبقاراملاعز الصحراوياملاعز الجبايل

25
11410

محطة البحوث الحيوانية بوادي قريات2
الضأن العامينماعز الباطنةماعز الجبل األخر

421
12171229

محطة البحوث الحيوانية بصاللة3
األبقارالضأن الظفارياملاعز الظفاري

115
723013

156ماعز وضأنمحطة البحوث الحيوانية بوادي قريات4

15ماعز وضأنمحطة البحوث الحيوانية بصاللة5

617اإلجاميل

جدول 56. أعداد العينات الواردة  للمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية خالل عام 2020م    

العدد )عينة(القسم/ املختر/ املركزم

مختر الرتبة واملياه1
أسمدةنباتمياهتربة

6385046427

2
قسم بحوث متبقيات وضبط جودة املبيدات

جودة املبيدات )عينة واحدة(
600

294مركز بحوث الصحة الحيوانية3

2128اإلجاميل



125التقرير السنوي للبحوث الزراعية واحليوانية 2020م 

      

شكر وتقدير

تعــرب املديريــة العامة للبحــوث الزراعية واحليوانية عن خالص شــكرها وتقديرها للدكتــور محود بن درويش 
احلســين املدير العام السابق للبحوث الزراعية واحليوانية على دعمه املتفاني وتوجيهاته اليت أسداها للنهوض بالعمل 
البحثــي أثنــاء فرتة إدارتــه للمديرية. لقد مهدت جهوده الدؤوبــة يف تطوير نظام البحث العلمــي لتحقيق التميز يف 
العمــل البحثــي والنهوض باملديرية لتكون من بني أفضل املؤسســات البحثية يف الســلطنة. كما جيدر بنا اإلشــارة 
أيًضا إىل مســاعي املديرين الســابقني للمراكز البحثية جلهودهم املتفانية للوصول إىل التميز يف األنشطة البحثية 
يف مراكزهــم. إذ تعــرب املديرية عن امتنانها العميق للدكتور يوســف بن حممد الرئيســي ، املدير الســابق ملركز 
حبوث النخيل والدكتور ســامل بن علي اخلاطري املدير الســابق ملركز حبوث وقاية النبات والدكتور خري بن طوير 
البوســعيدي املديــر الســابق ملركز حبــوث اإلنتاج النباتــي اللتزامهــم بالبحث والعمل الــدؤوب أثناء تصميم األنشــطة 
البحثية وتنفيذها واإلشــراف عليها يف مراكز البحوث املختلفة، باإلضافة إىل األثر الكبري الذي أوجدوه من خالل 
دعمهــم املســتمر وتســهيالتهم ألجل بناء قــدرات الباحثــني وتوجيه البحوث حلل املشــكالت للتصــدي إىل حتديات 

الغذائي. األمن 
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املقر الرئييس للمديرية بالرميس
مسعود بن سليامن العزري - مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية

حمدان بن سامل الوهيبي - املدير العام املساعد للبحوث الزراعية والحيوانية
ــة  ــة مبحافظ ــوث الزراعي ــرة البح ــر دائ ــي - مدي ــيف الحب ــن س ــعود ب س

ــة  ــوب الباطن جن
سامل بن سعيد الهنايئ - مدير الشؤون اإلدارية واملالية 

راشد بن سعود الحبي - مدير مركز بحوث اإلنتاج الحيواين
ماهر بن غريب املعويل – مدير مركز بحوث الصحة الحيوانية 

خالد بن محمد الشعييل - مدير مركز بحوث النخيل
سيف بن عيل الخميي - مدير مركز بحوث اإلنتاج النبايت 
حمد بن سليامن الذهيل - مدير مركز بحوث الرتبة واملياه

راشد بن حمدان الشيدي -  مدير مركز بحوث وقاية النيات
راشد رسول خان – خبري التقييم الحيوي للمبيدات 

عبدالله بن داوود الزدجايل - خبري بحوث وقاية النبات
يوسف بن عيىس السليامين – رئيس قسم الشئون اإلدارية

نارص بن خلفان الضامري - رئيس قسم الريد واملحفوظات 
سامل بن ضعني الهطايل – رئيس قسم املوارد البرشية

سعيد بن عيل البلويش - رئيس قسم تقنية املعلومات
سعيد بن محمد الزيدي – رئيس قسم الشؤون املالية

سلطان بن سامل الصبحي – رئيس قسم التنسيق واملتابعة
سعيد بن إبراهيم العلوي – مرشف التدريب

عمر بن قاسم البلويش – مرشف تنسيق ومتابعة

املوظفون املساندين
سليمه بنت سعيد املالكية 
راشد بن مبارك الحمداين 

أحمد بن عبدالله الحمداين
احمد بن سليامن اليحمدي

عيل بن محفوظ الرواحي
أسعد بن جمعة املشيفري

بدر بن ابراهيم البلويش
جامل بن راشد الجفييل
جمعة بن سامل املالي

خميس بن سامل العامري
الخطاب بن عمر البلويش

عبدالله بن عيل الغاريب
مريم بنت خليفة الغافرية

نارص بن عيل الكاسبي
إميان بنت سعيد املالكية

عائشة بنت محسن العمريية
سعيد بن سامل الهنايئ

سعيد بن خلفان الحكامين
يرى بنت حمد الهامسية

كرمية بنت سامل السيابية
هيفاء بنت احمد الزدجالية
وداد بنت محمد الراشدية
سهام بن حامد الحسنية 

سعيد ين عيدالله الحكامين
ميمونة بن خلفان الحبسية
عمر بن خميس الضامري 
يحيى بن خلفان الحرمي

مركز بحو ث اإلنتاج النبايت
مؤثر بن صالح الرواحي - رئيس قسم بحوث الخر 

ــوارد  ــذور وامل ــوث الب ــم بح ــة قس ــية – رئيس ــد الفارس ــت محم ــاء بن صف
الوراثيــة النباتيــة

باسم بن سيف الكلباين - رئيس قسم بحوث الفاكهة
نادية بنت محمد الجابرية - رئيسة قسم بحوث املحاصيل الحقلية 

وليد بن سامل العري - باحث خروات 
علياء بنت صالح الهنائية - باحثة فاكهة

الفنيني
هيثم بن عبدالله السليمي

سامل بن حمد املبيحي
هال ل بن جمعه املعويل 

داوود بن حمد اليحميدي
جاسم ين محمد الحرايص 

خليفة بن سامل الصبحي
منصور بن مبارك الوهيبي
سامل بن هاشل املشيفري

مركز بحوث وقاية النبات
حسن بن طالب اللوايت - رئيس قسم بحوث النحل

محمد بن خميس النارصي - رئيس قسم بحوث أمراض النبات 
نادية بنت سيف الصبحية – رئيسة قسم بحوث متبقيات وجودة املبيدات

نارص بن محمد العري - رئيس قسم بحوث الحرشات
 إبتهال بنت جمعة الرئيسية - باحثة امراض فريوسية

افراح بنت درويش الحراصية - باحثة متبقيات وجودة املبيدات
اسامء بنت سامل الناعبية - باحثة امراض النبات 

إبتسام بنت سامل املزيدية - باحثة تقييم حيوي للمبيدات 
كرمية بنت نعامن العامرية - باحثة امراض نبات

معصومة بنت محمد العجمية - باحثة متبقيات وجودة املبيدات
مالك بن محمد البحري - باحث حرشات 

مريم بنت خميس الهاشمية - باحثة حرش ات
محمد بن سامل العويف - باحث الحرشات

سامية بنت جمعة الناعبية - باحثة املكافحة الحيوية 
شبيب بن موىس البلويش - باحث امراض فريوسية

سعاد بنت سعيد الرقمية - باحثة حرشات
حسام بن سعيد الهنايئ - باحث حرشات

إميان بنت سلطان البحرية- باحث متبقيات مبيدات
حسني بن سعيد عبدالباقي – باحث متبقيات مبيدات

قائمة املوظفني العاملني يف املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية      

ملحق 1
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فاطمة بنت غريب الرواحية - باحثة تقييم حيوي للمبيدات
أسامء بنت حمد العرية – باحثة حرشات

الفنيني 
أحمد بن سعيد الدرمي 
عيل بن محمد اليحمدي

انور بن يوسف البوسعيدي
بدر بن محمد اليحمدي
عيىس بن سامل الحمداين

ماجد بن محمد الخميي
منصور بن سامل املالي

محمد بن حمد السيايب
سعيد بن سامل املروري

سيف بن سليامن الجابري
سامل بن يعقوب الصوايف 
احمد بن سعيد املحاريب

موىس بن عبدالله الحسني 
سامل بن محمد الزدجايل 
تهاين بن صالح الخنجرية

ابراهيم بن حمد املشيفري

مركز بحوث الرتبة واملياه
سامل بن عبدالله الراسبي - رئيس قسم بحوث امللوحة

عيىس بن راشد الغريبي – رئيس قسم بحوث املياه 
جمعان بن ربيع بيت ربيع - رئيس قسم بحوث الرتبة 

ماجدة بنت سليامن الزدجالية- باحث تربة اول
نارص بن سامل الوهيبي -  باحث تربة اول 
منري بن سعيد اليحيايئ - باحث تربة اول 

حمود بن سويدان الهاشمي - باحث ميكروبيولوجيا تربة 
زاهر بن سيف السلامين - باحث احتياجات مائية 

بدرية بنت سيف الحوسنية -  أخصايئ ري 
سليم بن سليامن العاصمي -  باحث احتياجات مائية

الفنيني 
سامل بن نارص العامري  

يحيى بن خميس اليحيايئ  
جامل بن حمود الحبي  
يوسف بن راشد اليعريب  

احالم بنت عيل البلوشية 
فهد بن زايد املشيفري

مركز بحوث النخيل
الغالية بنت حميد املعمرية – رئيسة قسم بحوث التقنية الحيوية

منصورة بنت حلفان العامرية - رئيسة قسم بحوث الصناعات الغذائية 
عبد الله بن حمد الجابري - باحث تقنية حيوية

احمد بن سعيد املعويل - باحث تقنية حيوية
أحالم بنت عيل العامرية – باحثة تقنية حيوية 

إبتسام بنت راشد الحراصية - باحثة تقنية حيوية
مروى بنت سليامن الهنائية – باحثة تقنية حيوية
أمل بنت خليفة الغافرية - باحثة صناعات غذائية

أنيسة بنت مبارك الغابثية - باحثة صناعات غذائية

الفنيني
إبراهيم بن سعيد البوسعيدي

عيل بن حسن البلويش
جمعه بن سعيد السيايب

وضحى بنت نارص الغافرية
رقية بنت سامل املسعودية 

مركز بحوث الزراعة النسيجية
شيخة بنت خميس الهنائية - مديرة مركز بحوث الزراعة النسيجية

محمد بن سعيد الكندي - رئيس قسم االنتاج واالكثار
عبدالله بن سليامن العري - رئيس قسم أقلمة النبات وضبط الجودة

سامل بن نارص العري -  باحث زراعة نسيجــية أول
شيخان بن حارب الشقيص - باحث زراعة نسيجية
منال بنت خلفان الشكيلية - باحث زراعة نسيجية

عامر بن عيىس العلوي - باحث زراعة نسيجية
فتحية بنت جمعة الصبارية - باحث زراعة نسيجية

ريا بنت سيف التوبية - باحث زراعة نسيجية
ياسمينة بنت الهطالية - باحث تقنية حيوية

أم كلثوم بنت سليامن الدغارية - باحث تقنية حيوية
مصطفى بن زاهر العدوي - باحث تقنية حيوية
دالل بنت حمد الهطالية - باحث زراعة نسيجية

الفنيني
سعيد بن عبد الرحمن العري

خليفة بن عبدالله الوردي
بدرية بنت سعود الغالبية

وليد بن بطي الهنايئ
سامية بنت خليفة الهنائية

خلفان بن سعيد الهنايئ
غنية بنت عيَل اليعربية
منى بنت سامل الشكيلية

ثرياء بنت سليامن النبهانية
سامل بن خميس الجديدي
حمد بن محمد الصباري
محمد بن سليامن التويب
سعود بن سليامن العري
سعود بن طالب العلوي

فاطمة بنت حمود البيامنية
نرصاء بنت عيل الهنائية

خزينة بنت خلفان الهنائية
راشد بن سعيد الشقيص

فاطمة بنت حمد العلوية
هالل بن عيل املفرجي
امل بنت عيل الهنائية
أحمد بن نارص الوردي

 اميان بنت حمد الهذيلية
يوسف بن مرهون الهنايئ
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عيىس بن سليامن العلوي
خالد بن عبدالله الكندي

خلف بن سامل املفرجي
راشد بن هاشل النارصي

محمد بن خلفان الشقري
طالل بن سالم العنقودي
سامل بن خلفان الشقري

مصطفى بن يوسف الصقري
محمد بن باروت الريامي

راشد بن سعيد الساملي
أسعد بن خلف الهطايل

عبدالله بن سامل املفرجي
محمد بن سعيد القصايب
سامل بن دريب الهاشمي

خليفة بن سعيد النارصي 
حمدان بن سعيد القيويض

محمد بن غصن الهنايئ
سيف بن السبع الهنايئ

جاجانان دهارما جاديـكار

املوظفني املساندين
خالد بن سامل الزهيمي 

عادل بن عبدالله العبـري 

مركز بحوث اإلنتاج الحيواين
خلفان بن مطر الرشجي – كبري باحثي انتاج حيواين
يارس بن عبيد الشكييل - رئيس قسم بحوث التناسل

فهد بن محفوظ اليحيايئ - رئيس قسم بحوث املاعز واألغنام
كرمية بنت راشد السنانية - رئيسة قسم بحوث االبقار

احمد محمد حسني - خبري تناسل الحيوان
محمد محمد الحداد - طبيب بيطري

سعيد بن سيف العمريي - باحث إنتاج حيواين
أحمد بن نارص اإلسامعييل - باحث تناسل

محمود بن حمدان العامري – باحث محاصيل حقلية
سامي بن حمد الهاشمي - باحث إنتاج حيواين

الفنيني
عاجب بن عبدالله  النويب

أسعد بن خميس  املشيفري
محمد بن خليفة اليحمدي

نارص بن سامل املخزومي
سعيد بن محمد الدرمي
سلطان بن سعيد املعويل

صالح بن هديب املشيفري
أحمد بن سامل الراشدي

املوظفني املساندين
طارق بن حيدر البلويش

زكية بنت سعيد القنوببة

مركز بحوث الصحة الحيوانية
سامل بن سليامن املخلدي - رئيس قسم بحوث األمراض البكتريية

محسن بن عيل العبدواين - رئيس قسم بحوث علم األنسجة
فادية بنت عبد الله الكيتانية - رئيسة قسم بحوث األمراض الطفيلية

محمد محمد سيد أحمد - خبري األمراض الحيوانية
حاتم عيل الطاهر حسن - طبيب بيطري

أفراح بنت حمد الصبحية - باحثة أمراض فطرية وبكتريية
شيخة بنت سيف اليحمدية - باحثة أمراض

الفنيني 
محمد بن صومار الزدجايل

نارص بن سامل اليحمدي
برشى بنت سامل الريامية

عبدالله بن ساعد السيايب 
رقية بنت سامل الصبحية

مزنة بنت خليفة البلوشية
نرجس بنت يوسف السنيدية

املوظفني املساندين
خليفة بن ابراهيم العلوي
فاطمة بنت سعيد البدرية
ضنينة بنت سعيد البدرية

دائرة البحوث الزراعية والحيوانية مبحافظة ظفار
ــة  ــر دائــرة البحــوث الزراعيــة والحيواني أحمــد بــن بخيــت الشــنفري - مدي

مبحافظــة ظفــار
عيل بن محسن الشنفري - رئيس محطة البحوث الحيوانية بصاللة 

عوض بن عبدالله الصيغ - رئيس محطة البحوث الزراعية بصاللة
محمد بن سامل آل ابراهيم – رئيس قسم الشؤون |إلدارية واملالية

بخيت بن محاد تبوك – رئيس مزرعة البحوث الزراعية بقريون حرييت
عبد العزيز بن ربيع الشجيبي - باحث إنتاج الحيواين

عبدالله بن بخيت سعد زعبنوت - باحث  تصنيع ألبان أول
سامل بن صالح باحشوان - باحث انتاج حيواين

يارس بن مسلم قطن - باحث إنتاج حيواين
نايف بن أحمد بيت راشد - باحث إنتاج حيواين

سامل بن عوض الفضيل - باحث انتاج حيواين
حديد بن سليم بيت شجنعة - باحث محاصيل حقلية أول

حسن بن أحمد الرواس - باحث أمراض نبات أول
محمد بن مسلم تبوك - باحث بذور ومصادر وراثية أول

باسم بن بشري بيت عبيدون - باحث خضار
بخيت بن سعيد الشحري - باحث إحتياجات مائية

محمد بن أحمد املسهيل - باحث تربة
سامي بن محمد الجابري - باحث تربة

انور بن أحمد بيت فاضل - باحث فاكهة
سهام بنت أدم جبحون - باحثة الحرشات

دعاء بنت عبدالله حمد الغافرية – باحثة مكافحة حيوية
نارص بن محمد املعشني - باحث محاصيل حقلية

سامل بن سعيد الكثريي - باحث فاكهة
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الفنيني
عيل بن مستهيل الشحري

حامد بن عبدالله باعمر
محمد بن خادم بيت حزيم
عبدالله بن سعيد الحمبيص 

محمد بن يحيى زعبنوت
سعيد بن سامل املعشني
سعيد بن محاد العمري
حامد بن فارح الحري
عيل بن محمد الكثريي
نوفل بن أحمد اليافعي

سامل بن أحمد الجدحي املهري
محمد بن محاد قطن

مسلم بن أحمد قطن 
 أمني بن محمد مقيبل 
طالل بن محمد ال بركة
خيار بنت محمد تبوك

سامية بنت سعيد الزوامري
شفاء بنت مانع بيت سويلم

محمد بن سليامن التويب
عيل بن سعيد النهاري
محمد بن صالح حيدر

مالك بن سعيد زعبنوت 
كاملة بنت سهيل املعشنية

حسني عبد القادر الكاف
محمد بن أحمد الشحري
سعيد بن عيل سامل قطن

غازي بن عبدالقادر العجييل
قيس بن جمعان بيت حارديت

محمد بن مبرش بيت رعيدان
غازي بن سامل البرصاوي
غازي بن كفيش الكثريي

أصيلة بنت محمد الكثريية

سبأ بنت عبدالله املرهون

املوظفني املساندين
خالد بن سعيد كشوب

محمد بن بخيت غفرم الشحري
زينب بنت بخيت باكريت 
نعيمة بنت سهيل الكثريية

احمد بن محمد مقيبل
آمنة بنت صنجور بيت املداوي

سامل بن عوض بيت رشيطان 
رشف الدين جمعان كريبة
نائف بن علوي آل ابراهيم
ميزون بنت احمد كشوب

نور بنت سعيد تبوك
عيل بن نصيب الرعمي

اسامء بنت عبدالخالق بيت فرج
خيار بنت سهيل تبوك

عبدالرحمن بن عوض الشحري
سامل بن سعيد الحمبيص

محمد بن عمر عيديد
عادل بن سعيد احار

احمد بن عوض الشحري
محمد بن عوض باحريش

دائرة البحوث الزراعية والحيوانية مبحافظة الداخلية
خصيب بن سليم املعني -مدير دائرة البحوث الزراعية والحيوانية بالداخلية

عبدالله بن ربيع الوائيل -رئيس محطة البحوث الحيوانية بوادي قريات
عيل بن شيخان الريامي – رئيس قسم الشئون اإلدارية واملالية

راشد بن خلفان بن رسور الشكييل - رئيس محطة البحوث الزراعية بجامح 
نارص بن زاهر العري - رئيس محطة بحوث النخيل بوادي قريات

احمد بن محمد املنذري - باحث امراض نبات
عيىس بن موىس املنذري - باحث حرشات 

صالح بن عيل  الهنايئ - باحث وبذور وموارد وراثية 

سامل بن عيل الهميمي - باحث بستنة نخيل ثان
سعود بن خلف  الصبيحي - باحث انتاج حيواين
خالد يوسف عبداملجيد يوسف - طبيب بيطري

ثويني بن هاشل الغافري – باحث تقييم حيوي 

الفنيني
عبد الغني بن سليامن الهنايئ 

 احمد بن حمد |لعلوي  
احمد بن هاشل الجامودي  
احمد بن مسعود الشكييل   

احمد بن محمد الهنايئ  
عيل بن خلفان الهنايئ 
سعيد بن عيل الحاريث 

عيل بن سليامن اليحيايئ  
حامد بن نجود الهنايئ  

حمود بن عبدالله العري  
 عيىس بن املر الهنايئ  

خليفة بن حسني املفرجي  
محمود بن سعيد الشكييل  

مسعود بن عامر الربعاين
مسعود بن حارث العدوي  

محمد بن سامل الهنايئ 
نارص بن عبدالله الوردي   

نارص بن حارث العري  
راشد بن سيف الهنايئ

سعيد بن خميس املعمري  
 صالح بن حمود الهنايئ  

سامل بن خميس السليمي  
سامل بن منصور العوميري   

سامل بن سعيد الهنايئ 
سامل بن سيف التميمي  
سامي بن سعيد الوردي  
سامي بن زاهر الربامي  
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سليامن بن عبدالله النبهاين  
سلطان بن سامل الخميي   

يحيى بن سامل السليامين  
حمد بن سليامن الخاطري   

محمد بن خلف الهنايئ  
عدي بن راشد الهنايئ 

محمود بن سيف اليحيايئ   
أحمد بن راشد الحلحيل   

املوظفني املساندين
حميد بن خميس اليحيايئ 
خلفان بن حمد الشعيى 
محمد بن نارص املفرجي 

سامل بن خدوم الهنايئ 
سامل بن مبارك الربعاين  

سليامن بن عبدالله النبهاين  
راشد بن عيل الهطايل 

صالح بن سامل الزهيمي  
محمد بن نارص الربامي 
عيل بن مبارك الحاريث  
محمد بن حمد العويف 

هالل بن حمد التميمي 
مبارك بن بطي الهطايل

سليم بن عيل العري
سليامن بن سامل الهنايئ

مطر بن سيف الخاطري 
سامل بن مسعود الرشياين
محمد بن عبدالله العويف

سعيد بن سليامن الشكييل
سامل بن سعد األغري 
عيل بن حمد الهنايئ 

أحمد بن محمد الهنايئ
ساعد بن خميس الشامخي

سليم بن محمد الهنايئ
حمد بن طوير املعمري
نارص بن خلفان الهنايئ

خليفة بن مصبح الجامودي
عيل بن محمد الهنايئ
سيف بن حمد الهنايئ
نارص بن عيل الهنايئ 

خميس بن حمد الريامي 
مبارك بن مصبح الجامودي 

سعيد بن سامل اليحيايئ 
فهد بن مطر الشكييل

عيل بن خميس الشامخي 
يعقوب بن عبدالله الشقيص

 دائرة البحوث الزراعية مبحافظة شامل الباطنة
عيل بن عبيد العدوي - مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظة شامل الباطنة

صالح بن عيل املعمري - رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية 
محمد بن حمد الجابري - رئيس محطة البحوث الزراعية بصحار 

سيف بن خلفان القطيطي - رئيس مزرعة البحوث الزراعية بصحار
سيف بن محمد الكعبي - رئيس محطة البحوث الزراعية بغضفان

امل بنت سليامن الزيدية - باحثة خر 
منى بنت سلطان الجابرية - باحثة امراض نبات

سعاد بنت محمد القرينية - باحثة فاكهة 
محمد بن أحمد السدراين- باحث تقنية حيوية 

جوخة بنت عيل العيسائية – باحثة تربة

الفنيني
بدر بن عيل السعدي

حسني بن عيل الشبيل
خليفة بن سعيد الجهوري
ماجد بن خميس الشبيل

رحمة بنت خميس املقبالية
راشد بن عيل العري

راشد بن عيل العمراين
سعيد بن سليامن الريحي

سلطان بن سيف املقبايل
وفاء بنت مطر الشبلية 

يوسف بن سيف العمراين
نارص بن عبدالله املعمري
خالد بن سيف السعيدي

سعيد بن عيل العمراين

املوظفني املساندين
 عبدالله بن عامر الجهوري

عبدالله بن سامل الشبيل 
أسامء بنت إسامعيل الشرياوية 

دائرة البحوث الزراعية مبحافظة جنوب الباطنة 
قاسم بن راشد الشامخي - رئيس محطة بحوث النحل بالرستاق 

جمعة بن سامل املالي - مرشف مشتل الفاكهة بركاء
هاشم بن سامل الحكامين – مرشف مزرعة بحوث استخدام املياه غري 

التقليدية

الفنيني
عبدالله بن سامل العري

عزة بنت حمود اللمكية
مرهون بن سالم البسامي

محمد بن سامل الهطايل
نجية بنت عيل الهطالية
احمد بن سامل الرشيدي
سعيد بن سهيل املالي
عيل بن ساعد املالي

زايد بن خميس الخضوري
جاسم بن محمد الرشيدي

جاسم بن محمد املالي 
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دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي الرشقية 
خليفة بن حمد الجعفري - مدبر دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي الرشقية 

خالد بن سعيد الهاشمي- رئيس محطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف 
حمد بن سامل الكاسبي - باحث تربة ومياه 

سعود بن عبدالله الراسبي - باحث خر 
شفاء بنت خليفة الحسنية - باحثة أمراض نبات

 حمود بن حمد املروري – باحث حرشات 

الفنيني 
محمد بن را شد الهاشمي 
محمد بن سعيد الخميايس 

نارص بن سليم الراشدي 
نور ة بنت محمد الحكامنية 

سامل بن خميس املعمري 
سليامن بن كنندر الحجري 
سليامن بن راشد البلويش 

املوظفني املساندين 
بدر بن صالح آل حمودة
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