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مقدمة
الربامج  امل�ساريع من خلل  اإطار عدد من  البحثية يف  االأن�سطة  العديد من  بتنفيذ  واحليوانية  الزراعية  للبحوث  العامة  املديرية  تقوم 

ال�سيا�سات احلكومية  لتوجهات  وفقا  و�سعت  والتي   )2015 – واحليوانية )2011  الزراعية  البحوث  اإ�سرتاتيجية  املعتمدة يف  الرئي�سية 

للبحوث الزراعية واحليوانية الواردة يف اخلطة اخلم�سية الثامنة )2011-2015(. جاءت جميع اأن�سطة البحوث حتت �سعار االأمن الغذائي 

و�سلمة االأغذية والتغري املناخي. وتقوم املراكز والدوائر البحثية حتت مظلة املديرية العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بتنفيذ تلك 

الربامج وبالتعاون مع ال�سركاء الوطنيني و الدوليني.

�سهد عام 2014م التو�سع يف العمل يف مزرعة بحوث مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف الرمي�س والتي تبلغ م�ساحتها اأكرث من 15 هكتار 

وحتديد املواقع املخ�س�سة للبحث يف ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيًا للمحا�سيل احلقلية املنا�سبة وحما�سيل اخل�سر 

وحما�سيل الفاكهة واأنواع املحا�سيل العلفية املعمرة حتت نظم الري احلديثة املنا�سبة مثل الر�س والتنقيط والنافورة وبا�ستخدام حماب�س 

الري الذكية.

يحتوي هذا التقرير على نتائج االأن�سطة البحثية الزراعية واحليوانية التي نفذت خلل عام 2014م من خلل م�ساريع خمتلفة يف اإطار 

اإدارة وحت�سني املوارد الوراثية النباتية ، حت�سني واإدارة  )9( برامج رئي�سية )بحوث نخيل التمر ، كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة الري ، 

 ، االأغذية  �سلمة  و  اجلودة  بحوث  املكافحة احليوية ،  وتنمية  والوقاية ، بحوث  للإنتاج  املتكاملة  ، االإدارة  احليوانية  الوراثية  املوارد 

تكون  اأن  و نتمنى   . احليوانية(  للرثوة  املنقولة  واالأمرا�س  االأوبئة  مراقبة   ، الزراعي  االإنتاج  اأجل  من  تقليدية  الغري  ا�ستخدامات املياه 

املعلومات املن�سورة يف هذا التقرير مفيدة جلميع القراء ذوي العلقة بالزراعة و الرثوة احليوانية والعلماء وطلب واأ�ساتذة اجلامعات 

و�سناع القرار يف خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�سة.

اإن هذه االإجنازات البحثية مل تكن لرتى النور لوال الدعم املبا�سر وغري املبا�سر املقدم من العديد من ال�سخ�سيات واملنظمات والهيئات 

البحثية. ويف هذا االإطار فاإننا نخ�س ال�سكر والتقدير ملعايل الدكتور فوؤاد بن جعفر ال�ساجواين وزير الزراعة والرثوة ال�سمكية املوقر 

و�سعادة الدكتور اأحمد بن نا�سر البكري وكيل الوزارة للزراعة ، لدعمهما املتوا�سل جلميع االأن�سطة البحثية وتطوير القدرات يف املديرية 

االإدارات  واملديريات/  الوزارة  عام  ديوان  املعنية يف  املركزية  باملديريات  للزملء  كذلك  وال�سكر  واحليوانية.  الزراعية  للبحوث  العامة 

الزراعية والرثوة احليوانية مبحافظات ال�سلطنة املختلفة على م�ساهمتهم الفعالة يف تنفيذ االأن�سطة البحثية.

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

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

احليوي  التنوع  ومنظمة  )اأك�ساد(  القاحلة  االأرا�سي  الزراعية يف  للبحوث  العربي  الزراعية واملركز  للتنمية  العربية  )اأرينينا( واملنظمة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الدعم واخلدمات اال�ست�سارية وبناء وتطوير القدرات الوطنية. كما ن�سكر املخت�سني بوزارة البلديات 

قابو�س  ال�سلطان  وجامعة  ال�سلطاين  البلط  وديوان  ال�سلطاين  البلط  و�سوؤون  املناخية  وال�سوؤون  البيئة  ووزارة  املياه  وموارد  االإقليمية 

وجمل�س البحث العلمي و�سندوق التنمية الزراعية وال�سمكية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س. 

و يف اخلتام اأود اأن اأتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير للخرباء والباحثني و الفنيني واالإداريني وجميع العاملني يف املقر الرئي�سي للمديرية 

العامة للبحوث الزراعية واحليوانية بالرمي�س والدوائر و املحطات البحثية باملحافظات جلهدهم املبا�سر وغري املبا�سر يف تنفيذ االأن�سطة 

البحثية .. �سائًل املوىل عز وجل اأن يوفق اجلميع خلدمة هذا البلد العزيز يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان 

قابو�س بن �سعيد املعظم )حفظه اهلل و رعاه(.

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

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

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

 Batrachedra احلمرية   ح�سرة  على   املختلفة  املبيدات  تاأثري 

amydraula Meyrick

 Batrachedra amydraula Meyrick احلمرية  ح�سرة  تعترب 

التمر يف �سلطنة عمان،  التي ت�سيب ثمار نخيل  اأهم االآفات  من 

حيث تقوم هذه احل�سرة بو�سع بي�سها على الثمار، وعندما تخرج 

اإىل  ذلك  يوؤدي  وبالتايل  واإف�سادها  الثمار  بنخر  تقوم  الريقات 

وتبقى  البني  اللون  اإىل  امل�سابة  الثمار  لون  ويتغري  الثمار،  تيب�س 

يرقة  تقوم  بحيث  الثمري،  ال�سمراخ  على  معلقة  امل�سابة  الثمرة 

ح�سرة احلمرية بربط الثمرة قبل الدخول اإليها بال�سمراخ الثمري 

وال�سمراخ  الثمرة  بني  حريرية  خيوط  ن�سج  طريق  عن  وذلك 

على  معلقة  وهي  امل�سابة  الثمار  ملحظة  ي�سهل  لذلك  الثمري. 

االإنتاج يف  تقليل  اإىل  االإ�سابة بح�سرة احلمرية  توؤدي  ال�سماريخ. 

70% ويف بع�س االأحيان  اإىل  اأ�سجار نخيل التمر بن�سب قد ت�سل 

اأحد  احل�سرية  املبيدات  وتعترب  باأكمله.  املح�سول  خ�سار  اإىل 

احللول امل�ستخدمة ملكافحة هذه احل�سرة، حيث مت جتربة عدد من 

املبيدات احل�سرية �سد هذه االآفة ومت التو�سية با�ستخدام املبيدات 

ذات الكفاءة العالية يف احلد من تاأثري احل�سرة على املح�سول. 

اأكرب من املبيدات لتوفري بدائل  لتقييم عدد  كذلك هناك حاجة 

ح�سرة  مكافحة  يف  قليلة  و�سمية  عالية  كفاءة  ذات  املبيدات  من 

احلمرية.

املبيدات احل�سرية خلل �سهر  اأنواع خمتلفة من  تقييم خم�سة  مت 

 Fytoclean SL, فايتوكلني  مبيد  كالتايل:  وهي  2014م،  مايو 

Potassium Salts of Fatty acids 40% (w/w) بجرعة 1.5 

Vertemic 18 EC (Abamectin) مل/لرت ماء ومبيد فريتيمك 

 Treacer 48SC تري�سر  ومبيد  ماء  مل/لرت   0.3 بجرعة 

 Coragen بجرعة 0.25 مل/لرت ماء ومبيد كوراجني (Spinosad)

ماء  مل/لرت   0.25 بجرعة   20% SC (Chlorantraniliprole)

ومبيد تيبوفينوزيد Tebufenozide SC 20% بجرعة 1.5 مل/

بح�سرة  م�سابة  مزارع  يف  الر�س  عمليات  تنفيذ  مت  وقد  ماء.  لرت 

احلمرية بوالية بركاء، حيث مت حتديد كفاءة املبيدات امل�ستخدمة 

يف  احلمرية  بح�سرة  امل�سابة  الثمار  عدد  بني  الفرق  بح�ساب 

املعاملت املختلفة، ومت تطبيق نظام التوزيع الع�سوائي املتكامل.

اأعطى  ، حيث   Coragen 20% SC مبيد  تفوق  النتائج  اأثبتت 

و%93.5   %78.9 بلغت  امل�سابة  الثمار  عدد  يف  تخفي�س  ن�سب 

ياأتي  التوايل،  على  يومًا،  و28  و14و21   7 بعد  و%100  و%96.3 

التخفي�س  ن�سب  بلغت  حيث   ،Treacer 48SC مبيد  ذلك  بعد 

بعد  و%76.2  و%88.9  و%92.4   %61 امل�سابة  الثمار  عدد  يف 

 Vertemic 18 مبيد  ثم  التوايل،  على  يومًا،  و28  و21  و14   7

EC  والذي اأعطى تخفي�س يف عدد الثمار امل�سابة بن�سب بلغت 

7 و14 و21 و28 يومًا،  54.2% و76.6% و46.3% و61.9% بعد 

تخفي�س   Fytoclean SL مبيد  اأعطى  حني  يف  التوايل.  على 

و�سفر%  و%22.7   %53 بلغت  بن�سب  امل�سابة  الثمار  عدد  يف 

مبيد  اأما  التوايل.  على  يومًا،  و28  و21  و14   7 بعد  و�سفر% 

عدد  يف  تخفي�س  ن�سب  اأعطى  فقد   %20  Tebufenozide SC

 7 بعد  و%33.3  و%4.6  و�سفر%   ،%13.2 بلغت  امل�سابة  الثمار 

النتائج كذلك تفوق  اأو�سحت  التوايل.  يومًا، على  و14 و21 و28 

بجرعة   Coragen 20% SC (Chlorantraniliprole) مبيد 

مقارنة  امل�سابة  الثمار  عدد  تخفي�س  يف  ماء  ملل/لرت   0.15

يف  االأمر  يتطلب  الدرا�سة.  يف  امل�ستخدمة  االأخرى  باملبيدات 

Vertemic 18 EC مبيدي  تقييم  اإعادة  القادمة   الدرا�سات 

وTreacer 48SC ورفع اجلرعة امل�ستخدمة للمبيدين.

احلمرية  ح�سرة  جذب  يف  املختلفة  الفرمونات  كفاءة  درا�سة 

Batrachedra amydraula Meyrick

 Batrachedra amydraula Meyrick احلمرية  ح�سرة  تعترب 

حيث  التمر،  نخيل  ت�سيب  التي  احل�سرية  االآفات  اأهم  من 

والدول  ال�سلطنة  يف  النخيل  زراعات  معظم  يف  احل�سرة  تتواجد 

الكاملة  فرمونني يف جذب احل�سرات  كفاءة  املجاورة. مت جتربة 

من  كانت  الدرا�سة  يف  امل�ستخدمة  الفرمونات  احلمرية.  حل�سرة 

NovAgrica. مت تنفيذ التجربة يف  Russil IPM و�سركة  �سركة 

والية بركاء يف مزارع نخيل م�سابة بح�سرة احلمرية. ومت و�سع 

اأ�سجار  امل�سائد على  ثم و�سع  الفرمون يف م�سائد قمعية، ومن 

النخيل يف االأ�سبوع االأول من �سهر مايو 2014م، ومت متابعة وتدوير 

امل�سائد اأ�سبوعيًا. اأثبتت نتائج التحليل االإح�سائي تفوق الفرمون 

املنتج من �سركة NovAgrica على الفرمون املنتج بوا�سطة �سركة 

Russil IPM يف جذب احل�سرة.

 Batrachedra احلمرية  حل�سرة  التعدادي  التذبذب  درا�سة 

amydraula Meyrick

 Batrachedra amydraula Meyrick احلمرية  ح�سرة  تعترب 

حيث  التمر،  نخيل  ت�سيب  التي  احل�سرية  االآفات  اأهم  من 

والدول  ال�سلطنة  يف  النخيل  زراعات  معظم  يف  احل�سرة  تتواجد 

الكاملة  احل�سرات  اأن  اىل  اأ�سارت  ال�سابقة  الدرا�سات  املجاورة. 

تبداأ بالظهور يف اأواخر �سهر فرباير، الدرا�سة كانت قد اعتمدت 

على الثمار امل�سابة كموؤ�سر لتواجد احل�سرات. يف هذه الدرا�سة 

مت ا�ستخدام فرمون جن�سي جاذب حل�سرات احلمرية، بحيث مت 
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و�سع الفرمونات على م�سائد هرمية. الدرا�سة بداأت يف االأ�سبوع 

والية  مزارع يف  اختيار )3(  دي�سمرب، حيث مت  �سهر  من  االأخري 

بركاء لتنفيذ الدرا�سة. مت ح�ساب عدد احل�سرات امل�سطادة كل 

اأ�سبوع، حيث بداأ ظهور احل�سرات الكاملة يف االأ�سبوع الثالث من 

�سهر يناير 2014م. 

�سهر  من  االأخري  االأ�سبوع  يف  بركاء  والية  يف  الدرا�سة  تنفيذ  مت 

دي�سمرب، حيث مت اختيار ثلثة ب�ساتني لنخيل التمر م�سابة بح�سرة 

احلمرية لتعليق امل�سائد. مت ا�ستخدام فرمون جن�سي جاذب لذكور 

ح�سرة احلمرية، بحيث مت و�سع الفرمون على م�سائد هرمية. ومت 

بعد ذلك تعليق امل�سائد على اأ�سجار نخيل التمر، و مت ح�ساب عدد 

امل�سائد  توزيع  مت   .)1 )�سورة  اأ�سبوع  كل  امل�سطادة  احل�سرات 

احل�سرات  بداأ ظهور  الع�سوائي.  التوزيع  نظام  2( ح�سب  )�سورة 

الكاملة يف االأ�سبوع الثالث من �سهر يناير 2014م. اأ�سارت النتائج 

اىل ت�سجيل )6( قمم، و�سجلت اأعلى قمة لتعداد احل�سرات الكاملة 

يف  اال�ستمرار  االأمر  يتطلب  مار�س.  �سهر  من  الثاين  االأ�سبوع  يف 

دقيقة  معلومات  على  للح�سول  القادم  املو�سم  الدرا�سة يف  تنفيذ 

عن ن�ساط ح�سرة احلمرية خلل املو�سم.

امل�سروع 1-2 الإدارة املتكاملة حل�سرة الدوبا�ض و�سو�سة النخيل احلمراء

 Bocchus hyalinus احلــوريــات  طفيل  ومــراقــبــة  ــة  ــس درا�

 Pseudoligosita والبيـ�ض   (Hymenoptera: Dryinidae)

 Ommatissus lybicus النخيل  دوبا�ض  حل�سرة   babylonica

  De Berg

املزمنة  االقت�سادية  احل�سرات  من  النخيل  دوبا�س  ح�سرة  تعترب 

والتي  التجربة  هذه  تهدف  التمر.  نخيل  اإنتاجية  من  حتد  والتي 

)والية  حرمت  قرية  يف  2010م  لعام  اخلريفي  اجليل  يف  بداأت 

 Bocchus hyalinus بهلء( اإىل درا�سة ومراقبة طفيل احلوريات

دوبا�س  حل�سرة   Pseudoligosita babylonica البي�س  وطفيل 

النخيل Ommatissus lybicus. وا�ستملت الدرا�سة على املعاينة 

مع  متزامنا  والطفيلني  للح�سرة  املو�سمي  الن�ساط  ملتابعة  احلقلية 

الدرا�سة املخربية، وذلك مبتابعة تطور االإ�سابة بح�سرة الدوبا�س 

ح�سرة  ي�سيبان  لطفيلني  املو�سمي  الن�ساط  ومراقبة  النخيل  على 

ومدى  االإ�سابة  م�ستويات  على  ذلك  تاأثري  ومدى  النخيل  دوبا�س 

اإمكانية االعتماد عليهما يف ظل جتنب و تقنني ا�ستخدام املبيدات 

تواجد  واأماكن  تاريخ  حتديد  اأن  حيث  احلقل،  يف  الكيميائية 

املبيدات  وكمية  نوعية  برجمة  على  ي�ساعد  احليوية  االأعداء  هذه 

امل�ستخدمة يف املكافحة احليوية لدوبا�س النخيل.

فيما يتعلق بطفيل البي�س Pseudoligosita babylonica، فقد 

من  عينات  واأخذ  احلقل  يف  الدوبا�س  ح�سرات  اأعداد  متابعة  مت 

ملعرفة  وفح�سه  النخيل  دوبا�س  بي�س  فيه  يتواجد  الذي  اخلو�س 

البي�س الفاق�س الذي خرجت منه حوريات دوبا�س النخيل واالأخرى 

التي خرج منها الطفيل وح�ساب اأعداد ون�سب التطفل. باالإ�سافة 

اإىل ذلك، مت جتميع عدد من اإناث احل�سرة الكاملة لطفيل البي�س 

�ساعة   )24( ملدة  للطفيل  الدوبا�س  ح�سرات  من  عدد  وتعري�س 

يف املخترب. وبعد ذلك مت ت�سريح عدد من بي�س ح�سرة الدوبا�س 

واحل�سرات  احلوريات  لطفيل  بالن�سبة  اأما  املجهر.  حتت  يوميًا 

ح�سرات  اأعداد  متابعة  مت  فقد   ،Bocchus hyalinus الكاملة 

املتطفل  احل�سرات  مواقع  اإحداثيات  واأخذ  احلقل  يف  الدوبا�س 

يف  لت�سريحها  الدوبا�س  ح�سرات  من  عينة  اإىل  باالإ�سافة  عليها 

�صورة 1. ح�صاب عدد احل�صرات امل�صطادة

�صورة 2. م�صيدة دلتا معلقة على اإحدى النخيل
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املخترب ملعرفة ن�سب التطفل. باالإ�سافة اإىل ذلك مت جتميع عدد 

وتعري�س عدد   B. hyalinus لطفيل  الكاملة  اإناث احل�سرة  من 

من ح�سرات الدوبا�س الأنثى واحدة من طفيل B. hyalinus ملدة 

)24( �ساعة يف املخترب. وبعد ذلك مت ت�سريح عدد من احلوريات 

و احل�سرات الكاملة يوميًا حتت املجهر.

فيما يتعلق بالن�ساط املو�سمي لطفيل البي�س، فقد اأظهرت النتائج 

للجيل  بالن�سبة  يوليو  اإىل  مايو  من  االأ�سهر  خلل  بكرثة  تواجده 

كانت  حيث  اخلريفي،  للجيل  دي�سمرب  اإىل  اأكتوبر  ومن  الربيعي 

ن�سب التطفل خلل الفرتة من اجليل الربيعي لعام 2010م حتى 

 ،%5.3  ،%1.9 يلي:  كما  للجيلني  2014م  لعام  الربيعي  اجليل 

10.8%، على   ،%14.8  ،%7.7  ،%18.3  ،%9.9  ،%13  ،%11.5

تربية  على  املخترب  يف  العمل  مت  2014م  العام  وخلل  التوايل. 

لت�سريح  وذلك  ف�سائل  يف  جديد  لبي�س  وتعري�سه  البي�س  طفيل 

البي�س ومعرفة االأطوار املختلفة لهذا الطفيل. اأما بالن�سبة لطفيل 

من  االأ�سهر  خلل  بكرثة  فتواجد  الكاملة  واحل�سرات  احلوريات 

مار�س اإىل مايو بالن�سبة للجيل الربيعي ومن اأكتوبر اإىل دي�سمرب 

من  التطفل  ن�سب  ت�سجيل  اأي�سا  ومت  اخلريفي.  للجيل  بالن�سبة 

2012م  لعام  الربيعي  اجليل  حتى  2010م  لعام  الربيعي  اجليل 

 %23.6  ،%2.1  ،%7.3  ،%41.3  ،%33.8 يلي:  كما  وكانت 

2012م  لعام  اخلريفي  اجليل  يف  اأما  التوايل،  على  للجيلني، 

وذلك  الطفيل  يلحظ  فلم  2013م  واخلريفي  الربيعي  واجليل 

لتدين م�ستوى االإ�سابة بح�سرة الدوبا�س يف قرية حرمت. اأ�سارت 

نتائج الت�سريح لعدد من احلوريات واحل�سرات الكاملة اإىل معرفة 

�سكل واأماكن و�سع البي�س باالإ�سافة اإىل الطور الريقي االأول، اإال 

اأنه ول�سعوبة تربية الطفيل فاإن الطفيل ميوت يف هذه املرحلة قبل 

اأن يتم التعرف على بقية االأطوار. ولتلزم عملية الت�سريح لعينات 

املخترب مع عينات احلقل فقد اأ�سبح باالإمكان و�سع ت�سور مبدئي 

لدورة حياة الطفيل والتي تتكون من االأطوار التالية: البي�سة تغرز 

و  العائل  داخل  اأي�سا  ويكون  االأول  الريقي  والطور  العائل  داخل 

الطور الريقي الثاين و هو الذي يكون الكي�س االأ�سود خارج العائل 

والطور الريقي الثالث الذي يخرج للرتبة والعذراء اأي�سا يف الرتبة 

واأخريًا احل�سرة الكاملة. وما زال العمل م�ستمرا للتاأكد من دورة 

حياة الطفيل يف املخترب وملعرفة خ�سائ�س و�سلوك كل طور على 

حدة، باالإ�سافة اإىل درا�سة درجات الفعالية لهذا الطفيل ملكافحة 

ح�سرة دوبا�س النخيل. مع االإ�سارة اإىل اأن االإ�سابة ما زالت حتت 

ال�سيطرة يف قرية حرمت بعيدًا عن ا�ستخدام املبيدات الكيميائية 

من العام 2010م وحتى 2013م. اأما بالن�سبة للجيل الربيعي لعام 

للن�ساط  مراقبة  من  الوترية  نف�س  على  م�ستمر  فالعمل  2014م 

للبي�س  بالن�سبة  بها  املرتبطة  والطفيليات  للح�سرة  املو�سمي 

واحلوريات واحل�سرات الكاملة يف احلقل واملخترب.

البايروثرويد  جمموعات  من  املبيدات  بع�ض  فعالية  تقييم 

دوبا�ض  ح�سرة  ملكافحة  وفو�سفورالع�سوية  ونيونيكوتينايد 

النخيل للجيل الربيعي 2013 واجليل اخلريفي 2014

تعترب نخيل التمر من املحا�سيل الرئي�سية التي تزرع يف ال�سلطنة 

ومن  االآفات  من  بعدد  النخيل  زراعات  ت�ساب  و  اخلليج  ودول 

ال�سلطنة  يف  االآفة  هذه  ت�سجيل  مت  النخيل.  دوبا�س  اآفة  اأهمها 

منذ 1962، وهناك الكثري من اجلهود التي بذلت الإدارة االإ�سابة 

البايروثريود  ملبيدات  املكثف  اال�ستخدام  اأدى  وقد  االآفة.  بهذه 

وكلور الع�سوية لظهور �سفة املقاومة يف احل�سرة لهذه املبيدات، 

�سرورة  املوؤ�سرات  اأو�سحت  املقاومة  لهذه  امل�ستمرة  وباملراقبة 

اإقرار اآلية فعالة ملكافحة هذه االآفة. 

مت تقييم �سمية مبيد الدي�سي�س12.5% دلتامرثن ومبيد ال�سومي 

ومبيد  ا�سيتاميربد   %  20 مبيداملو�سبيلن  و  ا�سفنفلريت   %5 الفا 

ابامكتني   %1.8 الفريتاميك  ومبيد  فنيرتوثيون  ال�سوميثيون%50 

قابل  مركبات  وهي  االجنيوالتن  1%م�ستخل�س  اجلرين  مبيد  و 

لل�ستحلب يف اجليل الربيعي حل�سرات الدوبا�س يف عام 2013.

يف حني مت تقييم �سمية  مبيد ماترك�سني 2.4 % اوك�سيماثرين وهو 

اأباماكتني   ، اأكرانرثين   %35.1 ترب�سول  ومبيد  نباتي  م�ستخل�س 

12.6% ومبيد  A 1% دلتاماثرين و من�سط باالإ�سافة اإىل مبيد 

و  5% ا�سفنفلريت  الفا  ال�سومي  الدي�سي�س.25 % دلتامرثن ومبيد 

وذلك  للجيل اخلريفي حل�سرات الدوبا�س يف عام 2014.

اإجري هذا البحث الآفة  دوبا�س النخيل على طور احلوريات، حيث 

من   2013 لعام   الربيعي  اجليل  يف  احلقلية   ال�سللة  جمع   مت 

بينما جمعت   ، الداخلية  �سمائل مبحافظة  بوالية  النخيل  اأ�سجار 

من منطقة اجليلة يف ذات الوالية يف اجليل اخلريفي  لعام 2014 

. ومن ثم متت تربية هذه ال�سللة على ف�سائل نخيل  مزروعة يف 

املخترب يف اأ�س�س قطرها 20�سم ومو�سوعة يف اأقفا�س بل�ستيكية 

�سفافة مقا�س ) 50�سم *50�سم*70�سم( يف درجة حرارة الغرفة 

للمبيدات  احليوي  التقييم  اإجراء  مت   .27- بني25  ترتاوح  التي 

املذكورة اأعله وذلك با�ستخدام جتربة م�سممة ت�سميما ع�سوائيا 

كامل، با�ستخدام ثلثة مكررات لكل تركيز من املبيدات )�سورة 

3(، كل مكرر ميثله طبق برتي قطره 9�سم وارتفاعه 2�سم، هذا 
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ال�ساهد  معاملة  ومتت  املعامل،  الطبق  داخل  ح�سرة   25-15 بني 

عدد  بتقدير  �ساعة   24 بعد  النتائج   ت�سجيل   مت  فقط.  باملبيد 

ت�ستطيع احلراك، حيث مت ح�ساب قيمة  التي ال  امليته  احل�سرات 

برنامج   با�ستخدام  احل�سرات  من  العدد  لن�سف  القاتل  الرتكيز 

.PROBIT State plus

يتم ح�ساب قيمة الكفاءة الن�سبية بحيث تتم ق�سمة قيمة اجلرعة 

القاتلة  على اجلرعة  كفاءة  االقل  للمبيد  االفراد  لن�سف  القاتلة 

بطريقة  التجارب  تنفيذ   مت  املبيدات.  لبقية  االفراد  لن�سف 

)التعر�س ملتبقي املبيد( وذلك لتقدير قيم الرتكيز القاتل لن�سف 

العدد من اأفراد ال�سللة )ال�سور 3 - 8(.

الطبق مت معاملة �سطحه الداخلي بـ1ملليرت من املبيد با�ستخدام 

5 تراكيز )جزء �سغري يف املليون( لكل مبيد، بحيث  تعطي ن�سب 

) اأكرب من ال�سفر واقل من 100 ن�سبة موت( . مت نقل عدد يرتاوح 

�صورة 3. حت�صري الأطباق وتراكيز املحاليل

�صورة 6. و�صع احل�صرات على الطباق املعاملة 

�صورة 7. قراءة ن�صبة املوت يف الأطباق بعد 24 �صاعه من التعري�ض

8. حتليل النتائج وا�صتخراج اجلرعة القاتلة با�صتخدام  �صورة 

PROBIT State plus برنامج
�صورة 4. معاملة اأطباق برتي ب 1 مل من املبيدات

 �صورة 5. و�صع احل�صرات على الطباق املعاملة باملبيد 
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وقد اأظهرت نتائج اجليل الربيعي لعام 2013 اأن اجلرعة القاتلة 

الدي�سي�س(،  ملبيد   0.174( التايل:   النحو  على  كانت  االأعلى 

 0.116 0.861  ملبيد فريمتك(، )  )11.176 ملبيد جرين(، ) 

ملبيد  مو�سبيلن(، )1.176  ملبيد   0.350( ، الفا(  �سومي  ملبيد 

�سوميثيون( برتاكيز  جزء من املليون. كما اأ�سارت نتائج التحاليل 

للكفاءة  قيمة  اأعلى  اأعطى  الفا  ال�سومي  مبيد  اأن  اإىل  املخربية 

الن�سبية مقارنة مع مبيد جرين، الذي يعترب اقل كفاءة )جدول1(.

متبقي  بطريقة  القاتلة  اجلرعة  نتائج  اأظهرت  اأخرى  جهة  من 

املبيد LC50  يف اجليل اخلريفي لعام 2014  اأنها كانت 0.0774 

ملبيد الدي�س�س و 01.384 ملبيد �سومي األفا )جدول 2(. ومبقارنة 

قيمة الكفاءة الن�سبية لكل املبيدين ال يظهر اختلف كبري بينهما، 

حيث كانت قيمة الكفاءة الن�سبية 1.79 و 1.0 على التوايل، اأما 

قيم الكفاءة الن�سبية لبقية املبيدات  ماترك�سني، تريب�سول و مبيد 

باملادة  يتعلق  ل�سبب  يرجع ذلك  وقد  كانت غري منطقية.  فقد   A

املبيدات  االأمر حتليل هذه  يتطلب  لذا  املبيدات.  الفعالة يف هذه 

ل�سبط جودتها قبل اإجراء اختبارات التقييم احليوي عليها.

جدول 1. ح�صا�صية دوبا�ض النخيل )حوريات( لبع�ض املبيدات يف اجليل الربيعي 2013

املبيدات

اخلطاأ  امليل± 

القيا�صي

  الرتكيز القاتل

LC50(ppm)

 )%95( LC50 الرتكيز القاتل

حدود الثقة

الكفاءة 

الن�صبية

الأعلىالأدنى

12.5% EC 2.19630.1740.1260.23664.23 ±0.4313دي�سي�س

1.8% EC 2.35360.8610.6021.33712.98 ±0.5759فرتيمك

50% EC 2.2231.1760.7915.1099.50 +0.754�سوميثيون

20% SP 1.04280.3500.1630.66731.37 ± .2877مو�سبيلن

1% EC 1.015311.1760.769162.4161.00 ±0.5277جرين

  5%  EC 1.980.1160.0050.18996.34 ±0.823�سومي الفا

  LC50: الرتكيز القاتل لن�سف عدد احل�سرات

جدول 2. قيم اجلرعة القاتلة والكفاءة الن�صبية لبع�ض املبيدات على ح�صرة دوبا�ض النخيل )احلوريات( يف اجليل اخلريفي 2014  

املبيدات

اخلطاأ  امليل± 

القيا�صي

  الرتكيز القاتل

LC50(ppm)

 )%95( LC50 الرتكيز القاتل

حدود الثقة

الكفاءة 

الن�صبية

الأعلىالأدنى

25% EC 2.2320.07740.01510.12851.79 ±0.4127دي�سي�س

5% EC 1.62210.13840.08970.19411 ±5.378�سومي األفا

35.1%EC 9.53980.6930.11084.3328 ±27.152ماترك�سني-

2.4%EC 2.25140.08450.0220.3248 ±0.0361تريب�سول-

A 1% EC 2.0080.0420.01290.0641 ±0.52مبيد-

املبيدات  لبع�ض  النخيل  دوبا�ض  ح�سرة  مقاومة  حالة  درا�سة 

امل�ستخدمة ملجموعة البايروثرويد يف بع�ض حمافظات ال�سلطنة 

للجيل اخلريفي 2013 واجليل الربيعي 2014

�سلطنة  يف  االقت�سادية  االآفات  اأهم  من  النخيل  دوبا�س  ح�سرة  تعد   

الدائم  اال�ستخدام  اأدى  وقد   . العربية  اجلزيرة  �سبه  ودول  عمان 

هذه  عند  املقاومة  �سفة  ظهور  اإىل  االآفة  هذه  ملكافحة  للمبيدات 

احل�سرة. وباملراقبة امل�ستمرة لهذه املقاومة اأو�سحت املوؤ�سرات �سرورة 

اإقرار اآلية فعالة ملكافحة هذه االآفة. لذا يهدف هذا البحث اإىل تقييم 

ح�سا�سية ح�سرة الدوبا�س على مبيد الدي�سي�س 25% دلتامرثن ومبيد 

ال�سومي الفا 5% ا�سفنفلريت وهي مركبات قابلة لل�ستحلب .

مت تنفيذ هذا البحث يف اجليل اخلريفي لعام 2013 واجليل الربيعي 

لعام 2014 على طور احلوريات من ح�سرة الدوبا�س، حيث مت جمع 

 2013 الربيعي  للجيل  النخيل  دوبا�س  حل�سرة  احلقلية  ال�سللة 

الباطنة  )والية احلمراء(، جنوب  الداخلية  اأربع حمافظات:  من 

)والية نخل(، الظاهرة )والية عربي(، الربميي )والية الربميي( 

من  احل�سرات  جتميع  مت   2014 لعام  الربيعي  اجليل  يف  بينما   .

ثلث حمافظات: الداخلية )قرية اجليله(، جنوب الباطنة )والية 

ال�سللة  هذه  تربية  متت  وقد  الربميي(.  )والية  الربميي  نخل(، 

ومو�سوعة  20�سم  قطرها  اأ�س�س  يف  مزروعة  نخيل  ف�سائل  على 

*50�سم*70�سم(  )50�سم  مقا�س  �سفافة  بل�ستيكية  اأقفا�س  يف 

يف درجة حرارة الغرفة التي ترتاوح بني 25 -27 درجة مئوية يف 
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املخترب . مت اإجراء التقييم احليوي للمبيدات املذكورة اأعله وذلك 

با�ستخدام  كامل،  ع�سوائيا  ت�سميما  م�سممة  جتربة  با�ستخدام 

ثلثة مكررات لكل تركيز من املبيدات )�سورة 9(، كل مكرر ميثله 

معاملة  مت  الطبق  هذا  2�سم،  وارتفاعه  9�سم  قطره  برتي  طبق 

تراكيز   )5( با�ستخدام  املبيد  من  ملليرت   1 بـ  الداخلي  �سطحه 

)جزء �سغري يف املليون لكل مبيد(، بحيث تعطي قراءة )اأكرب من 

ال�سفر واأقل من 100 ن�سبة موت( . مت نقل عدد يرتاوح بني 15-

25 ح�سرة داخل الطبق املعامل ومتت معاملة ال�ساهد باملذيب فقط 

عدد  بتقدير  �ساعة   )24( بعد  النتائج  ت�سجيل  مت   .)10 )�سورة 

الرتكيز  قيمة  وح�ساب  احلراك  ت�ستطيع  ال  التي  امليتة  احل�سرات 

 PROBIT القاتل لن�سف العدد من احل�سرات با�ستخدام برنامج

بق�سمة  وذلك  للح�سرة  املقاومة  ن�سبة  ح�ساب  ومت   .  State plus
على  احلقلية  لل�سللة  االأفراد  من  العدد  لن�سف  القاتل  الرتكيز 

الرتكيز القاتل لنف�س العدد من االأفراد لل�سللة احلقلية. 

اأظهرت النتائج اأن تركيز القاتل ملبيد الدي�سي�س كان على النحو 

 )0،091(  ،)0،901(  ،)0،219(  ،)0،273(  ،)0،033( التايل: 

ونخل  وعربي  احلمراء  واليات  من  جمعها  مت  التي  للح�سرات 

الرتكيز  كان  بينما  التوايل.  على  املخربية  وال�سللة  والربميي 

 ،)0،301(  ،)0،423(  ،)0،127( هو  الفا  ال�سومي  ملبيد  القاتل 

واليات  من  جمعها  مت  التي  للح�سرات   )0،109(  ،)0،106(

احلمراء وعربي ونخل والربميي وال�سللة املخربية على التوايل. 

لديها  الربميي  والية  من  احلوريات  اأن  كذلك  النتائج  اأو�سحت 

ملبيد  ب�سيط  حتمل  اأظهرت  بينما  الدي�سي�س،  ملبيد  قليلة  مقاومة 

ال�سومي الفا يف والية عربي كما هو مو�سح يف اجلدول )3(.

جدول 3.حالة مقاومة ح�صرة دوبا�ض النخيل ملبيدي ال�صومي الفا والدي�صي�ض يف بع�ض حمافظات  ال�صلطنة للجيل اخلريفي 2013 

نتائج مبيد الدي�سي�س 25% مركب قابل لل�ستحلب

ن�صبة املقاومةالرتكيز القاتل LC50(ppm)امليل± اخلطاأ القيا�صيالولية )املبيد(

(Decis, 25%) 2.4570.0330.359±0.773احلمراء

(Decis, 25%) 1.4840.2733.005± 0.454عربي

(Decis, 25%) 2.4880.2192.408±0.468نخل

(Decis, 25%) 0.6180.9019.918±0.417الربميي

(Decis, 25%) 1.7430.0910.477±0.477ال�سللة املخربية

نتائج مبيد ال�سومي الفا 5%  مركب قابل لل�ستحلب

ن�صبة املقاومةالرتكيز القاتل LC50(ppm)امليل± اخلطاأ القيا�صيالولية )املبيد(

(Sumi-alph5% EC) 1.0410.1271.170 ±0.423احلمراء

(Sumi-alph5% EC) 1.5990.4233.871±0.465عربي

(Sumi-alph5% EC) 3.0990.3012.754±3.099نخل

(Sumi-alph 5% EC) 1.7230.1060.970±0.470الربميي

(Sumi-alph5% EC ) 1.9950.1090.494±0.494ال�سللة املخربية

�صورة 9. حت�صري تراكيز املحاليل

�صورة 10. تعر�ض ح�صرات الدوبا�ض ملتبقي املبيد
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اأن  النتائج  اأظهرت  فقد   ،2014 لعام  الربيعي  اجليل  يف  اأما 

 ،0.077 الرتكيز القاتل ملبيد الدي�سي�س كان على النحو التايل: 

0.0435، 0.1867، 0.114 والرتكيز القاتل ملبيد ال�سومي الفا 

قرية  من  لكل  و0.0713   ،0.1674  ،0.0634  ،0.1384 هو 

التوايل.  وال�سللة املخربية على  اجليلة، وواليتي نخل والربميي 

للمبيدين  ال�سمية  خلط  االح�سائي  التحليل  نتائج  بينت  كما 

كانت  الدي�سي�س  ملبيد  املقاومه  ن�سبة  ان  املقاومة  ن�سبة  اليجاد 

 0.88  ،1.94 األفا  ال�سومي  وملبيد  و1.63مره   0.38  ،  0.67

وقد  التوايل.  على  والربميي  ونخل  اجليلة  من  لكل  مره  و2.34 

اأ�سارت النتائج اإىل اأن مبيد الدي�سي�س مازال فعاال يف حمافظتي 

الداخلية وجنوب الباطنه بينما اأظهرت احل�سرة مقاومه خفيفة 

األفا  ال�سومي  ملبيد  بالن�سبة  اأما  الربميي.  حمافظة  يف  للمبيد 

فان النتائج ا�سارت اىل وجود مقاومة له يف حمافظتي الداخلية 

جنوب  حمافظة  يف  احل�سرات  على  فعاليته  واظهرت  والربميي 

الباطنه كما هو مو�سح يف اجلدول)4(.

جدول 4. حالة مقاومة ح�صرة دوبا�ض النخيل ملبيدي ال�صومي الفا والدي�صي�ض يف بع�ض حمافظات  ال�صلطنة للجيل اخلريفي 2014 

املوقع 
ن�سبة مبيد ال�سومي األفا

املقاومة 

ن�سبة مبيد الدي�سي�ض

املقاومة  LC50(ppm )SE ±امليل LC50(ppm )SE ±امليل 

(95% CL)(95% CL)

2.2320.67 ± 1.6221.940.07740.4127±0.13840.378الداخلية 

)0.0151-0.1285()0.0897-0.1941()اجليلة(

1.86750.38±1.07820.880.04350.5008±0.06340.35جنوب الباطنة

)0.0122-0.070()0.0115-0.1079( )نخل(

2.56521.63±2.61382.340.18670.7394±0.16740.4454الربميي 

)0.0778-0.44810()0.1293-0.2125()الربميي(

3.97560.114±0.07131.87ال�سللة املخربية 

)0.0996-0.0379()0.1547-0.073(0.3843±1.8252

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

اأثر الري حتت ال�سطحي على منو وتطور ثمار واإنتاجية النخيل 

حتت ظروف �سح املياه:

يعترب �سح املياه من املحددات اال�سا�سية للزراعة يف ال�سلطنة، حيث 

اثر ذلك على عدد من املزارع التي اندثرت لهذا ال�سبب. لذا فاإنه 

هذه  تنفيذ  مت  للمياه.  االمثل  اال�ستخدام  على  احلر�س  من  البد 

الدرا�سة يف حمطة بحوث النخيل بوادي قريات التي تعاين من �سح 

املياه لدرا�سة اأثر الري حتت ال�سطحي مب�ستويات خمف�سة من مياه 

الري على منو وانتاجية �سنف الربين. مت تنفيذ هذه التقنية من اأجل 

الرتبة  �سطح  حتت  الري  يكون  بحيث  الري  مياه  ا�ستخدام  تر�سيد 

هذه  ت�ساعد  حيث  40�سم  عمق  على  اجلذور  منطقة  يف  وباالأخ�س 

البخر  الفاقد من  تقليل  الري من خلل  مياه  توفري  على  الطريقة 

وامل�ستهلك من احل�سائ�س الطفيلية وو�سول مياه الري مبا�سرة اإىل 

بواقع  النخيل  اأ�سجار  ري  الدرا�سة  هذه  يف  يتم  اجلذور.  منطقة 

 )8( خلل  من  للنخيل  املقررة  املائية  االحتياجات  من  فقط   %30

فوق  بالري  مقارنة  ال�سطحي  حتت  بالري  خمتلفة  ري  معاملت 

توزع  حيث  لرت/دقيقة(   3،5 بت�سريف  )بالنافورة  االأر�س  �سطح 

كمية الـ 30% على فرتات خمتلفة )مره واحده ومرتني وخم�س مرات 

يف االأ�سبوع(، باالإ�سافة اإىل معاملتني اأخريني مب�ساعفة كمية الري 

والنافورة  ال�سطحي  حتت  بالري  املائية  االحتياجات  من   %60 اإىل 

بواقع مرة يف االأ�سبوع. 

من خلل النتائج املبدئية بنهاية املو�سم االأول، ات�سح حدوث تغري يف 

النمو اخل�سري وزيادة يف كمية االنتاج مقارنة بنتائج نخيل ال�ساهد 

قبل بداية الدرا�سة حيث كان متو�سط وزن العذق قبل بداية الدرا�سة 

2،2كجم وبعد م�سي املو�سم االأول بلغ متو�سط وزن العذق 3،7 كجم يف 

حني كان متو�سط اإنتاجية النخلة قبل الدرا�سة 7،1كجم وبعد املو�سم 

االأول للدرا�سة بلغ متو�سط وزن العذق 14،6 كجم. كما اأ�سارت النتائج 

ال�سطحي  حتت  الري  لتقنية  ميكن  اأنه  اإىل  عليها  احل�سول  مت  التي 

توفري ما مقداره 70% من االحتياجات املائية للنخلة.
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درا�سة عدة طرق ح�ساد وجتفيف ثمار �سنف اخلل�ض )بالتعاون 

مع م�سروع تطوير النخيل بدول جمل�ض التعاون(

والتي  التمر  التي جترى لنخيل  العمليات  اأهم  اأحد  يعد احل�ساد 

ال�سلطنة  يف  املزارعني  اأغلب  اإعتاد  وقد  الثمار،  جودة  على  توؤثر 

على اإتباع عدة طرق للح�ساد وفق طبيعة ال�سنف  ومن العوامل 

املوؤثرة على جودة الثمار  ترك الثمار جتف على اال�سجار  حيث 

تتعر�س الأ�سعة ال�سم�س لفرتة طويلة في�سبح لونها غامق وتزداد 

�سلبتها فتقل قيمتها الت�سويقية . كما يقوم بع�س املزارعني اأثناء 

احل�ساد برمي العذوق من ارتفاعات �ساهقة مما يوؤدي اىل حدوث 

اإ�سابات ميكانيكية على ن�سبة كبرية من الثمار ، اإ�سافة اإىل قيام 

البع�س بح�ساد مبكر لبع�س اال�سناف قبل اكتمال اإرطابها  وهذا 

ن�سجها  اإكتمال  لعدم  نظرا  املتكرم�سة  الثمار  ن�سبة  يرفع  بدوره 

الف�سيولوجي مما يجعلها مت�سلبة وغري م�ست�ساغة. وتتعدد طرق 

احل�ساد التقليدية وفقا لطبيعة ال�سنف فهناك اأ�سناف حت�سد 

حت�سد  حني  يف  واخلنيزي  اخلل�س  مثل  متقاربة  فرتات  على 

مثل  النخلة  على  جتف  ان  بعد  التمر  مرحلة  يف  اأخرى  اأ�سناف 

الفر�س والربين واحلن�سل واأ�سناف حت�سد يف مرحلة الب�سر مثل 

املب�سلي النتاج الب�سور ولكل من هذه الطرق �سلبياتها و ايجابياتها. 

حل�ساد  االمثل  الوقت  عن  البحث  الدرا�سة  هذه  خلل  من  يتم 

ثمار �سنف اخلل�س وكذلك اأف�سل طرق التجفيف بغية احلفاظ 

على نظارة لون الثمار ومذاقها )�سورة 11(. 

ومن خلل الدرا�سة ات�سح اأن موعد احل�ساد يلعب دورا مهما يف 

حتديد جودة التمور املنتجة ومن خلل املعاملت ال�ست املدرجة 

�سليمة  اأغلبها  ثمار  يعطي  اليومي  احل�ساد  اأن  تبني  الدرا�سة  يف 

وذات الوان زاهية بن�سبة 94،1% ولكن يعاب عليها كرثة اإنف�سال 

الق�سرة عن اللب يف حني معاملة احل�ساد ملرة واحدة بعد اأ�سبوعني 

ن�سبة  اإنخف�ست  حيث  �سلبية  نتائج  اأعطت  االإرطاب  بداية  من 

الثمار ال�ساحلة واأن ن�سبة كبرية من الثمار تكرم�ست الن الن�سج 

الف�سيولوجي لها مل يكتمل حيث لوحظ ت�سرر 64،2% من الثمار. 

من  اإيجابية  نتائج  اأعطت  فقد  اأيام   3 كل  احل�ساد  معاملة  اأما 

حيث اللون والت�ساق الق�سرة بلب الثمرة بن�سبة 90،7% �سليمة، يف 

حني اأدت معاملة ح�ساد العذوق مرة واحدة بعد منت�سف الن�سج 

اإىل وجود ثمار �سليمة  العذق(  50 % من ثمار  )اأي ن�سج حواىل 

اإال اأنها قامتة اللون اإ�سافة اإىل تكرم�س وانتفاخ جزء منها حيث 

احل�ساد  معاملة  اأما  �سليمة.   %76،6 ال�سليمة  الثمار  ن�سبة  بلغت 

بعد اكتمال ن�سج املح�سول على ال�سجرة فقد اأعطت متور جيدة 

ولكنها قامتة اللون نظرا لتاأخر ح�سادها وجفافها على ال�سجرة 

واأرتفعت بها ن�سبة الثمار ال�ساحلة بن�سبة 88،7 اإىل 93،1 % .

اأما يف ما يتعلق بعملية جتفيف الثمار فهي ترتك اأثرا مهما على جودة 

الثمار اإن مل جتفف ب�سورة جيدة ومبدة كافية حيث تتحم�س الثمار 

لونها  في�سبح  ال�سم�س  اأ�سعت  حتت  طويلة  فرتة  تركت  واإذا  الحقا 

كما  لل�ستهلك.  تفقدها �سلحيتها  قد  و  وتزداد �سلبتها  غامقا 

اأن مكان وطريقة التجفيف توثر كثريا على جودة التمور )�سورة 12( 

وقد مت يف هذه الدرا�سة مقارنة نتائج التجفيف يف الغرف املظللة و 

حتت اأ�سعت ال�سم�س حيث اأظهرت الدرا�سة حت�سن يف �سفات الثمار 

حيث  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  املجففة  تلك  عن  الغرف  داخل  املجففة 

حتت  املجففة  اأن  حني  يف  الزاهي  ولونها  بن�سارتها  الثمار  حتتفظ 

اأ�سعت ال�سم�س تكون فرتة التجفيف بها اأقل اإال اأن جودة الثمار تكون 

اأقل و�سوف يتم تاأكيد هذه النتائج بتو�سع يف االعوام القادمة.

نقل تقنية تلقيح النخيل با�ستخدام معلق حبوب اللقاح ال�سائل 

وتقنية خف ثمار النخيل للمزارعني 

تعترب عملية نقل التقنيات التي يتم تطويرها يف البحوث الزراعية 

من الو�سائل الهامة لن�سر تلك التقنيات لدى املزارعني. ففي هذا 

باإدخال  النخيل  ب�ستنة  بحوث  ق�سم  يف  املخت�سون  قام  ال�سدد، 

ال�سلطنة،  يف  النخيل  اإنتاج  لتح�سني  التقنيات  من  عدد  وتطوير 

اللقاح  با�ستخدام معلق حبوب  التلقيح  تقنية  ا�ستحداث  حيث مت 

ال�سائل من خلل الباحثني يف الق�سم واثبتت التقنية جدواها يف 

ا�ستخدم فيها. فيما  التي  البحثية  املزارع  النخيل يف  ثـمار  تلقيح 

�صورة 11. اأ�صجار النخيل )�صنف برين( حتت نظام الري حتت 

ال�صطحي يف حمطة بحوث النخيل بوادي قريات

�صورة 12. جتفيف  ثـمار ال�صنف خال�ض حتت ظروف الغرفة 

املظللة
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مت تطوير تقنية خف ثـمار النخيل لتنا�سب طبيعة اإثـمار اأ�سناف 

النخيل وتلك التقنيات جاهزة حاليا لنقلها اإىل حقول املزارعني 

بالتعاون مع اجلهات املخت�سة بالوزارة. مت خلل عام 2014 تطبيق 

ور�س عمل نظرية وعملية للمزارعني و اخ�سائيي التنمية الزراعية 

من  ممكنة  �سريحة  الأكرب  ن�سرها  بغية  التقنيات  بتلك  لتعريفهم 

تقنيات  ادخال  اإىل  الن�ساط  هذا  يهدف  وامل�ستفيدين.  املزارعني 

التقليدية  املزارعني  ممار�سات  وحت�سني  وفعالة  حديثة  علمية 

وتوفري ا العمالة  وحت�سني القيمة الت�سويقية للمح�سول من خلل 

كلتا  تنفيذ  العام  نف�س  خلل  مت  كما  اجلودة.  عالية  ثـمار  توفري 

التقنيتني يف مزرعة اأحد املواطنني يف والية �سمائل حيث مت تنفيذ 

التلقيح ال�سائل يف ال�سنف حن�سل. اأظهرت النتائج جناح عملية 

للتلقيح  التقليدية  نتائج مماثلة للطريقة  واأعطت  ال�سائل  التلقيح 

املزارع على  والتكلفة مما �سجع  العاملة  والقوى  الوقت  مع توفري 

املزرعة  يف  النخيل  اأ�سجار  جميع  على  التقنية  هذه  تعميم  طلب 

بالتعاون مع املخت�سني يف املو�سم املقبل.

كما مت تطبيق تقنية خف ثمار النخيل يف والية �سمائل با�ستخدام 

اأربعة اأ�سناف وهي خل�س، نغال، برين وبر�سي. اأظهرت النتائج 

ا�ستجابة اإيجابية مع �سنفي برين وبر�سي مما اأدى اإىل زيادة وزن 

الثمار من 8.3 - 10.4 جم اإىل 11.3 - 13،6 جم ومن 5.5 - 

8.4 جم اإىل 8.1 - 10.4 جم على التوايل يف ال�سنفني. مل يكن 

حت�سن وزن الثمرة وا�سحا يف ال�سنفني االخرين 0خل�س ونغال( 

وميكن ان يعزى ذلك الإ�سابة الثمار يف ال�سنفني بح�سرة احلمرية 

Batrachedra amydraula ب�سبب عدم تنفيذ برنامج مكافحة 

اإىل تخفي�س طبيعي يف  اأدى  الذي  االأمر  املزارع  منا�سب من قبل 

عدد الثمار وبالتايل اإىل تداخل ذلك التاأثري مع عملية اخلف الذي 

مت اإجراوؤه يف االأ�سجار. تراوح وزن الثمرة يف �سنف اخلل�س بني 

11.2 - 14.9 جم  ال�ساهد وبني  11.3 - 13.6 جم يف معاملة 

يف النخيل املعاملة باخلف يف حني اأن وزن الثمرة يف ال�سنف نغال 

 -  10.2 وبني  ال�ساهد  11.2 - 19.3 جم يف معاملة  تراوح بني 

12.5 جم يف النخيل املعاملة باخلف )�سورة 15-13(. 

 × )خل�ض  الهجينة  النخيل  لأ�سجار  الثمرية  ال�سفات  تقييم 

خل�ض( حتت ظروف حمافظة الداخلية

�سلالت  ا�ستنباط  وكذلك  الوراثي  التنوع  علي  املحافظة  بغر�س 

جديدة ذات خوا�س ثمرية جيدة فقد مت يف اأوائل الت�سعينات عمل 

اأنثى �سنف اخلل�س مع ذكر بذري من بذور �سنف  تهجني بني 

التلقيح يف مزرعة  الناجتة عن هذا  البذور  زراعة  اخلل�س ومت 

جامعة ال�سلطان قابو�س ومت نقلها الحقا اإىل حمطة بحوث النخيل 

بوادي قريات )والية بهل(. اأغلب الهجن )F1( يف مرحلة االثمار 

الذكور  �سواء  الهجن  لتلك  الثمرية  ال�سفاة  تقييم  ويجري  حاليا 

يف مو�سم ال�ستاء واالناث يف مو�سم ال�سيف وهناك نتائج متميزة 

وخا�سة لبع�س هجن االناث. وتت�سمن هذه الدرا�سة نتائج التقييم 

قريات  بوادي  النخيل  بحوث  حمطة  يف  االأ�سجار  لتلك  الثمري 

خلل مو�سم 2014.

التقييم  تقييم هجن اخلال�ض من الذكور: مت الرتكيز يف هذا 

على اأهم ال�سفات الثمرية املميزة لل�سنف وهي: وزن االغري�س، 

15. تاأثري عملية اخلف على حت�صن �صفات ثـمار �صنف  �صورة 

برين يف ولية �صمائل

ا�صكال  وتنا�صق  متاثل  على  اخلف  عملية  تاأثري   .13 �صورة 

واأحجام الثمار �صنف بونارجنة

14. تاأثري عملية اخلف على حت�صن �صفات ثـمار �صنف  �صورة 

بر�صي يف ولية �صمائل
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عدد االغاري�س، عدد ال�سماريخ باالإغري�س، عدد االأزهار، طول 

االغري�س، عر�س االغري�س، طول العرجون وطول اجلزء املثمر. 

من خلل نتائج التقييم لهذا املو�سم ات�سح وجود تفاوت واإختلف 

ال�سفات  ببع�س  الفحول  بع�س  متيزت  وقد  منها  كل  �سفات  يف 

الثمرية يف حني متيز بع�سها االخر ب�سفات ثـمرية اأخرى. تفوق 

الفحل رقم )13( يف جميع ال�سفات الثمرية يليه الفحل رقم )46( 

وتفاوت وزن االغري�س بني 208 - 1487 جم وعدد االأغاري�س بني 

وعدد  �سمراخ   213  -  65 بني  ال�سماريخ  وعدد  اإغري�س   13  -  6

 44 بني  االإغري�س  وطول  بال�سمراخ  زهرة   44  -  17 بني  االزهار 

- 69 �سم وعر�س االغري�س بني 6 - 12�سم وطول العرجون بني 

36 - 49 �سم وطول اجلزء املثمر من االإغري�س بني 29- 50�سم 

وتعد هذه النتائج مقبولة نظرا لقلة مياه الري املتوفرة يف املحطة 

اأو تغري  و�سوف ي�ستمر تقييمها يف املو�سم املقبل للتاأكد من ثبات 

�سفات كل منها.

تقييم هجن اخلال�ض من الناث: مت الرتكيز يف هذا التقييم 

على اأهم ال�سفات الثمرية املميزة لل�سنف وهي: طول وعر�س 

الثمرة وعر�س النواه و�سمك اللحم و وزن اللحم و وزن الثمرة 

ات�سح  املو�سم  لهذا  التقييم  نتائج  خلل  من   . العذوق  وعدد 

بع�س  وقد متيزت  منها  كل  �سفات  واإختلف يف  تفاوت  وجود 

هذه  اأغلب  اأن  بينها  من  جيدة  ثـمرية  ب�سفات  االناث  هذه 

�سنف  ثـمار  بلون  ال�سبيه  اال�سفر  باللون  اإحتفظت  الهجن 

اخلل�س االأم مع اإختلف يف درجته بني هجني واآخر يف حني 

اأن �سكل الثمار كان حمل اأختلف وا�سع بني هذه الهجن حيث 

ظهر منها ثـمار اأ�سطوانية مبتعدة عن �سكل ثـمار االأم وبع�سها 

ثـمار بي�ساوية وكروية وبع�سها خمروطية ال�سكل )�سورة 16(، 

وقد ظهر اأحد الهجن �سبيها باخلل�س االأم حيث ي�سعب متييز 

ثـماره عن ثـمار اخلل�س االأم مما يعد اإجنازًا بحثيًا لل�سلطنة 

ثـمار  �سفات  يحمل  �سنف  انتاج  من  بها  الباحثني  لتمكن 

الهجن من  �سا�سع بني هذه  املعروف. ظهر اختلف  اخلل�س 

حيث متو�سط وزن الثمار وقد مت ت�سجيل بع�س الهجن باأحجام 

ثـمرية كبرية مقارنة بحجم ثـمار اخلل�س االأم مع �سبه كبري 

يف لون الثمرة واختلف يف ال�سكل وقد تراوح طول الثمرة بني 

وطول  2.6�سم   -  2.1 بني  الثمرة  عر�س  و  �سم   4.4  -2.8

النواة بني 1.9- 2.3�سم  وعر�س النواه بني 0.6 - 0.7�سم 

و�سمك الثمار بني 0.6 -  1.1�سم وزن اللحم بني 6 -  15جم 

و وزن الثمرة بني 8 - 16جم. وتعترب هذه النتائج مب�سرة للغاية 

نظرا لكون هذه الهجن مزروعة يف موقع يعاين من �سح يف مياه 

الري مما يدل على وجود �سفات ثـمرية جيدة وقابلة للتح�سن 

اإذا توافرت لها الظروف املنا�سبة.

مع  التهجني  خلل  من  الفر�ض  �سنف  �سفات  حت�سني  درا�سة 

�سنف جمهول العاملي

ونظرا  الدويل،  التمور  �سوق  يف  ال�سديدة  املناف�سة  نتيجة 

ال�سروري  بات من  املحلية، فقد  التجارية  االأ�سناف  ملحدودية 

اأحد  الفر�س  �سنف  يعترب  املحلية.  االأ�سناف  �سفات  حت�سني 

اجليدة  الثمرية  بخ�سائ�سه  املعروفة  املحلية  االأ�سناف  اأهم 

ويعتقد اأن �سفات هذا ال�سنف من املمكن حت�سينها بالتهجني 

مع اأحد االأ�سناف التجارية العاملية املعروفة. لذلك مت ت�سميم 

هذه الدرا�سة بهدف تقييم تاأثري تهجني ال�سنف فر�س املحلي 

مع �سنف »جمهول« التجاري الدويل من اأجل اإنتاج �سنف جديد 

ميزج يف �سفاته بني ال�سنفني. نفذت هذه الدرا�سة يف حمطة 

جمهول  �سنف  تلقيح  مت  حيث  بالرمي�س  الزراعية  البحوث 

من  الناجت   ”)FM-2014( الفر�س  »ابن  فحل  مع  )اأنثى( 

الفر�س ومن ثم تغطية االغاري�س ل�سمان  زراعة بذور �سنف 

عدم وجود تلقيح خلطي. مت ح�ساد الثمار الناجتة وا�ستخل�س 

على  واحل�سول  املظلل  امل�ستل  يف  اأ�س�س  يف  وزراعتها  البذور 

يتم  ثم  ومن  ال�ستلت  متابعة  حاليا  يتم   .)F1( االأول  اجليل 

ملتابعتها  وذلك  جاهزيتها  عند  امل�ستدمية  االأر�س  اإىل  نقلها 

وتقييمها.

حت�سني اأحجام ثمار �سنف بونارجنة لرفع قيمتها الت�سويقية

يعد نخيل التمر املح�سول الرئي�سي يف ال�سلطنة مع وفرة يف االنتاج 

والتدين يف جودة الثمار فاإن اخلف واحدة من اأهم العمليات لرفع 

االأ�سناف  من  بونارجنة  �سنف  يعترب  للثمار.  الت�سويقية  القيمة 

ثمار  انتاج  يف  يت�سبب  اخلف  معاملة  تنفيذ  عدم  اأن  اإال  اجليدة 

�سغرية احلجم ومتدنية اجلودة  خا�سة مع حمل اأعداد كبرية من 

العذوق التي قد ت�سل اإىل 25 عذق االأمر الذي يوؤدي اإىل  تدين 

اأ�سعار بيع ثماره مقارنة مع ثمار نف�س ال�سنف يف حالة العناية 

بثماره ومتدنية اجلودة .  الهدف الرئي�سي لهذه الدرا�سة هو اإنتاج 

ثمار باأحجام كبرية ل�سنف بونارجنة تتوافق ومتطلبات ال�سوق. 

يف  بربكاء  الزراعية  البحوث  مزرعة  يف  التجربة  هذه  تنفيذ  مت 

 %40 )خف  للخف  معاملتني  تنفيذ  خلل  من  2014م  مو�سم 

50% من طول املنطقة  لل�سمراخ وخف  من طول املنطقة املثمرة 

اأثر هذه  الدرا�سة  اأو�سحت  بال�ساهد.  لل�سمراخ( مقارنة  املثمرة 

املعاملت وفق ن�سبة اخلف اأو�سحت الدرا�سة اأن املعاملة 2 )%50 

خف من طول اجلزء املثمر لل�سماريخ( اأعطت نتائج متميزة من 

1 )40% من  املعاملة  تليها  االنتاج   واإجمايل  الثمار  حيث حجم 

ال�ساهد بدون  لل�سماريخ( مقارنة مع معاملة  املثمر  طول اجلزء 

خف. واأو�سحت الدرا�سة اأن معاملت اخلف 1و2 اأعطت حت�سنا 

يف طول الثمار تراوح بني 4 – 4.4 �سم  مقارنة مبعاملة ال�ساهد 

ثـمار  و  )ميني(  الأم  الظاهرة  خال�ض  �صنف  ثـمار   .16 �صورة 

ال�صنف الهجني F1 )ي�صار(
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امل�سروع 1-5  تعظيم القيمة ال�سناعية للتمور

3.2�سم و تراوح عر�س الثمرة 2.3 - 2.6�سم مقارنة بال�ساهد 

)2�سم( وبلغ وزن الثمرة للمعاملتني 10.7 – 12.0 جم مقارنة 

-  10.2 كجم    10 العذق  وزن  وتراوح  7.1 جم   ال�ساهد  بوزن 

النخلة  اإنتاجية  اإجمايل  وتراوح  14.1كجم  بال�ساهد  مقارنة 

للمعاملتني 155.3-  191.7 كجم مقارنة بال�ساهد 192.4كجم 

، وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن هذا النوع من اخلف قد اأعطى نتائج 

اإيجابية من حيث رفع جودة الثمار )�سورة 17(.

العدد المثل من ال�سعف لكل عذق على �سنف بونارجنة

ي�ستدعي االنتاج الكبري للتمور يف ال�سلطنة جمهودات لتح�سني 

اأهداف  اأهم  من  ال�سوق.  ومتطلبات  يتلئم  الثمار مبا  �سفات 

ال�سعف  و عدد  العذوق  العلقة بني عدد  الدرا�سة معرفة  هذه 

بغر�س حت�سني �سفات الثمار ل�سنف بو نارجنة  من خلل خف 

العذوق بغية زيادة اأحجام واأوزان الثمار . نفذت هذه الدرا�سة 

التجربة  2014. مت  يف هذه  الفاكهة بربكاء يف عام  يف م�ستل 

خف عذوق باأكملها باحت�ساب عدد ال�سعف لكل عذق من خلل 

تنفيذ ثلث معاملت: االأوىل ترك عذق لكل 5 �سعفات و الثانية 

ترك  عذق لكل 10 �سعفات والثالثة ال�ساهد بدون خف. اأو�سحت 

يتوقف على طريقة  للخف  ال�سنف  اإ�ستجابة هذا  اأن  الدرا�سة 

ون�سبة اخلف حيث تبني  قلة ا�ستجابة هذا ال�سنف من خلل 

طريق خف العذوق باأكملها. لقد تبني اأن معاملة ترك عذق لكل 

خم�س �سعفات )خف عدد من الغذوق باأكملها دون خف ن�سبة 

تفوقت  ايجابي حيث  مردود  لها  يكن  ال�سماريخ( مل  من طول 

اأن  اأو�سحت الدرا�سة  اأحجام ثمار معاملة ال�ساهد عليها. كما 

�سم   3،4 و   3،3 كانت  االأوىل  و  الثانية  للمعاملت  الثمار  طول 

عر�س  بلغ  حني  يف  �سم(   3،2( بال�ساهد  مقارنة  التوايل  على 

الثمار يف املعاملت 19 و 20 �سم على التوايل مقارنة بال�ساهد 

)2�سم(  وبلغ متو�سط وزن الثمرة 6،8 - 7،0 جم على التوايل 

 - العذق 15،0  وزن  متو�سط  وبلغ  بال�ساهد )7،1جم(  مقارنة 

15،5 كجم على التوايل مقارنة بال�ساهد )14،1 كجم( ، وبلغ 

اإجمايل اإنتاج ال�سجرة يف املعاملت املذكورة 168،5 و 200،5 

على التوايل مقارنة بال�ساهد)192،4كجم(.

درا�سة اإنتاج الدب�ض و�سفاته الفيزيائية - الكيميائية 

 2013 اأ�سارت اإح�سائيات وزارة الزراعة و الرثوة ال�سمكية لعام 

و�سل  واملائدة  ال�سناعي  ب�سقيها  التمور  من  فائ�س  وجود  اإىل 

اإىل 78000 طن )50 األف طن ال�سناعي و 28األف طن املائدة( 

بذلك  مهددا  التمر  ملح�سول  االقت�سادي  العائد  على  �سلبا  يوؤثر 

من  به  يت�سل  ما  وكل  التمر  نخيل  لزراعة  املجدية  اال�ستدامة 

تخطيط  اإىل  بالباحثني  حدى  مما  واجتماعية  ثقافية  عوامل 

وتنفيذ االأبحاث التي ت�ساهم يف اإ�سافة القيمة للتمور ومنتجاتها 

اإحدى هذه االإجراءات هو حتويل  ال�سلبية.  املوؤثرات  لتجاوز هذه 

التطورات  تتلءم مع  تقنيات  الدب�س من خلل  اإىل منتج  التمور 

احلديثة يف جمال ال�سناعات الغذائية التي حتافظ على النوعية 

واجلدوى االقت�سادية.

اأربع  وبا�ستخدام  واملب�سلي  الفر�س  �سنفي  من  الدب�س  اإنتاج  مت 

معاملت مبعدل )3( مكررات لكل معامله.  تراوحت لزوجة دب�س 

الفر�س بني 467.4 )متر مع ماء 2:1 ( و 519.17 )غلي املاء ثم 

1.5:1(، بينما تراوحت  لزوجة دب�س املب�سلي بني  اإ�سافة التمر 

مع  5000 )متر  من  اأكرث  و   )1.5:1 املاء  مع  )التمر   1094.58

ماء 2:1(. تفوق دب�س املب�سلي جلميع املعاملت يف ا�سراقة اللون 

عن دب�س الفر�س.مت حتليل النتائج اإح�سائيا با�ستخدام برنامج 

 .MINITAB14

اأظهرت نتائج التحليل االإح�سائي اأن عوامل ال�سنف و ن�سبة التمر 

طريقة  مع  واملاء  التمر  ن�سبة  واأي�سا  الت�سخني  طريقة  مع  واملاء 

لكن جميع  اللزوجة.  على  معنوي  تاأثري  لها  ال�سنف  مع  الت�سخني 

هذه العوامل لي�س لها تاأثري معنوي على ا�سراقة اللون، لذلك يو�سى 

يف  غليه  عن  عو�سا  الدب�س  �سناعة  يف  املب�سلي  �سنف  با�ستخدام 

مرحلة الب�سر وجتفيفه )التب�سيل(، مما له من دور يف رفع قيمته 

االقت�سادية. ال�سكل )1( يو�سح وزن الدب�س يف االأربع معاملت. 

�صكل 1. وزن الدب�ض يف املعامالت املختلفة
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�صورة 17. �صنف بونارجنة بعد اإجراء عملية اخلف
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الدب�ض  انتاج  يف  امل�ستخدمة  التمور  ثفل  حمتوى   تاأثري  درا�سة 

بكل من درجة احلراره وفرتة ال�ستخل�ض ون�سبة اإ�سافة املاء

اأن  ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  لوزارة  التابعة  االح�ساءات  اأ�سارت 

من   %64 ت�سكل  والتي  التمور  من  طن   50.000 يقارب  ما  هناك 

اإجمايل االنتاج يف ال�سلطنة تعترب من الفائ�س العام الإنتاج النخيل 

مما قد يوؤثر �سلبا على قطاع النخيل والتمور  واملردود االقت�سادي 

التمور يف  ا�ستغلل هذه  النخيل. لذا فاإن من االأجدى  من زراعة 

التحويلية.  كال�سناعات  التمور  هذه  قيمة  من  ترفع  قد  �سناعات 

تطويرها  واجلاري  املعتمدة  احللول  اأحد  هو  الدب�س  اإنتاج  اإن 

بال�سلطنة وهو باالإ�سافة اإىل كونه اإرث يتناقله االأجيال فهو يزيد 

االإرث.   هذا  على  االإبقاء  على  ويحفزه  العماين  املزارع  دخل  من 

والتي حتقق  الدب�س  اإنتاج   لتطوير  بها  املعمول  التح�سينات  رغم  

التقليدية  بالطريقة  مقارنة  الوقت  وتوفري  الغذاء  �سلمة  �سروط 

اإال ان هناك حتديا يواجه املهتمني باال�ستثمار يف هذه ال�سناعة اأال 

وهو الثفل . الثفل هو بقايا الفواكه اأو اخل�سروات اأو احلبوب بعد 

الع�سر والتي يكون مكونها اال�سا�سي االألياف التي حتتفظ مبكونات 

ن�سبة  الثفل  ميثل  اال�ستخل�س.  عمليه  اإمتام  دون  حتول  اأخرى 

ترتاوح بني 41 - 47% من وزن املواد االأولية )التمور( امل�ستخدمة يف 

ت�سنيع الدب�س وهذه الن�سبة ت�سكل عائقا للم�سنعني. اإن ا�ستغلل 

هذا الثفل قد ي�سكل قفزة نوعية مل�سثمري التمور وحتفزهم لتنويع 

جماالت اال�ستفادة التامة من هذه التمور. تهدف هذه الدرا�سة اإىل 

تقليل الفاقد من املواد ال�سلبة الذائبة املتبقية يف الثفل وذلك من 

خلل حتديد الظروف امللئمة من درجة حرارة وفرتة ا�ستخل�س 

االأمثل  اال�ستخل�س  على  وتاأثريها  الثفل  اإىل  املاء  اإ�سافة  ون�سبه 

ملتبقيات املواد ال�سلبة الذائبة. مت من خلل هذه الدرا�سة حتديد 

الظروف املثالية لل�ستخل�س التام للمواد ال�سلبة الذائبة حيث 

يف  االأكرب  املوؤثر  العامل  هي  احلرارة  درجه  اأن  اإىل  التو�سل  مت 

حتقيق هدف هذه الدرا�سة. كما اأن العوامل االأخرى كن�سبة اإ�سافة 

املاء اإىل الثفل و فرتة اال�ستخل�س قد توؤثر اإذا اجتمع تاأثريها مع 

العوامل االأخرى. اإن اأثر املعاملة 70 - 80 درجة مئوية وا�سح على 

ن�سبه املواد ال�سلبة الذائبة )9  - 10 برك�س( يف جميع معاملتها 

مقارنه بـ 60- 70  درجة مئوية.

التقييم احل�سي لبديل القهوة املح�سر من نوى التمر

تعترب عجينة التمر هي املنتج االأ�سا�سي لوحدات و م�سانع التمور. مير 

اإنتاج العجينة مبراحل متعددة هي غ�سل التمر اخلام، ثم جتفيفه، 

ثم نزع النوى، ثم الرتطيب، ثم الفرم، واأخريا التعبئة. ويتخلف عن 

كعلف  النوى  ي�ستخدم  التمر.  نوى  من  كبرية  كميات  العجينة  انتاج 

للما�سية واأي�سا قد يغ�سل ويجفف ويحم�س ويطحن الإنتاج م�سحوق 

ي�ستخدم لتح�سري م�سروب كبديل للقهوة لت�سابهه يف الطعم بالقهوة. 

ونتيجة لعادة �سرب القهوة املنت�سرة يف ربوع ال�سلطنة فاإنه من املر�سح 

الكافيني  احتوائه على  لعدم  ونتيجة  النوى  م�سروب  ا�ستخدام  رواج 

فلهذا ال�سراب ميزة يف اأنه ال يعر�س م�ستهلكه للإدمان. اإن التقييم 

القيمة  بحوث  جمال  يف  للبحوث  االأ�سا�سية  املتطلبات  من  احل�سي 

الفاكهة  كمحا�سيل  املختلفة  الغذائية  للمواد  والوظيفية  الغذائية  

واخل�سر. يتحرى التقييم احل�سي بحث عوامل جذب امل�ستهلك لل�سلع 

املختلفة فاإنه مهما كانت القيمة الغذائية  والوظيفية لغذاء ما فاإنه 

االختبار  يعد  امل�ستهلك.  جذب  عوامل  يحز  مل  ما  جتاريا  ينجح  لن 

الثلثي  Triangle test من طرق التقييم احل�سي التي تتوخى ك�سف 

بدرجة  فقط  وتختلف  املت�سابهة  الغذائية  للمواد  احل�سية  ال�سفات 

مقارنة  التمر  نوى  مل�سروب  الثلثي  احل�سي  التقييم  اأقيم  طفيفة. 

بقهوة النب وا�سرتك فيه اأ�سخا�س من م�ستهلكي القهوة وذلك لتاأكيد 

م�سروب  �سلحية  لتثبيت  الطعم،  يف  امل�سروبني  اختلف  اأو  ت�سابه 

النوى كبديل للقهوة )جدول 5(.

جدول 5. حتليل م�صحوقي نوى التمر والنب

العينة
 الرطوبة 

%

الن�صاط 

املائي

املواد 

ال�صلبة 

الذائبة

م�سحوق النب 

املحم�س بدرجة 

متو�سطة

6.90.3565.3

م�سحوق نوى التمر 

املحم�س بدرجة 

متو�سطة

4.650.25050.6

م�سحوق النوى 

املحم�س بدرجة 

عالية

2.850.145-

القهوة �سمن  النوى عن  النتائج �سعوبة متييز م�سروب  اأظهرت 

التمييز  �سعوبة  درجة  اأن  على  تدل  كما  االختبار،  امل�سرتكني يف 

من   %61.5 فقد متكن   النوى،  م�سروب  بدرجة حتمي�س  تتاأثر 

املقِيمني من التمييز ومل يتمكن البقية من التمييز بني م�سروبي 

نوى التمر املحم�س بدرجة متو�سطة و بني م�سحوق النب املحم�س 

84.6 % من املقِيمني من التمييز  بدرجة متو�سطة. فيما متكن  

بني م�سحوق النب املحم�س بدرجة متو�سطة وبني  م�سحوق النوى 

اإجماال فقد بني االختبار احل�سي وجود  املحم�س بدرجة عالية. 

بدرجة  املحم�س  النوى  م�سروب  بني  الطعم  يف  عايل  ت�سابه 

مما  متو�سطة  بدرجة  املحم�س  النب  م�سروب  بني   و  متو�سطة 

التقليدية.  للقهوة  واردا  بديل  املحم�س  النوى  م�سحوق  يجعل  

ال�سلبة  واملواد  املائي  والن�ساط  الرطوبة  يو�سح   )5( اجلدول 

الذائبة لثلث عينات من م�سحق نوى التمر.
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امل�سروع 1-6 . التنوع الوراثي واجلزيئي لنخيل التمر

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

يعترب م�سروع الب�سمة الوراثية واخلريطة اجلينية للنخيل ذو اأهمية 

وت�سخي�سها  العمانية  االأ�سناف  على  املحافظة  اإىل  ويهدف  عالية 

جينيا. مت حتديد طريقة املايكرو�ستااليت )SSR( لدرا�سة الب�سمة 

النخيل.  لتو�سيف  املعروفة  الطرق  واأدق  اأف�سل  من  وهي  الوراثية 

حتديد  خللها  من  مت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  على  بناء 

تقنية  با�ستخدام  عمانية  نخيل  اأ�سناف   )8( لـ  الوراثية  الب�سمة 

املايكرو�ستااليت، مت خلل هذا العام حتليل )6( اأ�سناف وهي: ق�س 

طبق،  ق�س قنطرة، ن�سو اخل�سبة، هليل اأ�سفر، هليل احل�سا، ق�س 

جربين. مت جمع عينات �سعف للأ�سناف ال�ستة من )5( مكررات لكل 

�سنف من كل من حمافظات �سمال وجنوب الباطنة )واليتي �سحار 

وبركاء( والداخلية )واليتي بهلء ونزوى( وحمافظتي ال�سرقية. مت 

 (PCR) ال�سل�سلة املتبلمرة  حتليل العينات عن طريق حتليل تفاعل 

با�ستخدام 17 بادئة تفاعل ومت حتليل احلم�س النووي.

اختيار اأجنة جن�صية مقاومة للملوحة من نباتات النخيل:

والزراعة  اجلينات  نقل  مثل  احليوية  التقنية  اأ�ساليب  تطبيق  يعد 

الن�سيجية من الطرق الهامة التي قد ت�ساهم يف تعزيز مقاومة النبات 

ال�سلطنة.   اأرا�سي  من  كبرية  م�ساحات  منها  تعاين  التي  للملوحة 

يهدف هذا امل�سروع البحثي اإىل احل�سول على نباتات نخيل مقاومة 

ا�ستزراع  �سيتم  حيث  الن�سيجية  الزراعة  تقنية  با�ستخدام  للملوحة 

خمتلفة  لرتاكيز  الن�سيج  خليا  تعري�س  الوقت  نف�س  ويف  االأن�سجة 

اخلليا  تنق�سم  االنابيب  داخل  اال�ستزراع  ظروف  يف  امللوحة.  من 

اإنتاج  يتيح  مما  النمو  هرمونات  اإ�ستخدام  نتيجة  �سديدة  ب�سرعة 

الوراثي  وغري  الوراثي  الرتكيب  يف  تختلف  قد  كثرية  باأعداد  خليا 

النمو يف  على  ت�ساعد اخلليا  قد  التغريات  هذه  االأم.  عن اخلليا 

ظروف عالية من امللوحة. يندرج حتت هذا البحث جتربتني وهما:

النخيل  اأوراق  من  نوعني  )الكال�ض( من  ن�صيجية  انتاج خاليا 

)اأوراق نخيل من نبات ناجت من الزراعة الن�صيجية، واأوراق من 

�صجرة نخيل حقلية(:

ال�سنف  من  االإنبثاق  حديثة  اأوراق  اختيار  مت  التجربة  هذه  يف 

النخيل احلقلية، وزرعت مقاطع )1�سم2(  اأ�سجار  خل�س الإحدى 

الكال�س  بنمو  اأو�ساط غذائية خا�سة  اأربعة  االأوراق املختارة يف  من 

)�سورة 18( يختلف كل منها يف تركيز مادة )D-2,4( وو�سعت حتت 

تراكيز مادة  )D-2,4( املختربة  ُتظهر  النمو امللئمة. مل  ظروف 

اإىل  ذلك  ُيعزى  وقد  )الكال�س(  الن�سيجية  اخلليا  لنمو  بوادر  اأية 

تكون  اأن  يف�سل  حيث  للتجربة  اختريت  التي  االأوراق  ملئمة  عدم 

اأ�سغر عمرًا. اأي�سًا قد يكون ب�سبب مكونات الو�سط الغذائي وتراكيز 

الهرمونات. لذا �سوف يتم اعادة التجربة با�ستخدام اأو�ساط غذائية 

خمتلفة وزراعة نوعني من اأوراق النخيل )اأوراق نخيل من نبات ناجت 

من الزراعة الن�سيجية، واأوراق مبكرة من �سجرة نخيل حقلية(.

ن�صيجية  خاليا  على  امللوحة  من  خمتلفة  تراكيز  اختبار 

)الكال�ض(  منتجة م�صبقا يف خمترب الزراعة الن�صيجية بجماح:

)كال�س(  ن�سيجية  خليا  ا�ستخدام  مت  التجربة  من  اجلزء  هذا  يف   

اخلليا  هذه  ُزرعت   .13 املرحلة  يف   )A2B85( خل�س  لل�سنف 

اأو�ساط غذائية تختلف فقط يف تركيز ملح كلوريد  الن�سيجية يف )7( 

400 ميلي موالر(، حيث   ،300  ،200  ،150  ،100  ،50 ال�سوديوم )0، 

ان  لوحظ  للتجربة.  ك�ساهد  امللح  من  اخلايل  الغذائي  الو�سط  اعترب 

يف  االأجنة  تكوين  على  وقادرة  النمو  جيدة  كانت  الن�سيجية  اخلليا 

 200 19( التي احتوت على الرتكيز امللحي  االأو�ساط الغذائية )�سورة 

ميلي موالر اأو اأقل، لذا مت افرتا�س اأن 50 - 100 ميلي موالر هو النطاق 

امللحي امللئم لنمو الكال�س. ومت تعديل تراكيز ملح كلوريد ال�سوديوم 

مبا يتوافق مع هذا االفرتا�س وجاري متابعة التجربة.

برتاكيز  الكال�ض  بنمو  اخلا�صة  الغذائية  الأو�صاط   .18 �صورة 

الغذائي  الو�صط  عترب 
ُ
اأ  ، ال�صوديوم  كلوريد  ملح  من  خمتلفة 

اخلايل من امللح ك�صاهد للتجربة.

�صورة 19. منو الكال�ض وقدرتها على تكوين الأجنة يف الأو�صاط 

الغذائية التي احتوت على الرتكيز 200 ميلي مولر اأو اأقل من 

ملح كلوريد ال�صوديوم
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)النظام  تربة  بدون  الزراعة  نظام  حتت  احللو  الفلفل  تقييم 

املفتوح( يف البيت املحمي املربد

لقـــد زاد ا�ستخدام تقنية الزراعة بدون تربة ب�سكل كبري يف االونه 

االخـــرية ب�سبـــب مزاياها املتعـــددة، حيث اأن الزراعـــة بدون تربة 

بنظاميهـــا املغلق واملفتوح قد ت�ساعـــد املزارعني على جتنب الكثري 

من م�ساكل الرتبة، باالإ�سافة اإىل اإنتاج حما�سيل ذات جودة عالية 

باإ�ستهلك ماء واأ�سمدة اأقـــل من الزراعة يف الرتبة. يحتل الفلفل 

احللـــو مكانا مرموقـــا بني اخل�ســـار املزروعة يف البيـــوت املحمية 

ب�سبـــب اإرتفـــاع الطلب عليـــه. اإن اإختيـــار االأ�سنـــاف املنا�سبة هي 

اخلطـــوة االأوىل يف طريـــق النجاح لزراعة ناجحـــة واإقت�سادية يف 

البيوت املحمية.

اأجريت هـــذه التجربة خـــلل مو�ســـم )2014/2013( يف حمطة 

البحـــوث الزراعيـــة بالرمي�ـــس يف البيت املحمـــي )270م2( حتت 

نظـــام الزراعة بدون تربـــة )النظـــام املفتوح( باإ�ستخـــدام ثلثة 

اأو�ساط زراعية )الرمل ون�ســـارة �سعف النخيل ون�سارة اخل�سب(. 

مت زراعـــة بـــذور الفلفل احللـــو �سنـــف Hercules F1 يف �سواين 

زراعيـــة معبـــاأة بالبيتمو�ـــس ومت نقلهـــا اىل البيت املحمـــي بتاريخ 

2013/10/8 م. كمـــا مت اإ�ستخـــدام ق�ســـاري بل�ستيكيـــة �سوداء 

معبـــاأة باالأو�ســـاط املذكـــورة مرتبـــة يف قطاعات ع�سوائيـــة كاملة 

)CRD( بخم�سة مكررات.

اأ�ســـارت النتائج اىل عدم وجود فـــروق معنوية (p<0.05) يف عدد 

الثمـــار يف املـــرت املربع ومتو�ســـط اأوزانها واالإنتاجيـــة يف االأو�ساط 

الثلثـــة املختلفة حيث كانت اأعلـــى اإنتاجية يف و�سط الرمل وبلغت 

3.2 طن/للبيت املحمي )�سكل 2(.

�صكل 2. م�صتويات الإنتاج للفلفل احللو يف اأو�صاط زراعية خمتلفة

تاثري الأو�ساط الزراعية املختلفة على انتاجية الطماطم يف البيت 

املحمي املربد حتت ظروف الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح(

لقـــد زاد ا�ستخدام تقنية الزراعة بدون تربة ب�سكل كبري يف االونه 

االخـــرية ب�سبـــب مزاياها املتعـــددة، حيث اأن الزراعـــة بدون تربة 

بنظاميهـــا املغلق واملفتوح قد ت�ساعـــد املزارعني على جتنب الكثري 

من م�ساكل الرتبة، باالإ�سافة اإىل اإنتاج حما�سيل ذات جودة عالية 

باإ�ستهلك ماء واأ�سمدة اأقل من الزراعة يف الرتبة. 

اأجريـــت التجربة يف البيـــوت املحمية املربدة حتت ظـــروف تقنية 

الزراعة بـــدون تربة )النظام املفتوح( لتقييـــم انتاجية الطماطم 

با�ستخـــدام خم�ســـة اأو�ساط خمتلفـــة وهي الرمل و�سعـــف النخيل 

ون�ســـارة اخل�ســـب وخملفـــات النارجيـــل والبيتمو�ـــس با�ستخـــدام 

قطاعات كاملة الع�سوائية )CRD( مع خم�سة مكررات يف حمطتي 

البحوث الزراعية بالرمي�س وجماح يف دي�سمرب 2013م.

اأ�سارت النتائـــج اإىل وجود فروقات معنوية بني االو�ساط الزراعية 

املختلفـــة فيمـــا يتعلـــق مبتو�ســـط   وزن الثمـــرة )جـــم( واالنتاجية 

)طـــن/ للبيـــت 270م2( يف الرمي�ـــس وجمـــاح بينمـــا لوحظ عدم 

وجـــود فروقـــات معنويـــة (p<0.05) يف عـــدد الثمـــار/م2. تراوح 

عـــدد الثمار/م2 بـــني 149-175 ثمرة ومتو�ســـط وزن الثمرة بني 

121.3-155.5 جـــم واالنتاجيـــة تراوحت بـــني 4.8-7.1 طن/ 

للبيت املحمي يف الرمي�س. بينما تراوح عدد الثمار/م2 بني 158-

189 ثمـــرة ومتو�ســـط وزن الثمرة بني 156-167 جـــم واالنتاجية 

تراوحت بني 6.9-8.0 طن/للبيت املحمي يف جماح.

كما اأو�سحت النتائج باأنه لوحظ تفوق و�سط خملفات النارجيل يف 

االنتاجية )7.1 و8.0 طـــن / للبيت املحمي( يف الرمي�س وجماح 

علـــى التوايل. وبلغت فرتة احل�ساد)82( يوما يف الرمي�س و)59( 

يوما يف جمـــاح. لوحظ زيادة االنتاجية يف هذا املو�سم عن املو�سم 

املا�ســـي باكرث من 40% يف كل املوقعيـــني )الرمي�س وجماح( وقد 

يعود ذلك اىل زيادة اأيام احل�ساد، )�سكل 3(.
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الربنامج الرئي�سي 2 . كفاءة ا�ستخدام املياه واإدارة الري

امل�سروع 2-1 حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه يف الزراعة املحمية وتقنيات الزراعة بدون تربة
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�صـــكل 3. اإنتاجيـــة الطماطم )طـــن( حتت تاأثري او�صـــاط زراعية 

خمتلفـــة يف تقنية الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح( يف البيت 

املحمي املربد خالل املو�صم 2014/2013 بالرمي�ض وجماح

تقييم اأ�سنــاف الطماطم يف اأو�ساط زراعيــة خمتلفة با�ستخدام 

تقنيــة الزراعة بدون تربــة )النظام املفتــوح( يف البيت املحمي 

املربد بالكامل

تعرف الزراعة املائية باأنها تقنية زراعة النباتات يف املحاليل املغذية 

مــــع اأو بدون و�سط زراعي )مثل الرمــــل واحل�سى، الفريميكوليت، 

روك وول، البرياليــــت، الطحالب، جوز الهنــــد اأو ن�سارة اخل�سب(. 

ويتــــم ت�سنيــــف الزراعة بــــدون تربة كنظام مغلق )يتــــم فيه اإعادة 

تدويراملحلول املغذي( اأو نظام مفتوح )اأي اأن املحلول املغذي املورد 

اإىل جــــذور النباتات ال يتم اإعادة تدويــــره(. لقد اأ�سبحت الزراعة 

املحميــــة من التقنيــــات الهامة يف جمال الزراعــــة يف املنطقة الأنها 

تعطــــي اإنتاجية عاليــــة ومنتجات ذات نوعية جيــــدة. كما اأن الرتبة 

يف ال�سلطنــــة لديها الكثري من امل�ساكل ب�سبــــب اال�ستخدام امل�ستمر 

لنف�ــــس الرتبة لزراعة اخل�ســــراوات ممــــا اأدى اإىل ازدياد اأمرا�س 

الرتبــــة وتراكم االأمــــلح وخا�ســــة يف البيوت املحميــــة. والأن تكلفة 

االو�ســــاط يف الزراعة املائية عالية، فاإن االمــــر يتطلب البحث عن 

موارد ومــــواد حملية ميكن اإ�ستخدامها كاأو�ســــاط زراعية. اأجريت 

بحوث عديدة حتت هذه االأنظمة با�ستخدام او�ساط خمتلفة الإنتاج 

الطماطم ف�سل عن غريها من اخل�سروات.

اأجريـــت التجربـــة يف البيـــت املحمـــي املـــربد )270 م2( مبحطة 

البحوث الزراعيـــة بالكامل با�ستخدام تقنيـــة الزراعة بدون تربة 

)النظـــام املفتـــوح( وا�ستخـــدم اثنني مـــن االأو�ساط وهمـــا ن�سارة 

اخل�سب و�سعف النخيل.

 حيـــث مت تخمريهمـــا ملـــدة �سهـــر. زرع �سنفـــان مـــن الطماطـــم

)Slam F1 ،Sancake F1( يف �سواين مملوءة بالرتبة الزراعية 

ومت نقلهـــا اإىل البيت املحمي يف 2014/2/26. زرعت ال�ستلت يف 

ق�ســـاري �سوداء مليئـــة بن�سارة اخل�سب ون�ســـارة �سعف النخيل يف 

قطاعات ع�سوائية كاملة )CRD( مع ثلثة مكررات.

لوحـــظ وجود فروقـــات معنوية (p<0.05) بـــني االأ�سناف بالن�سبة 

لعـــدد الثمار / م2 ومتو�سط وزن الثمرة )جم( ، بينما مل يلحظ 

اأي فـــروق معنوية بني الو�سطني )ن�ســـارة اخل�سب و�سعف النخيل( 

يف عـــدد الثمـــار/م2. وفيما يتعلـــق باالإنتاجية بـــني الو�سطني فقد 

اأعطت ن�ســـارة اخل�سب اأعلى متو�سط اإنتاجيـــة )4.1طن/ البيت 

املحمـــي( مقارنة مع ن�ســـارة �سعف النخيل. مـــن ناحية اأخرى، مل 

يتم احل�سول على فروق معنوية يف االنتاجية بني االأ�سناف ، حيث 

اأعطـــى ال�سنف �سلم اأعلى اإنتاجيـــة )3.9طن / للبيت املحمي( 

يف ن�ســـارة اخل�سب )�سكل 4(. و�ســـوف يتم اإعادة هذه التجربة يف 

املو�سم املقبل من اأجل تاأكيد النتائج.

�صـــكل 4. اإنتاجيـــة )طـــن( ل�صنفـــني مـــن الطماطـــم حتـــت تقنية 

الزراعـــة بـــدون تربـــة )النظـــام املفتـــوح( يف البيت املحمـــي املربد 

خالل املو�صم 2014/2013 م مبحطة البحوث الزراعية بالكامل.

تقييــم اأ�سناف الطماطم باإ�ستخــدام تقنية الزراعة بدون تربة 

)النظام املغلق( يف البيت املحمي غري املربد بالكامل

اجريت التجربة يف البيـــت املحمي غري املربد )270 م2( مبحطة 

البحـــوث الزراعيـــة بالكامـــل با�ستخـــدام تقنيـــة الزراعـــة بـــدون 

 تربـــة )النظام املغلـــق(. مت زراعـــة اأربعة اأ�سناف مـــن الطماطم

 )Jest F1و Saddaya F1و AL Sancake F1و Salam F1(

لتقييم انتاجيتها وجودة اأدائها، حيث زرعت بتاريخ 2014/1/13 

يف ق�ســـاري من الفلـــني مليئـــة بالبرياليت. وزرعـــت يف قطاعات 

ع�سوائية كاملة )CRD( يف ثلثة مكررات، وكان م�ساحة القطاع 

.)4.7x1.2( 2الواحد 5.6 م
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لوحـــظ وجـــود فروقـــات معنويـــة (p<0.05) يف عـــدد الثمار/م2 

واالإنتاجية )طن/ البيت املحمي( يف االأ�سناف التي مت اختبارها. 

تفاوتـــت االإنتاجيـــة مـــن 3.3 اإىل 5.7 طن/ البيـــت املحمي حيث 

اأعطـــى ال�سنـــف Salam F1 اأعلـــى اإنتاجيـــة بلغـــت 5.7 )طن/ 

البيـــت املحمـــي( وال�سنـــف )AL SANCAK F1( 4.5 طـــن/ 

البيـــت املحمـــي، يف حني اأعطى ال�سنـــف )Saddaya F1( اأدنى 

اإنتاجيـــة و�سلت اإىل 3.3 طن/ البيـــت املحمي )�سكل 5(. و�سوف 

تعاد التجربة يف املو�سم املقبل.

ال�صـــكل 5. اإنتاجيـــة )طـــن/ البيـــت املحمـــي( لأربعـــة ا�صناف من 

الطماطم يف البيت املحمي غري املربد )النظام املغلق( يف الكامل 

)خالل املو�صم 2013 / 2014(.
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امل�سروع 2-2. تعظيم ال�ستفادة من ا�ستخدام املياه واإدارتها حتت بيئات خمتلفة

ا�ستجابــة ح�سي�سة الليبيد والرود�ــض مل�ستويات خمتلفة من مياه 

الري با�ستخدام نظام الري بالر�ض

اأثبتت الدرا�سات ال�سابقة التي اأجريت يف �سلطنة عمان وبع�س دول 

اخلليج تفوق ح�سي�سة الليبيد )Cenchrus ciliaris( على غريها 

مـــن االأعلف من حيـــث االإنتاجية وكفاءة ا�ستخـــدام املياه، حيث 

 )gayana Chloris( ميكن اأن تكـــون بديل حل�سي�ســـة الرود�ـــس

والتي تـــزرع على نطاق وا�ســـع يف ال�سلطنة وتت�ســـف باال�ستهلك 

العـــايل للمياه. مت تنفيذ جتربة يف مركـــز بحوث االإنتاج احليواين 

بالرمي�ـــس خـــلل الفـــرتة مـــن 2012م اإىل 2014 م لدرا�سة تاأثري 

م�ستويات خمتلفـــة من مياه الري على اإنتاجيـــة وكفاءة ا�ستخدام 

امليـــاه )WUE( حل�سي�سة الليبيد والرود�س با�ستخدام نظام الري 

بالر�س. مت تطبيق )4( م�ستويات ري كمعاملت رئي�سية )125 %،   

100 %، 65% و40 % ( من البخر نتح املرجعي )ETo( وح�سي�ستني 

)الليبيـــد والرود�ـــس( كمعامـــلت ثانويـــة بت�سميـــم القطاعـــات 

الع�سوائيـــة الكاملة مع اأربعـــة مكررات. بلغ   اإجمـــايل كميات املياه 

امل�سافـــة 33524 ، 26819 ، 17432 ، 10728 مـــرت مكعب للهكتار 

ملعاملت الري االأربع على التوايل.

اأ�ســـارت النتائـــج اإىل اأن اإنتاجيـــة املادة اجلافـــة حل�سي�سة الليبيد 

والرود�ـــس تتناق�س مـــع انخفا�س كميات مياه الـــري واأن اإنتاجية 

املـــادة اجلافة وكفاءة ا�ستخدام املياه حل�سي�سة الليبيد كانت اأعلى 

من ح�سي�سة الرود�س عند جميع م�ستويات مياه الري. كما اأو�سحت 

النتائـــج اأي�ســـا اأن ح�سي�سة الليبيد املرويـــة بن�سبة 65 % من البخر 

نتـــح املرجعي اأعطت نف�س اإنتاجية ح�سي�سة الرود�س املروية بن�سبة 

125 % مـــن البخـــر نتح املرجعـــي واأعطت اأعلى كفـــاءة ا�ستخدام 

للمياه حيث بلغت الكفاءة )1.08( كغم/م3 )جدول 6(.

جدول 6. اإنتاجية املادة اجلافة )طن/ هكتار( ومتو�صط اإنتاجية املياه )كغم/مرت مكعب( حل�صي�صتي الليبيد والرود�ض حتت م�صتويات 

الري املختلفة

معامالت الري

كفاءة ا�صتخدام املياه )كغم/مرت مكعب(اإنتاجية املادة اجلافة )طن/هكتار(

ح�صي�صة الرود�ضح�صي�صة الليبيدح�صي�صة الرود�ضح�صي�صة الليبيد

a  31.72b  24.75bc  0.70c  0.55الري بن�سبة 125% من البخر نتح املرجعي

b  25.80c  19.22b  0.71c  0.55الري بن�سبة 100% من البخر نتح املرجعي

b  23.36d  14.70a  1.08bc  0.67الري  بن�سبة 65% من البخر نتح املرجعي

e  8.62f  4.750bc  0.62d  0.39الري بن�سبة 40% من البخر نتح املرجعي

LSD3.320.15

CV(%)10.84  14.57 

تاأثــري كمية مياه الــري على اإنتاجية النخيــل )�سنف اخلل�ض( 

وكفــاءة ا�ستخــدام املياه با�ستخــدام نظام الــري بالتنقيط حتت 

ال�سطحي

ي�ستخـــدم نظام الري بالنافـــورة يف �سلطنة عمان على نطاق وا�سع 

لـــري اأ�سجـــار الفاكهة وخ�سو�ســـا النخيل. ونظـــرا الرتفاع البخر 

نتيجـــة ارتفاع درجات احلرارة فان هذا النظام يحتاج لتقييم من 

حيث كفاءة ا�ستخدام املياه مقارنة مع طرق الري احلديثة االأخرى 

مثل الـــري بالتنقيط والري حتت ال�سطحـــي. اأو�سحت الدرا�سات 

ال�سابقـــة اأن نظـــام الـــري بالتنقيط حتت ال�سطحـــي )SDI( اأحد 

الطرق التي ت�ساهم يف توفري مياه الري وحت�سني االإنتاجية وكفاءة 
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ا�ستخـــدام امليـــاه )WUE(. مت تنفيذ جتربة لدرا�ســـة تاأثري كمية 

ميـــاه الري على اإنتـــاج النخيل وكفاءة ا�ستخـــدام املياه با�ستخدام 

نظـــام الـــري بالتنقيط حتت ال�سطحـــي، حيث مت تنفيـــذ التجربة 

يف حمطـــة البحـــوث الزراعية بالكامل. مت اختبـــار )4( معاملت 

بت�سميم القطاعـــات الع�سوائية الكاملة بثلثـــة مكررات ويحتوي 

كل مكـــرر على ثلث �سجـــرات. كانت معاملت الـــري على النحو 

التايل: 

• الري بالنافورة بن�سبة 100% من االحتياجات املائية	

• الري بالتنقيط حتت ال�سطحي بن�سبة 100% من االحتياجات 	

املائية

• الري بالتنقيط حتـــت ال�سطحي بن�سبة 75% من االحتياجات 	

املائية

• الري بالتنقيط حتـــت ال�سطحي بن�سبة 50% من االحتياجات 	

املائية

 مت ح�ســـاب االحتياجـــات املائيـــة بنـــاء علـــى البخر نتـــح املرجعي 

وبا�ستخـــدام برنامـــج CROPWAT ومت احل�ســـول علـــى بيانات 

االأر�ســـاد اجلوية مـــن حمطة االأر�ســـاد اجلوية بالكامـــل، كما مت 

ا�ستخدام )0.90( كمعامل للمح�سول.

اأ�ســـارت النتائج التي مت احل�ســـول عليها يف عام 2014م اإىل عدم 

وجـــود فروق معنوية يف اإنتاجيـــة النخيل عند الري بـ )100%( من 

االحتياجات املائية بنظام الـــري بالنافورة ونظام الري بالتنقيط 

حتت ال�سطحي حيث بلغ متو�سط اإنتاجية الرطب 100 كجم/نخلة 

بينما انخف�ست االإنتاجية اإىل 90 كجم/نخلة عند الري بـ )%75( 

و)50%( مـــن االحتياجـــات املائيـــة لنظـــام الـــري بالتنقيط حتت 

ال�سطحـــي. كما اأو�سحت النتائج اأي�ســـا اأن اأعلى كفاءة ال�ستخدام 

امليـــاه )2.28( كجم/م3 كانت عند الري بــــ )50%( حتت نظام 

الري بالتنقيط حتت ال�سطحي )�سكل 6(.

�صكل 6. الإنتاجية )كجم/نخلة( وكفاءة ا�صتخدام املياه )كجم/

م3(  حتت م�صتويات الري املختلفة
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جمع وحفظ  املحا�سيل الأ�سلية

و  وال�سعري واحلم�س  القمح  املحا�سيل احلقلية مثل  تزرع معظم 

�سلطنة  وحمافظات  مناطق  جميع  يف  والتوريان  البازالء  و  الفول 

الرفيعة  الذرة  حما�سيل  تزرع  حيث  ال�ستاء،  ف�سل  يف  عمان 

ف�سل  يف  كحبوب  ال�ستخدامها  واملنج  والفول  والذرة  والدخن 

خ�سراء  كاأعلف  ال�ستخدامها  اللوبيا  تزرع  حني  يف   ، ال�سيف 

وكحبوب. ويزرع القت )الرب�سيم احلجازي( كنوع من االأعلف 

لل�ستخدام  ال�ستاء فقط  تزرع احللبة يف ف�سل  املعمرة يف حني 

املحلي  الب�سل  حما�سيل  فاإن  للخ�سروات  بالن�سبة  اأما  الطبي. 

واخل�س  البطيخ  و  وال�سمام  واليقطني  والكزبرة  والفجل  والثوم 

والفلفل تزرع لدى عدد قليل من املزارعني وذلك ب�سبب الظروف 

البيئية املختلفة. و هناك جمموعة وا�سعة من اأ�سناف املحا�سيل 

بعيد  زمن  منذ  متواجدة  ال�سلطنة  يف  املتاحة  املختلفة  احلقلية 

يف�سلها املزارعون جلودتها يف الطبخ والتاآلف. 

يركز هذا التقرير يف م�سمونه على نتائج مهمات التجميع للمادة 

الوراثية ملحا�سيل اخل�سار املحلية بهدف حفظها من االنقرا�س 

درجات  مثل  الاأحيائية  بيئية  اجهادات  من  تواجهه  ما  ب�سبب 

احل�سرات  مثل  واأحيائية  واجلفاف  امللوحة  وارتفاع  احلرارة 

واالآفات واالأمرا�س نتيجة للتغري املناخي.

احلقلية  املحا�سيل  اأ�سناف  جمع  مهمة  من  االأوىل  املرحلة  متت 

بحوث  ق�سم  من   املخت�س  العمل  فريق  بها  يقوم  التي  االأ�سلية 

يف   2012 عام  �سبتمرب  يف  النباتية  الوراثية  وامل�سادر  البذور 

اإجمايل  جمع  اإىل  واأدت  و�سمال(  )جنوب  ال�سرقية  حمافظتي 

)118( عينة من االأ�سول الوراثية لهذه البذور والتي ي�سل عددها 

الثانية  التجميع  اأدت مهمة  اىل )20( حم�سول حقلي.  يف حني 

من  عينة   )52( جتميع  اإىل  2013م  عام  �سبتمرب  يف  متت  التي 

االأ�سول الوراثية اأو اال�سناف لبذور )17( حم�سول حقلي تقريبا. 

اأوفدت بعثات جتميع خلل مايو  وا�ستمرارا لعملية التجميع فقد 

2014م اىل واليات خمتلفة من حمافظة ظفار. ويف �سبتمرب عام 

هي  الظاهرة  حمافظة  يف  واليات  ثلث  من  التجميع  مت  2014م 

)عربي، �سنك وينقل( بالتعاون مع املخت�سني يف املديرية العامة 

الزراعية  التنمية  ومراكز  باملحافظة  احليوانية  والرثوة  للزراعة 

للم�ساركة  اختيارهم  مت  الذين  املزارعني  زيارة  مت  لها.   التابعة 

يف زراعة االأ�سناف املحلية. ومت اعتماد اإجراءات موحدة لعملية 

التجميع للموارد الوراثية للأ�سناف املحلية من هذه املحا�سيل.

اأدت مهمة التجميع يف حمافظة ظفار )�سورة 20 و21( اإىل جمع 

اإجمايل )27( عينة من االأ�سول الوراثية الأربعة حما�سيل حقلية 

 ،)3( رخيوت   ،)1( طاقة   ،)5( �سللة  هي  واليات  خم�س  من 

�سلكوت )6( ومرباط )12 (. وت�سمنت جتميع اأعلى كميات من 

االأ�سول الوراثية املحلية ملح�سول اللوبيا )9( يليه الذرة الرفيعة 

)8( والذرة ال�سامية )5( واملنج )3( والقطن )2(. اأما بالن�سبة 

للخ�سروات فقد مت جمع ما ي�سل اىل )4( اأ�سول وراثية حملية  

ومرباط )2(  و �سلكوت )1(  واليات طاقة )1(  من اخليار من 

)جدول 7(.

جمع  اإىل  التجميع  مهمة  اأدت  فقد  الظاهرة،  حمافظة  يف  اأما 

من  بالت�ساوي  حقلي   حم�سول   )13( من  �سنف   )16( اإجمايل 

االأ�سناف  من  اثنني  هناك  كان   .)8( و�سنك   )8( عربي  واليتي 

والع�سفر  والعد�س  البازالء  حما�سيل  من  لكل  جمعها  مت  التي 

من  حقلية  حما�سيل   )10( من  واحد  �سنف  جمع  مت  حني  يف   ،

)احلمراء(،  الرفيعة  الذرة  ال�سعري،  )القمح،  املتبقية  الواليات 

الذرة الرفيعة )البي�ساء(، الفول واحللبة، احلم�س، ع�سبة الفيلن 

الرب�سيم واحلبة احلمراء(. بالن�سبة للخ�سروات فقد مت جمع ما 

يرتاوح من )10( اىل )14( �سنف من املحا�سيل من واليتي عربي 

)4( و�سنك )10(. وكان هناك اثنني من االأ�سناف التي مت جمعها 

يف كل من الفجل والكزبرة واجلرجري واخل�س بينما مت جمع �سنف 

واحد من الواليات املتبقية من )6( حما�سيل خ�سار وهي الب�سل 

نطاق  اأ�سار  وال�سمام.  والطماطم  والقرع  والفلفل  والثوم  االأحمر 

جتميع املحا�سيل احلقلية واخل�سار )جدويل 8 و9( اإىل وجود تنوع 

الزراعي  املجتمع  يف  املحلية  احلقلية  املحا�سيل  اأ�سناف  يف  كبري 

الذي ال يزال يهتم بزراعتها لل�ستخدام املحلي. ومت حفظ عينات 

البذور يف الثلجات حتت درجات حرارة منخف�سة يف املخترب بعد 

تنظيفها بعناية.

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

امل�سروع 3-1. جمع وحفظ وتوثيق الأ�سول الوراثية للمحا�سيل املحلية / اأنواع النباتات الرعوية
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�صورة 20. اأ�صناف القطن املحلي والتي يتم حفظها يف حمطة 

البحوث الزراعية ب�صالله

ملحا�صيل  الوراثية  املداخل  حول  املعلومات  ت�صجيل   .21 �صورة 

اخل�صر يف احدى قرى ولية طاقة

جدول 7. عدد الأ�صناف العمانية من املحا�صيل احلقلية التي مت جمعها يف خم�ض وليات من حمافظة ظفار

املجموع مرباط �صلكوت رخيوت طاقة �صاللة

الإ�صم 

املحلي 

الإ�صم العلمي املح�صول م

5 3 1 0 0 1

ذرة 

�سامية

Zea mays
ذرة 

�سامية

1

8 3 2 2 0 1

ذرة رفيعة 

)غ�سمل(

Sorghum bicolor M. ذرة رفيعة 2

9 3 3 0 1 2 لوبيا Vigna unguiculata لوبيا 3

3 3 0 0 0 0 منج Vigna radiata املنج 4

2 0 1 0 0 1 قطن Gossipium hirsutum قطن 5

2 0 1 0 1 0 خيار Cucummis sativus خيار 6

29 12 8 2 2 5 املجموع الكلي
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اجلدول 8. عدد الأ�صناف العمانية للمحا�صيل احلقلية التي مت جمعها يف وليتي عربي و�صنك مبحافظة الظاهرة

املجموع �صنكعربيالإ�صم املحلي الإ�صم العلمياملح�صولم 

011قمح/ برTriticum Aestivumقمح1

011�سعريHordeum vulgareال�سعري2

101ذرة رفيعة)غ�سمل(.Sorghum bicolor Mذرة رفيعة )حمراء(3

011ذرة رفيعة)حرية(.Sorghum bicolor Mذرة رفيعة )بي�ساء(4

112بازالء/ غرغرPisum sativumبازالء5

101باقلVicia fabaالفول6

112عد�سLens culinarisعد�س7

احللبة8

Trigonella foenum-

graecum
011حلبة

101دجنو.Cicer arietinum Lاحلم�س9

112�سورانCarthamus tinctoriusالع�سفر10

11

 Pepper grass / Garden

cress
Lepidium sativum

حب الر�ساد/ احلبة 

احلمراء

101

101قت/ بر�سيمMedicago sativaبر�سيم12

011م�سيبلوPennisetum pupureumع�سبة الفيل13

املجموع 

الكلي

8816

اجلدول 9. عدد الأ�صناف  العمانية من حما�صيل اخل�صر التي مت جمعها يف وليتي عربي و�صنك مبحافظة الظاهرة

املجموع �صنكعربيالإ�صم املحلي الإ�صم العلمياملح�صولم

011ب�سل اأحمرAllium cepaالب�سل)اأحمر( 1

011حوا�سيAllium sativaثوم2

112فجلRaphanus sativusفجل/ رويد3

112جلجلنCoriandrum sativumكزبرة4

112جرجريEruca sativa Millجرجري 5

101فلفلCapsicum annuumفلفل6

011بوبرCucurbita maximaيقطني7

طماطم8

 Lycopersicon

esculentum
11طماطم

�سمام9

 Cucumis melo var

aygiptiacus
11�سمام

022خ�سLactuca sativaخ�س10

املجموع 

الكلي

41014
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امل�سروع 3-2. ا�ستخدام املادة الوراثية للمحا�سيل املحلية وامل�ستوردة والرعوية يف الإنتاج الزراعي

تقييم الرتاكيب الوراثية للقمح الوارده من اأك�ساد يف حمافظتي 

الداخلية وال�سرقية 

يحتل القمح دورا مهما يف النظام الغذائي لل�سكان و�سيظل االأكرث 

اأهمية يف �سلطنة عمان، حيث يتم ا�سترياد معظم اأ�سناف القمح 

من  وراثي  مدخل   13 لتقييم  الدرا�سة  هذه  اأجريت  اخلارج.  من 

القمح امل�ستجلب من املركز العربي للدرا�سات يف املناطق اجلافة 

واالأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( مع �ساهد حملي هو وادي قريات 110 

)2011/2010م  موا�سم  الأربعة  ال�ستوي  املو�سم  خلل  للمقارنة 

حمطتي  يف  و2014/2013م(  و2013/2012م  و2012/2011م 

والوايف  والكامل  الداخلية(  )حمافظة  بجماح  الزراعية  البحوث 

فروقات  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  ال�سرقية(.  )حمافظة جنوب 

مت  التي  ال�سفات  جلميع  الوراثية  املدخلت  هذه  بني  معنوية 

وذلك  والكامل  بجماح  الزراعية  البحوث  حمطتي  يف  درا�ستها 

اأك�ساد  1115و  )اأك�ساد  املدخلني  واأظهر  �سنوات.  االأربع  خلل 

طن/هكتار،  و4،69   4،49( احلبوب  انتاج  يف  تفوقهما   )1116

على التوايل( وكانا االأعلى يف انتاج احلبوب باملقارنة مع ال�سنف 

حتديد  مت  طن/هكتار.   4،43 اأنتج  والذي   110 و.ق  ال�ساهد 

ويتم  املحلي  ال�ساهد  من  اأعلى  اأعطت  التي  الوراثية  الرتاكيب 

جتربتها حتت ظروف املزارعني بهدف التو�سية بها واكثارها.

با�ستخدام  دوراقي(  )�سنف  العماين  ال�سعري  وتطوير  حت�سني 

طريقة الرتبية والتهجني

�سلطنة  احلبوب يف  الإنتاج  الثاين  املح�سول  باأنه  ال�سعري  ي�سنف 

عمان. ويتم زراعته يف حمافظتي الباطنة الإنتاج العلف االأخ�سر 

بينما يزرع يف حمافظتي ال�سرقية ومناطق جبال احلجر الغربي 

لغر�س احلبوب وي�ستخدم يف الغالب كاأحد مكونات علف الدواجن. 

توجد بع�س ال�سلالت املحلية يف حمافظة م�سندم والتي ت�ستخدم 

لل�ستهلك الب�سري. بينما يعترب ال�سنف دوراقي ال�سنف املحلي 

البعلية.  الزراعة  حتت  وينتج  م�سندم  حمافظة  يف  �سعبية  االأكرث 

زراعة  التعاون اخلليجي على  بلدان جمل�س  بع�س  الرتكيز يف  مت 

واالأعلف  للحيوانات  كعلف  عليه  املتزايد  الطلب  ب�سبب  ال�سعري 

ال�سعري  �سنف  تطوير  اإيل  الربنامج  هذا  يهدف  اخل�سراء. 

حتمله  و  الن�سج  يف  بتبكريه  يتميز  والذي  )دوراقي(  العماين 

اأكرث  جعله  ولهدف   ، قليلة  اإنتاجيته  اأن  اإال  واجلفاف  للملوحة 

اإنتاجية وملئمة للظروف االإروائية يف ال�سلطنة فقد متت عمليات 

التهجني يف حمطة البحوث الزراعية بجماح يف فرباير 2010م بني 

ال�سنف دوراقي و�سنفي جماح51 وجماح 98 وا�ستخدمت طريقة 

�سنف  با�ستخدام   )Reciprocal cross( العك�سي  التهجني 

دوراقي كاأم مرة وا�ستخدامه كاأب مرة اأخرى. حيث مت احل�سول 

الثاين يف  على بذور اجليل االأول )F1(. ومت زراعة بذور اجليل 

نوفمرب 2013م يف حمطة البحوث الزراعية بجماح وعلى م�سافات 

منتظمة بهدف احل�سول على بذور اجليل الثالث )F3( ومن ثم 

البدء باإجراء عمليات االنتخاب اأثناء ح�ساد املح�سول يف مار�س 

2014م. وبعد احل�سول على بذور اجليل الرابع )F4( وجد باأن 

مع  50% يف حم�سول احلبوب مقارنة  بن�سبة  التزاوجات متفوقة 

جتربة  يف  االأربعة  التزاوجات  زراعة  مت  ثم  ومن  االآباء  اأ�سناف 

نوفمرب  يف  ودوراقي(  وجماح98  )جماح51  االآباء  مع  مكررات 

النبات  ارتفاع  يف  معنوية  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  2014م. 

ووزن احلبوب )طن/هكتار( بينما مل يكن هناك فروقات معنوية 

. اجلدير  والن�سج  للتزهري  االأيام  وعدد  يف عدد اخللف/50�سم 

بالذكر باأن هذه العملية �ست�ستمر حتى اجليل التا�سع.

مواقع  يف  اأك�ساد  من  الوارده  لل�سعري  الوراثية  الرتاكيب  تقييم 

خمتلفة ب�سلطنة عمان 

وجبال  وال�سرقية  الداخلية  حمافظات  يف  ال�سعري  حم�سول  يزرع 

لطعام  كعليقة  ت�ستخدم  والتي  احلبوب  لغر�س  الغربي  احلجر 

الدواجن. اأما يف حمافظة م�سندم فتم زراعة القليل من االأ�سناف 

املحلية مثل الدوراقي يف م�ساحات �سيقة الأجل اال�ستهلك الب�سري. 

يتم ت�سجيع املزارعني لزراعة هذا املح�سول حتت نظام الري بالر�س 

وتخطط الوزارة اإىل االكتفاء الذاتي من هذا املح�سول كعلف مركز. 

يف هذه الدرا�سة مت تقييم )11( مدخل وراثي من ال�سعري املنتخبة 

والواردة من املركز العربي للدرا�سات يف املناطق  اجلافة واالأرا�سي 

خلل   )51 )جماح  املحلي  لل�سنف  اإ�سافة  )اأك�ساد(  القاحلة 

و2012/2011م  )2011/2010م  موا�سم  الأربعة  ال�ستوي  املو�سم 

الزراعية  البحوث  حمطتي  يف  و2014/2013م(  و2013/2012م 

جنوب  )حمافظة  والوايف  والكامل  الداخلية(  )حمافظة  بجماح 

املداخل  بني  معنوية  فروقات  وجود  التجارب  اأثبتت  ال�سرقية(. 

الوراثية يف جميع ال�سفات حتت الدرا�سة  يف موقعي الدرا�سة، حيث 

1676( يف حا�سل  1650 واأك�ساد  تفوق املدخلني الوراثيني )اأك�ساد 

�سنف  على  التوايل(  على   ، طن/هكتار  و4،57   4،87( احلبوب 

املقارنة جماح98 )3،86 طن/هكتار(. مت حتديد الرتاكيب الوراثية 

اكثارها  و�سيتم   %15 بن�سبة  املحلي  ال�ساهد  من  اأعلى  اأعطت  التي 

والتو�سية بها وادخالها �سمن برنامج املزارعني.

حتت  احلجازي(  )الرب�سيم  القت  من  املحلية  الأ�سناف  تقييم 

ظروف حمافظة ظفار 

يعترب القت )الرب�سيم احلجازي( املح�سول العلفي االأكرث اأهمية 

يف �سلطنة عمان، حيث مت حتديد العديد من امل�ساكل املتعلقة باإنتاج 

البذور ب�سبب  اإنتاج  االأعلف من الرب�سيم مثل االأمرا�س ونق�س 

تدهور االأ�سناف عن طريق خلط اال�سناف من قبل املزارعني يف 

حمافظة ظفار واملحافظات االأخرى. اأجريت هذه التجربة لتقييم 

الزراعية  البحوث  الرب�سيم يف حمطة  املحلية من  االأ�سناف  اأداء 

املح�سول يف  زراعة  ، حيث مت  بالر�س  الري  نظام  ب�سللة حتت 

العام 2013م. ومت تطبيق التجربة بت�سميم القطاعات الع�سوائية 

 ، )الباطني  اأ�سناف  ثلثة  وبا�ستخدام  مكررات   )4( الكاملة 

الداخلية والظفاري(. وبعد احل�سول على )22( جزة حتى املو�سم 

معنوية  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  فقد  2014م  للعام  ال�ستوي 

 ) )�سم  النبات  ارتفاع  مبعدل  يتعلق  فيما  وبع�سها  االأ�سناف  بني 
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هناك  يكن  مل  اأنه  غري  )طن/هكتار(،  اجلاف  العلف  واإجمايل 

فروق معنويه فيما يتعلق باإجمايل العلف االأخ�سر. واأظهر ال�سنف 

واإجمايل  �سم(   77( النبات  ارتفاع  متو�سط  يف  تفوقا  الظفاري 

العلف االأخ�سر للـ22 جزة )247،71طن/هكتار( غري اأنه مل يكن 

اجلافة  املادة  اإجمايل  بلغ  فيما  الداخلية  �سنف  مع  معنويا  فرقا 

فقد  اجلزات  بني  للتباين  بالن�سبة  اأما   . طن/هكتار(   57،47(

االأوىل  الظفاري كان متفوقا يف )15( جزة  ال�سنف  باأن  تلحظ 

بالن�سبة جلميع �سفات االنتاج يليه ال�سنف )الداخلية( يف حني تراجع 

وبالتايل  بعد اجلزة اخلام�سة ع�سر  االإنتاج  الظفاري يف  ال�سنف 

فقد تقدم ال�سنفني الباطني والداخلية ابتداء من اجلزة ال�ساد�سة 

على  الظفاري  ال�سنف  تفوق  يعود  وقد   .22 اجلزة  وحتى  ع�سر 

ال�سنفني االآخرين نظرا لتاأقلمه مع الظروف املحلية للمحافظة. 

ممكنة  فرتة  الأبعد  القادمة  للموا�سم  التجربة  هذه  ت�ستمر  �سوف 

الدرا�سة  حتت  ال�سفات  حيث  من  االأ�سناف  ا�ستقرار  من  للتاأكد 

واحل�سول على اأكرب عدد من اجلزات لهذا املح�سول.

 (Trifolium alexandrinum L.) تقييم اأ�سناف الرب�سيم امل�سري

حتت ظروف حمافظة جنوب الباطنة 

املحا�سيل  بع�س  لزراعة  هجر  املا�سية  القريبة  ال�سنوات  يف  لوحظ 

يعترب  ال�ستاء.  ف�سل  خلل  وخا�سة  ال�سلطنة  يف  احلولية  العلفية 

اأهمية  اخل�سراء  االأعلف  حما�سيل  اأكرث  من  امل�سري  الرب�سيم 

لتغذية  املو�سمية  االأعلف  واأن�سب  اأرخ�س  من  يعد  كما  م�سر؛  يف 

احليوانات املجرتة واملا�سية االأخرى وميكن اأن يوفر جزءا كبريا من 

العلف احليواين اإ�سافة اإىل اإمكانية ا�ستخدامه يف ا�ست�سلح وزراعة 

االأرا�سي اجلديدة ، كما يعمل على حت�سني خوا�س الرتبة واملحافظة 

عليها من عوامل التعرية بفعل الرياح اأو املياه. اأجريت هذه التجربة 

البحوث  حمطة  يف  امل�سري  الرب�سيم  من  اأ�سناف  خم�سة  لتقييم 

الزراعية بالرمي�س خلل املو�سم ال�ستوي يف مو�سم 2014/2013م. 

ونفذت بنظام القطاعات الع�سوائية الكاملة بثلثة مكررات ومت خلل 

تلك الفرتة احل�سول على ثلث جزات منها . اأ�سارت نتائج التحليل 

االح�سائي اإىل عدم وجود فروق معنوية بني اأ�سناف الرب�سيم فيما 

يتعلق بارتفاع النبات )�سم( ون�سبة الكلوروفيل وحا�سل وزن العلف 

االأخ�سر واجلاف )طن/هكتار(. غري اأن هناك فرقا معنويا كبريا 

بني اجلزات فيما يتعلق بارتفاع النبات )�سم( وحا�سل وزن العلف 

من  اإنتاجية  اأعلى  على  احل�سول  مت  حيث   ، )طن/هكتار(  اجلاف 

طن/هكتار(   21.19(  15 جيزة  لل�سنف  االأخ�سر  العلف  وزن 

 3 �سخا  �سنف  ثم  /هكتار(  )18.26طن   1 جميزا  �سنف  يليه  

)18.11طن /هكتار( ، يف حني كان �سنف الرب�سيم الهليل االأدنى 

من حيث حا�سل وزن العلف االأخ�سر )15.3 طن / هكتار. اأما فيما 

يتعلق بحا�سل وزن العلف اجلاف فقد لوحظ وجود فرق معنوي بني 

تفوقا يف  الثانية  نتائج اجلزة  اأظهرت  10(. حيث  اجلزات )جدول 

حا�سل وزن العلف اجلاف )3.57طن/هكتار( تليها اجلزة االأوىل 

�سوف  )2.11طن/هكتار(.  الثالثة  اجلزة  ثم  )2.88طن/هكتار( 

يتم تكرار التجربة للمو�سم الثاين وذلك لتحقيق االإ�ستقراروالثبات 

وتنفيذها يف مواقع خمتلفة وفقا لتوفر كميات البذور.

ال�سامية   للذرة  الوراثية  الطرز  اأداء  يف  الزراعة  مواعيد  تاأثري 

 (Zea mays L)لإنتاج احلبوب

تعترب الذرة ال�سامية (Zea mays L) من حما�سيل احلبوب االأكرث 

اأهمية يف العامل والتي ت�ستخدم لي�س فقط باعتبارها حبوب العلف 

للما�سية ولكن اأي�سا كم�سدر لعدد من املنتجات ال�سناعية الهامة. 

على الرغم من اأن الذرة ال�سامية لي�ست من املحا�سيل التي ت�ستخدم 

كثريا يف �سلطنة عمان، اإال اأن الطلب املتزايد على احلبوب واالأعلف 

ي�سري اإىل اأن اإدخال اأ�سناف منا�سبة قد يكون ذو اإمكانات اقت�سادية 

كبرية. يف الوقت احلا�سر، ال تزرع �سوى م�ساحات �سغرية من الذرة 

مبحافظة  وبهل  نزوى  ويف  الباطنة  حمافظتي  �ساحل  طول  على 

الداخلية ويف حمافظة ظفار ، وبالتايل يتم ا�سترياد الذرة ال�سامية 

لتحديد  الدرا�سة  هذه  اأجريت  وقد  املا�سية.  علف  الإعداد  اللزمة 

 2013 لعام  واخلريف  الربيع  ف�سلي  يف  املنا�سبة  الزراعة  مواعيد 

التجارب  ت�سميم  مت  حيث   ، بالرمي�س  الزراعية  البحوث  مبحطة 

با�ستخدام القطاعات الع�سوائية الكاملة باأربعة مكررات. مت زراعة 

)3( من اأ�سناف الذرة ال�سامية يف ثلثة مواعيد زراعة )15 فرباير، 

1 مار�س و15 مار�س( يف مو�سم الربيع واأخرى يف ثلثة مواعيد زراعة 

)15اأغ�سط�س ، 1 �سبتمرب و15 �سبتمرب( يف مو�سم اخلريف. اأ�سارت 

النتائج اإىل وجود فروق معنوية بني مواعيد الزراعة يف مو�سم الربيع 

بالن�سبة الرتفاع النبات )�سم( وعدد االأوراق للنبات. كما اأو�سحت 

النتائج التي مت احل�سول عليها اأن هناك تداخل معنويا بني مواعيد 

وحا�سل احلبوب  الكلوروفيل  بن�سبة  يتعلق  فيما  واالأ�سناف  الزراعة 

اأعلى  على  احل�سول  مت  وقد  الربيع.  مو�سم  خلل  هكتار(   / )طن 

 15 يف  املحلي  ال�سنف  قبل  من  الربيع  مو�سم  خلل  للحبوب  انتاج 

مار�س   1 ال�سنف )هجني675( يف  يليه  مار�س )38 طن/هكتار(، 

)جدول  10(. واأظهرت النتائج كذلك اأن هناك فرقا معنويا كبريا 

وحا�سل  )�سم(  النبات  بارتفاع  يتعلق  فيما  الزراعة  مواعيد  بني 

احلبوب )طن / هكتار( خلل مو�سم اخلريف ، حيث مت احل�سول 

على اأعلى حم�سول احلبوب خلل مو�سم اخلريف يف تاريخ الزراعة 

االأول من �سبتمرب )14،67 طن / هكتار(.

جدول 10. حا�صل احلبوب )طن / هكتار( لثالثة اأ�صناف من الذرة ال�صامية يف ثالثة مواعيد زراعة خالل مو�صمي الربيع واخلريف 

لعام 2013م

ال�صنف
مو�صم اخلريفمو�صم الربيع

املتو�صط 15 �صبتمرب 1 �صبتمرب15اأغ�صط�ضاملتو�صط15 مار�ض1 مار�ض15 فرباير

8.5815.1112.5312.4213.7213.0013.05 13.89هجني 533

31.3934.5823.7029.8910.4215.7814.5013.57 هجني 675

30.8321.1938.0430.028.0814.5012.4411.67املحلي العماين

25.3721.4525.6210.3114.6713.31املتو�سط
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ملحظة تقييم الأ�سناف اجلديدة للفا�سوليا يف البيت املحمي املربد

مت اإدخال العديد من اأ�سناف الطماطم والفلفل احللو واخلياريف 

الزراعات املحمية يف حمطات البحوث الزراعية منذ عام 1990 

يتطلب  االأمر  اأن  اإال  االأ�سناف،  تلك  وتقييم  فح�س  خلل  من 

مثل  االأخرى  الزراعية  املحا�سيل  من  جديدة  اأ�سناف  اإدخال 

يف   الزراعية  البحوث  حمطتي  يف  التجربة  اأجريت  الفا�سوليا. 

كل من جماح و�سحار خلل مو�سمي 213/2012 و2014/2013 

والكامل خلل املو�سم 2014/2013 لثلثة اأ�سناف من الفا�سوليا 

)AlHama و Donna وTerli( يف البيت املحمي املربد )270م2( 

يف    )CRD( الع�سوائية  كامل  االإح�سائي  الت�سميم  با�ستخدام 

ثلثة مكررات.

)طن/ االإنتاجية  يف   (p<0.05) معنوية  فروقات  وجود  لوحظ 

 2013/2012( املو�سمني  كل  يف  االأ�سناف  بني  املحمي(  البيت 

،بينما يف �سحار كان االجتاه خمتلف  و2014/2013( يف جماح 

معنوية  فروقات  �سجلت  الثاين )2014/2013( حيث  املو�سم  يف 

االأول  املو�سم  مع  مقارنة  االإنتاجية  يف  االأ�سناف  بني   (p<0.05)

االأ�سناف.  بني  فروقات  فيه  ي�سجل  مل   الذي   )2013/2012(

تراوحت االإنتاجية بني 0.8 و 1.3طن/ للبيت املحمي ومن 1.7 

0.7طن/للبيت  اإىل   0.5 ومن  املحمي  للبيت  طن/   4.8 اإىل 

املحمي ومن 0.9 اإىل 1.2 طن / للبيت املحمي لكل املو�سمني يف 

 Donna جماح و�سحار على التوايل )�سكل 7(. اأنتجت االأ�سناف

و Terli  اأعلى اإنتاجية يف املو�سمني )2013/2012 و2014/2013( 

يف كل املوقعني)جماح و�سحار(.

يف  املحمي(  البيت  )طن/  الفا�صوليا  اأ�صناف  اإنتاجية   .7 �صكل 

 2013/2012 املو�صمني  خالل  �صحار  و  جماح  بحوث  حمطتي 

و2014/2013م.

عدم   لوحظ  فقد  2013-2014م  العام  وخلل  الكامل،  يف  اأما 

وجود فروقات معنوية بني اأ�سناف الفا�سوليا التي جرى اختبارها 

وزن  ومتو�سط  م2،   / القرون  )عدد  القيا�سات  جلميع  بالن�سبة 

جميع  كانت  املحمي(.  للبيت  )طن/  واالإنتاجية  )غم(  القرون 

االأ�سناف ذات انتاج  عايل واأعطى ال�سنف Terli  اأعلى انتاجية 

ال�سنف   اأعطى  حني  يف  املحمي(  للبيت  )طن/   4.8 بلغت 

3.4 )طن/ للبيت املحمي( اإنتاجية و�سلت اإىل  اأدنى   AlHama

)�سكل 8(. و�سوف تعاد التجربة يف املو�سم املقبل لتاأكيد النتائج.

يف   املحمي(  البيت  )طن/  الفا�صوليا  اأ�صناف  اإنتاجية   .8 �صكل 

حمطة بحوث الكامل يف مو�صم 2014/2013

زراعة اخليار حتت نظام الزراعة بدون تربة )الزراعة املائية( 

لنتاج اخليار يف حمافظة ظفار

ال�سلطنة  يف  تربة  بدون  الزراعة  تقنية  اإدخال  اأهمية  تكمن 

الت�سرب  الفاقد يف  لقلة  نتيجة  الري  توفري مياه  القت�ساديتها يف 

ا�ستخدام  كلفة  توفري  اىل  باالإ�سافة   ، النتح  و  والبخر  العميق 

اال�سمدة الكيماوية مع زيادة يف االنتاجية و�سمان اجلودة للمنتج 

لدى  ظهرت  التي  امل�ساكل  على  التغلب  يف  التقنية  ت�ساهم  كما   ،

الرتبة  امل�ستمرة يف  الزراعة  نتيجة  املحمية  البيوت  املزارعني يف 

املثال  �سبيل  امل�ساكل منها على  العديد من  اإىل ظهور  اأدت  والتي 

ال احل�سر ظهور العديد من امل�ساكل املتعلقة بالرتبة كاالأمرا�س 

الفطرية والبكتريية ، وظهور م�سكلة متلح الرتبة نتيجة االفراط 

يف ا�ستخدام اال�سمدة الكيماوية بطريقة ع�سوائية. وتهدف تقنية 

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

وذلك من خلل  ا�ستخدامها  كفاءة  ورفع  الري  مياه  تر�سيد  اىل 

جتميع مياه الري املتبقية من القنوات بوا�سطة جمرى مائي مبتكر 

ي�سب يف اخلزان واال�ستفادة منه مرة اخرى يف الري بعد ان تتم 

معايرته.

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

بتاريخ  وذلك  ب�سلله  الزراعية  البحوث  مبحطة  لل�ستلت 

2014/3/24م. وتوالت عملية الري بواقع ريه واحدة يف اليوم ما 

عدا قبل النقل اإىل البيت املحمي فقد توقف الري ملدة يوم واحد 
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بهدف �سمان خروج ال�ستلة مع الرتبة الزراعية ب�سهولة، وزرعت 

االأ�سناف عند و�سول طول ال�ستلت اىل الطول املنا�سب للزراعة 

يف البيت املحمي بتاريخ 2014/4/9م. بعد ذلك مت نقل ال�ستلت 

تربه  بدون  الزراعة  بنظام  اإعداده  اأن مت  بعد  املحمي  البيت  اإىل 

)النظام املغلق( حيث وزعت ال�ستلت على )4( قنوات ا�سمنتية 

من  )العر�س  �سم   40 وعر�سها  م   26 منها  الواحدة  طول  يبلغ 

الداخل 20 �سم والعمق 20 �سم( ون�سبة ميل القنوات 1:27. ومت 

لكل  )�ستلتان  بل�ستيكية  ق�سارى   )400( يف  ال�ستلت  زراعة 

م�ساحة  وتبلغ  )الرباليت(.  البيئي  الو�سط  با�ستخدام  ق�سريه( 

القطعة التجريبية 15.6 م2 .

ا�ستخدمت يف التجربة االأ�سناف التالية:Dipo F1 و Reema F1 و 

Kirton F1 و Viola F1 وكانت احل�سده االأوىل بتاريخ 2014/5/4 

بتاريخ  وانتهت  املحمي  للبيت  ال�ستلت  نقل  من  يوم   25 بعد  م 

البيت  اإنتاجية  بلغت  حيث  ح�سدة،   )17( بعدد  م   2014/6/22

املحمي )270 م2( ملح�سول اخليار 2124.7 كجم )�سورة 22 و23(.

اأما خلل املو�سم الثاين فقد مت زراعة ال�ستلت يف امل�ستل بتاريخ 

2014/8/11م ومت نقلها يف البيت املحمي بتاريخ 2014/9/3 م. 

اأي بعد  2014/9/22م  كانت احل�سدة االأوىل للمح�سول بتاريخ 

اآخر ح�ساد  للبيت املحمي، بينما كان  ال�ستلت  19 يوم من نقل 

ناجت  التجربة  اعطت  حيث  م،   2014/11/30 بتاريخ  للمح�سول 

حم�سول يقدر بـ 2149،25كجم للبيت املحمي )270 م2( .

اأعلى  اأعطى   viola F1 ال�سنف   باأن   النتائج  اأو�سحت  كما 

  kirton F1 ال�سنف  اأعطى  حني  يف  كجم(   560.9( حم�سول 

اأدنى انتاجية )503.95 كجم(. وخل�ست التجربة اإىل اأن زراعة 

اأ�سناف اخليار حتت ظروف البيوت املحمية يف موا�سم خمتلفة مل 

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

تقييم واإكثار ح�سي�سة الليبد مبزرعة البحوث الزراعية ب�سللة

نباتات  من  معمر  نبات    )Cenchrus ciliaris( اللبيد  يعترب 

املناطق احلارة، وا�سع االنت�سار يف الوديان وعلى الكثبان الرملية 

يف دول �سبة اجلزيرة العربية و ي�سل طوله اإىل اأكرث من )100( 

ا�ستلم   2012 عام  الرطوبة. مت يف  وتوفر  الرتبة  نوع  �سم ح�سب 

بالرمي�س  الزراعية  البحوث  الليبيد من حمطة  عقل من ح�سي�سة 

م�ساحة  يف  ب�سلله  الزراعية  البحوث  حمطة  يف  زراعتها  ومت 

)36( مرت مربع كحقل ملحظة. ويف عام 2014م مت زراعة العقل 

اأكرب م�ساحته )180( مرت مربع وعلى  م�سافات زراعية   يف حقل 

)x 50 50 �سم( با�ستخدام نظام الري بالر�س وذلك بهدف اإنتاج 

البذور )�سورة 24(. او�سحت املوؤ�سرات االولية اأن بذور ح�سي�سة 

كما  الق�سور،  من  ف�سلها  وي�سعب  وقليلة  جدا  �سغرية  الليبيد 

ا�سارت النتائج اإىل انه  قد مت احل�سول على عدد )5( جزات علف 

الواحدة،  للجزة  كيلوجرام    )174( مبتو�سط  احلقل  من  اأخ�سر 

و�سيتم ملحظة وت�سجيل النتائج يف احلقل يف عام 2015.

البحوث  مبحطة   املحمي  البيت  يف  اخليار  نباتات   .22 �صورة 

الزراعية ب�صالله

الزراعية  البحوث  مزرعة  اللبيد  ح�صي�صة  حقل   .24 �صورة 

ب�صالله

�صورة 23. ح�صاد حم�صول اخليار يف حمطة  البحوث الزراعية 

ب�صالله
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الظروف  حتت   (Secale sereale) ال�سيلم  حم�سول  تقييم 

املناخية ل�سهل �سللة

ال�سيلم اأو اجلاودار )RYE(، وي�سمى حمليا )العل�س اأو الن�سيل( 

هو حم�سول  حبوب ي�سبه القمح  متاما وت�ستخدم حبوبه يف �سناعة 

اخلبز االأ�سمر و يزرع يف العديد من بلدان العامل مب�ساحات كبرية 

زراعة  مت  �سلله  والية  ويف  اخلبز.  على  احل�سول  بهدف  جدا 

هذا املح�سول  يف الفرتات املا�سية وت�ستخدم حبوبه يف �سناعة 

اخلبز والق�س كعلف للحيوانات ، حيث يتاأقلم ال�سيلم مع الظروف 

زراعة  قلت  االأخرية   الفرتة  انه ويف  اال  ل�سهل �سلله،   املناخية 

حم�سول ال�سيلم يف والية �سلله كثريا ولكن بع�س املزارعني كانوا 

حمتفظني ببذور هذا املح�سول حيث جمعت منهم بع�س العينات 

ومت يف حمطة البحوث الزراعية ب�سلله زراعة حقل اإكثار بذور 

البحوث  مزرعة  يف  اآخرين  وحقلني   2014/7/10 يف  ال�سيلم 

 2014/11/19 ويف   2014/7/14 يف  حريتي  بقريون  الزراعية 

25(. اظهرت النتائج ان حقل حمطة البحوث الزراعية  )�سورة 

ب�سلله  اأعطى )369( جم من احلبوب مع الق�سور وبلغ متو�سط 

ارتفاع النباتات 74،4 �سم، بينما مل يتم احل�سول على اي انتاج 

من حقل مزرعة البحوث بقريون حريتي  وذلك ب�سبب تاخره يف 

الن�سج مقارنة بحقل حمطة البحوث الزراعية ب�سلله.

الزراعية  البحوث  مزرعة  يف  ال�صيلم  حم�صول   .25 �صورة 

بقريون حريتي

الظروف  حتت  الأجنة  عديدة  )الأمبا(  املاجنو  اأ�سناف  تقييم 

البيئية ملحافظة �سمال الباطنة

يت�سمن التقرير نتائج  تقييم جتربة اأربعة ا�سناف املاجنو عديدة 

االجنة (Peach، Turpentine، unknown ،Nam Doc) حتت 

ركزت  فقد   ، �سحار(  )والية  الباطنة  �سمال  حمافظة  ظروف 

اخل�سرية  ال�سفات  ت�سجيل  على  2014م  مو�سم  خلل  الدرا�سة 

ال�سجرة وحجم املجموع  ال�سجرة و�سمك جذع  املتمثلة يف ارتفاع 

لكل  الثمار  عدد  خلل  من  ال�سنف  الإنتاجية  اإ�سافة  اخل�سري 

بني  معنوية  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  �سجرة. 

الرغم  على  لل�سجرة  اخل�سرية  ال�سفات  حيث  من  االأ�سناف 

من تفوق ال�سنف Peach من حيث ارتفاع ال�سجرة )2.26 م( 

املجموع  وحجم  �سم(   28.77( ال�سجرة  جذع  �سمك  ومتو�سط 

اخل�سري )6.76 م3( مقارنة باالأ�سناف االأخرى. اأما فيما يتعلق 

 Turpentine و  Peach باإنتاجية االأ�سناف ، فقد اأعطى �سنفي

اأعلى انتاجية )108.91 ثمرة /�سجرة( وبفارق معنوي عن بقية 

unknown  )94.03 ثمرة/ �سجرة(  ال�سنف  يليهما  االأ�سناف 

 / ثمرة   26.74(  Nam Doc ال�سنف   انتاجية  تدنت  حني  يف 

�سجرة( )جدول 11(.

الأمبا  والثمري لأ�صناف  النمو اخل�صري  11. �صفات  اجلدول 

عديدة الأجنة خالل مو�صم 2014 م

الأ�صناف 

ارتفاع 

ال�صجرة

)م(

�صمك جذع 

ال�صجرة

)�صم(

حجم 

املجموع 

اخل�صري

)م3(

عدد الثمار 

/ �صجرة

Peach2.2628.776.76108.91a

Turpentine2.2025.384.89108.91a

unknown1.9426.663.2494.03b

Nam Doc2.2026.824.3826.74c

درا�سة  منو الرمان والزيتون حتت ظروف الزراعة بدون تربة 

)النظام املفتوح( باجلبل الأخ�سر

يعترب الرمان من حما�سيل الفاكهة مت�ساقطة االأوراق التي تنت�سر 

من  اال�ستوائية  و�سبة  اال�ستوائية  املناطق  يف  وا�سع  ب�سكل  زراعته 

العامل. وهو من اأهم املحا�سيل االقت�سادية بقرى اجلبل االأخ�سر 

املزروعة  االأ�سجار  عدد  بلغ  حيث   ، واالإنتاجية  امل�ساحة  حيث  من 

ما  ت�سكل  اذ  �سجرة(   15000( م   2013 الزراعي  التعداد  ح�سب 

ن�سبته 7 % من اجمايل م�ساحة الفاكهة يف اجلبل االأخ�سر و8.4 

% من اجمايل اإنتاج الفاكهة ال�سنوي بقرى اجلبل. ويوجد اكرث من 

�سللة من هذا املح�سول موزعة على قرى اجلبل. و باالإ�سافة اإىل 

الناحية االقت�سادية يعترب الرمان امل�سدر االأ�سا�سي لدخل العديد 

الزيتون من  يعترب  الرمان  بجانب  االأخ�سر.   من مزارعي اجلبل 

املحا�سيل الواعدة باجلبل االأخ�سر نظرًا لتوفر الظروف املناخية 

املنا�سبة لنموه. لقد مت يف ال�سنوات االأخرية ادخال بع�س اأ�سناف 

الزيتون التجارية مثل جلط وال�سوراين والقاب�سي وثبت جناحها 
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االإنتاج مما  النمو وجودة  وتاأقلمها حتت ظروف اجلبل من حيث 

الرتكيز  مع  القرى  بتلك  وزراعتها  ن�سرها  يف  التو�سع  على  �سجع 

حيث  االأرا�سي،  ملحدودية  نظرًا  املنزلية  باحلدائق  زراعتها  على 

من  الزراعية  للأرا�سي  ال�سخرية  والطبيعة  املياه  نق�س  يعترب 

ابرز التحديات التي تواجه التو�سع يف زراعة هذه املحا�سيل ب�سكل 

تربة  بدون  الزراعة  باأن  يعتقد  لذا  االأخ�سر.  اجلبل  بقرى  اأفقي 

)النظام املفتوح( تعترب اإحدى البدائل التي ميكن ا�ستخدامها يف 

انتاج املحا�سيل الزراعية حتت هذه الظروف ال �سيما واأنها جنحت 

 ، احللو  والفلفل  والطماطم  اخليار  مثل  اخل�سر  حما�سيل  على 

يهدف  ال�سلطنة.  يف  الفاكهة  حما�سيل  على  جترب  مل  اأنها  غري 

تربة على  بدون  الزراعة  تقنية  ا�ستخدام  اإىل درا�سة  البحث  هذا 

العائد من  وتعظيم  والزيتون  املحلي  الرمان  وجودة  واإنتاجية  منو 

هذين املح�سولني. مت يف هذه الدرا�سة  زراعة �ستلت رمان حملية  

بالعقلة و�ستلت زيتون بالعقلة )�سنف فل�سطيني بلدي( و�ستلت 

وذلك  تركي  �سنف  )العتم(  الربي  الزيتون  على  مطعمة  زيتون 

x 70 �سم (  بزراعتها يف ق�ساري بل�ستيكية )70 �سمx 70 �سم 

مملوءة بو�سطني زراعيني )100%كوكوبيت وكوكوبيت وتربة رملية 

االأخ�سر.  باجلبل  الزراعية  البحوث  1:2( مبزرعة  بن�سبة  خفيفة 

نفذت التجربة با�ستخدام الت�سميم االإح�سائي الع�سوائي مت�سمنًا 

)10( مكررات ومت ري االأ�سجار با�ستخدام نظام الري بالنافورة 

)ال�سورة 26 - 29(. اأ�سارت النتائج االأولية اإىل اأنه مل يكن الأو�ساط 

الرتبة تاأثري معنوي على معايري منو نباتات الرمان من حيث طول 

النبات و�سمك ال�ساق وعدد االأفرع وحمتوى الورقة من الكلوروفيل 

و�سط  املزروعة يف  النباتات  لنمو  العددي  التفوق  الرغم من  على 

الرتبة امل�ساف اليها الكوكوبيت مقارنة مبثيلتها املزروعة بو�سط 

الكوكوبيت املفرد )91.5 �سم و�سمك ال�ساق 1.5 �سم  3.8 فرع 

/ نبات على التوايل (. كما تلحظ وجود علقة ايجابية معنوية 

بني طول النبات و�سمك ال�ساق ، حيث و�سل معامل االرتباط اإىل 

0.703 عند م�ستوى معنوية 5 %. اأما فيما يتعلق بنباتات الزيتون 

الفل�سطيني البلدي فلم يتاأثر معدل منوها بنوع الو�سط امل�ستخدم 

على الرغم من تفوق النباتات املزروعة يف و�سط الرتبة امل�ساف 

�سجلت  ، حيث  املفرد  الكوكوبيت  بو�سط  مقارنة  الكوكوبيت  اليها 

لل�ساق )1.4 �سم(  واأكرث �سمكًا  للنبات )88.7 �سم(  اأعلى طول 

واأقل عددًا للأفرع )7.3 فرع / نبات(. كما توجد علقة ايجابية 

0.821 عند  �ساقه )معامل االرتباط =  النبات و�سمك  بني طول 

تلحظ  فقد   ، الرتكي  الزيتون  نباتات  اما   .)%5 معنوية  م�ستوى 

التاأثري املعنوي للأو�ساط على موؤ�سرات منوها )�سمك ال�ساق وعدد 

مع  فيه  املزروع  بالو�سط  النبات  طول  يتاأثر  مل  حني  يف  االأفرع(  

تفوق وا�سح لو�سط الرتبة امل�ساف اليها الكوكوبيت من حيث طول 

االأفرع  وعدد  �سم(   1.19( ال�ساق  و�سمك  �سم(   50.7( النبات 

بني عدد  ايجابية  وجود علقة  اإىل  ا�سافة  �ستلة(.   / فرع   6.3(

االأفرع وطول ال�ساق )معامل االرتباط �سجل 0.821 عند م�ستوى 

معنوية %5(.

الزراعية  البحوث  مبزرعة  للتجربة  عام  منظر   .26 �صورة 

باجلبل الأخ�صر 

28. �صنف الرمان املحلي مزروع بو�صط الرتبة م�صاف  �صورة 

اليه الكوكوبيت

�صورة 29. �صنف الرمان املحلي مزروع بو�صط الكوكوبيت  

�صورة 27. �صنف الزيتون الرتكي مزروع بو�صط الرتبة م�صاف 

اليه الكوكوبيت
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درا�سة ا�ستخدام الزيتون الربي )العتم( كاأ�سل لإنتاج الزيتون 

يف اجلبل الأخ�سر

املعمرة  االأ�سجار  من   )Olea Tree( الزيتون  �سجرة  تعترب 

دائمة  �سجرة  وهي   ، )Oleaceae( الزيتونية  للف�سيلة  التابعة 

جناح  مدى  يف  حمدد  عامل  اجلوية  الظروف  وتعترب  اخل�سرة. 

وتطوير زراعة الزيتون ، فمن املعروف باأن هذه ال�سجرة بحاجة 

الظروف  مثل هذه  اأن  اإال   ، ن�سبيا  بارد  و�ستاء  معتدل  اإىل �سيف 

املياه  حمدودية  لكن  اأالأخ�سر  اجلبل  قرى  بع�س  يف  اإال  تتوفر  ال 

100 مللرت يف ال�سنة ، ا�سافة اإىل �سحالة الرتبة   التي ال تتجاوز 

التحديات  ابرز  من  تعترب  القرى  تلك  يف  ال�سخرية  وطبيعتها 

التي تواجه التو�سع يف زراعة هذه االأ�سجار. وعلى �سوء هذا فاإنه 

ميكن اال�ستفادة من اأ�سجار الزيتون الربي )ال�سورة 30 - 32( 

واملتاأقلمة    )Olea  chrysophylla(”بالعتم“ حمليًا  واملعروف 

لظروف اجلبل االأخ�سر وخا�سة اجلفاف كاأ�سل الأ�سناف الزيتون 

التجارية. ولتحقيق هذا الهدف مت اإجراء عملية التطعيم القمي 

الأ�سجار العتم  ب�سنف الزيتون الفل�سطيني )بلدي( وذلك خلل 

باجلبل.  الزراعية  البحوث  مبزرعة  2013م  ويوليو  مايو  �سهري 

بعد عام من تطعيمه، مت ت�سجيل قيا�سات النمو اخل�سري )طول 

الطعم و�سمكه وعدد االأفرع( لدرا�سة التوافق بني االأ�سل والطعم. 

بينت النتائج وجود تباين بني ا�سجار العتم املطعومة على تن�سيط 

ال�سنف املطعوم عليها ، حيث تراوح طول الطعم بني 7-62 �سم، 

يف حني تراوح �سمك  �ساق الطعم بني 0.3-2.8 �سم و تراوحت 

البيانات  اأعطت هذه  لقد  الطعم.  2-19 فرع /  االأفرع بني  عدد 

اأن قوة و�سحة االأ�سل كانت عامل مهما يف  موؤ�سرًا ايجابيًا على 

القدرة على  املطعوم من خلل  لل�سنف  النمو اخل�سري  تن�سيط 

امداده باحتياجاته الغذائية ال �سيما واأن هذه االأ�سجار تنمو بريّا 

معنوية بني طول  ايجابية  كما وجدت علقة  ت�سميد.  اأو  ري  دون 

الطعم و�سمكة وعدد االأفرع. اجمااًل ميكن القول باأن �سجرة العتم  

يبدوا انها واعده كاأ�سل لتطعيم الزيتون البلدي.

اأ

باأ

ج

�صورة 31. �صجرة الزيتون الربي )العتم( تنمو طبيعياً مبزرعة 

البحوث الزراعية باجلبل الأخ�صر 

الفل�صطيني )�صنف بلدي(  الزيتون  )اأ - ج( �صجرة   .32 �صورة 

مبزرعة البحوث الزراعية باجلبل الأخ�صر

�صورة 30. �صجرة زيتون مبزرعة دائرة التنمية الزراعية باجلبل 

الأخ�صر 
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الزراعية  البحوث  مبزرعة  املاجنو)الأمبا(  اأ�سناف  تقييم 

بقريون حريتي مبحافظة ظفار

ا�ستمرارًا لدرا�سة تقييم اأداء ا�سناف االأمبا اأحادية اجلنني حتت 

النمو  حيث  من  ظفار  مبحافظة  حريتي  بقريون  اجلبل  ظروف 

عام  يف  نفذت  االأوىل  ؛  جتربتني  تنفيذ  مت  فقد  االإنتاج،  وجودة 

2009م و�سمت عدد )8( ا�سناف اأمبا )بني�سان، �سفيدا ملجوا، 

الفون�سو، بايري، م�سقطي، رو�س( والثانية  امام ب�سند، زعفران، 

)باراما�سي،  اأ�سناف   )7( عدد  �سمت  م   2012 عام  يف  كانت 

الجنرا، دي�سهري، تنريو، املبوربني�سان، بنجلورا، نيلم(. بالن�سبة 

للتجربة االأوىل، فقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة التباين بني االأ�سناف 

تراوح  حيث   ،)12 )جدول  حريتي  قريون  لظروف  ا�ستجابتها  يف 

�سجل  وقد  مرت،   2.51 اإىل   1.16 بني  ال�سجرة  ارتفاع  متو�سط 

ال�سنف م�سقطي اأعلى ارتفاع لل�سجرة )2.51 مرت( واأكرث �سمكًا 

كان  بينما  مرت(،   2.28( زعفران  ال�سنف  يليه  �سم(   34.2(

ال�سنف بايري اأقلهما اأداًء من حيث طول ال�سجرة )1.16 مرت(. 

ا�سارت  فقد  اخل�سري،  املجموع  حجم  مب�ستوى  يتعلق  فيما  اأما 

النتائج اإىل اأن �سنف م�سقطي كان اكرث كثافة للمجموع اخل�سري 

)6.9 م3 ( مقارنة مع بقية االأ�سناف يليه امام ب�سند )5.29 م3( 

يف حني كان األفون�سو اأقلهما حجمًا )1.93 م3(. اأما من حيث عدد 

الثمار، فقد تراوح متو�سط عدد الثمار بني 3.82-93.48 ثمرة / 

�سجرة، حيث �سجل ال�سنف بني�سان اكرث غزارة للإنتاج )93.48 

يليه  /ثمرة(  جم   349.5( للثمرة  وزنًا  واأثقل  �سجرة(  ثمرة/ 

ال�سنف م�سقطي )51.03 ثمرة / �سجرة( يف حني كان ال�سنف 

ال�سنف  و�سجل  /�سجرة(.  ثمرة   3.8( غزارة  اأقلها  ب�سند  امام 

بالن�سبة  اأما   .)%13( الذائبة  ال�سلبة  للمواد  ن�سبة  اعلى  بايري 

)12 )جدول  2014م  عام  يف  تنفيذها  مت  والتي  الثانية  للتجربة 

و)ال�سور 33-35(،  فقد اأ�سارت النتائج اإىل تفوق �سنف الجنرا 

اخل�سري  املجموع  وحجم  ال�سجرة )1.7 مرت(  ارتفاع  من حيث 

)0.79 م3 (. بينما كان ال�سنف باراما�سي اكرث انتاجًا )13.3 

ثمرة / �سجرة( غري انه اقل وزنًا للثمرة )123.7 جم / ثمرة( 

ن�سبة  متو�سط  اأن  النتائج  اأو�سحت  كما  االأ�سناف.  ببقية  مقارنة 

املواد ال�سلبة الذائبة ترتاوح بني 9.6 اإىل 10.9 % )جدول 13(.

اجلدول 12. �صفات النمو اخل�صري والثمري لأ�صناف املاجنو )الأمبا( خالل مو�صم 2014 م

ن�صبة املواد ال�صلبة 

الذائبة )%(

متو�صط وزن 

الثمرة

عدد الثمار/

�صجرة

حجم املجموع 

اخل�صري )م3(

�صمك جذع ال�صجرة

)�صم(

ارتفاع

ال�صجرة )م(

الأ�صناف 

0.40± 11 0.61± 349.5 5.08± 93.48 1.87±4.13 0.17  ± 22 0.42 ± 1.74 بني�سان

0.33± 12 0.53± 100.7.3 5± 32.82 0.83±3.74 0.05  ± 25.7 0.13 ±2.28 زعفران

- - - 0.95±2.83 0.04±24 011±2.02 �سفيدا ملجوا

0.33±12 10.58±349.3 0.69±3.82 1.85±5.29 0.17±24.8 0.42±1.97 امام ب�سند

- - - 0.52± 1.93 0.10  ± 18.3 0.25  ± 1.77 الفون�سو

0.40± 13 11.26± 110.3 2.20± 8.48 1.09± 2.09 0.20  ± 18.7 0.51  ± 1.16 بايري

0.40± 11 0.82± 152.5 20.41±51.03 1.99± 6.90 0.11  ± 34.2 0.27  ± 2.51 م�سقطي

0.57± 10 6.53± 1007 4.66± 27.07 0.94± 2.29 0.11  ± 18.2 0.28  ± 1.49 رو�س

�صورة 33. �صنف دي�صهري مبزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي 

�صورة 34. �صنف زعفران مبزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي 

�صورة 35. �صنف نيلم مبزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي 
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اجلدول 13. �صفات النمو اخل�صري والثمري لأ�صناف املاجنو )الأمبا( خالل مو�صم 2014 م

ن�صبة املواد ال�صلبة 

الذائبة )%(

متو�صط وزن 

الثمرة

عدد الثمار/

�صجرة

حجم املجموع 

اخل�صري )م3(

�صمك جذع 

ال�صجرة )�صم(

ارتفاع

ال�صجرة )م(

 الأ�صناف

0.8±9.6 4.0±123.7 3.42±13.3 0.24±0.53 2.49±12.0 0.28 ±0.91 باراما�سي

- - - 0.14±0.79 1.29±15.4 0.05 ±1.77 الجنرا

- - - 0.07±0.52 0.72±15.0 0.06±1.41 دي�سهري

- - - 0.17±0.41 1.06±17.2 0.27±0.86 تنريو

0.0.0±9.6 0.0±298.7 0.00±0.3 0.16±0.61 1.31±14.5 0.08±1.34 املبوربني�سان

0.0±10.9 10.0±297.0 0.50±2.3 0.09±0.37 2.50±10.9 0.21±1.04 بنجلورا

0.0±10.6 10.0±198.7 0.70±8.8 0.04±0.60 0.22±15.5 0.06±1.34 نيلم

تقييم اأ�سناف الفافاي امل�ستوردة من تايوان والهند حتت ظروف 

�سهل �سللة

تنتمي �سجرة الفافاي )Carica papaya L( اإىل عائلة الباك�سيات 

ال�سغرية، وثمرة الفافاي هامة و�سحية وتن�سرت زراعة العديد من 

اأ�سناف الفافاي يف جميع اأنحاء العامل. ويعتربحم�سول الفافاي 

ويعترب  للمزارعني،  بالن�سبة  للدخل  الرئي�سية  امل�سادر  اأهم  من 

اأحد موائد الفاكهة الرئي�سية و بجانب ذلك ي�ستخدم يف �سناعات 

الفافاي  امل�ستق من فاكهة  الغراء )االنزمي  ا�ستخراج  اأخرى مثل 

م�ستح�سرات  �سناعة  يف  هام  كعن�سر  اأي�سا  وي�ستخدم  اخلام(، 

وت�ستهر  اإلخ.   .. والن�سيج  الغزل  �سناعة  ويف  واالأدوية،  التجميل 

حمافظة ظفار وخا�سة مزارع واليتي �سللة وطاقة بزراعة واإنتاج 

اإىل تزايد امل�ساحات  ال�سنوية  الفافاي، حيث ت�سري االإح�سائيات 

املزروعة بهذا املح�سول الذي ياأتي يف املرتبة الثالثة بعد النارجيل 

واملوز.

مت ا�ستـــرياد ت�سعة اأ�سنـــاف من الفافاي منهـــا )6( اأ�سناف من 

تايـــوان و)3( اأ�سنـــاف من الهنـــد، حيث مت زراعتهـــا يف امل�ستل 

بتاريـــخ 2014/9/9م، حيـــث تراوحت ن�سبة االإنبـــات بني 70 – 

 1 Taiunung no( 85%. وقد لوحظ اأن ن�سبة االإنبات للأ�سناف

Known You No ،2 and Taiunung no 1( كانـــت االأف�ســـل و 
قد و�سلت اإىل حوايل 85%، كما لوحظ اأن �ستلت هذه االأ�سناف 

قويـــة للغايـــة وخا�سة فيمـــا يتعلق باإرتفـــاع النبـــات باملقارنة مع 

االأ�سنـــاف االأخـــرى. مت زراعـــة جميـــع االأ�سنـــاف يف االأر�ـــس 

امل�ستدامة بتاريخ 2014/10/14م، وامل�سافات البينية بني اجلور 

3×3 مـــرت )�سورة 36(.  تنمو ال�ستلت ب�سكل جيد، حيث �سيتم 

جمع البيانات اخل�سرية والثمرية لها خلل الفرتة القادمة.

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

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

النخيل  اأ�سجار  اأنواع  من  )النارجيل(  الهند  جوز  اأ�سجار  تعترب 

االأكرث اأهمية يف العامل وتعرف اأي�سا با�سم »�سجرة ال�سماء«. ومن 

من  العديد  لها  املختلفة  الهند  جوز  اأ�سجار  اأجزاء  اأن  املعروف 

حم�سول  واإنتاج  بزراعة  ظفار  حمافظة  وت�ستهر  اال�ستخدامات. 

جوز الهند ، حيث يعترب اأحد اأهم املحا�سيل التي حتظى بجذب 

طول  على  ميتد  الذي  ال�ساحلي  ال�سريط  ويعترب  هام.  �سياحي 

ال�سريط احلدودي  �سرقا وحتى  �سربثات  العرب من  بحر  �ساحل 

اأكرث  للمحافظة مع اجلمهورية اليمنية من جهة اجلنوب الغربي 

املناطق التي ت�سلح لزراعة جوز الهند. وي�ستهر ال�سريط ال�ساحلي 

العرب بزراعة جوز  ل�سهول واليتي �سللة وطاقة املحاذية لبحر 

64 كم طوال ويرتاوح  الهند على اخل�سو�س والذي ميتد حلوايل 

عر�سه بني 1.5- 9.5 كم.

جميع  يف  الهند  جوز  مزارعوا  عانى  املا�سية،  الع�سر  ال�سنوات  يف 

اأنحاء العامل من اإنخفا�س االإنتاجية وعدم ا�ستقرار اأ�سواق منتجات 

جوز الهند. وي�سعى منتجوا جوز الهند اإىل ا�ستخدام اأ�سناف جوز 

الهند املح�سنة والتي ميكن اأن ت�ساعد يف حل هذه امل�ساكل من خلل 

زيادة االإنتاج وحت�سني خ�سائ�سها. ومع ذلك، فاإن الطرز اجلينية 

ومقاومة  للإنتاجية،  هامة  جينات  على  حتتوي  والتي  الهند  جلوز 

االأمرا�س واالآفات والتكيف مع البيئة مهددة ب�سبب التاآكل الوراثي، 

و حتتاج اإىل جمعها واحلفاظ عليها وتقييمها، ال�ستخدامها لتطوير 

اأ�سناف حم�سنة . ولذا فاإنه من االأهمية مبكان العمل على االهتمام 

بهذا املح�سول وتنويع امل�سادر اجلينية له من خلل اإدخال اأ�سناف 

و  احل�سرية،  واالإ�سابات  للأمرا�س  عالية  مقاومة  ذات  و�سلالت 

تتميز بجودة االإنتاج وتلبي رغبات امل�ستهلكني.

وقد اأثبتت اأ�سناف جوز الهند التي مت اإدخالها للمحافظة يف اأوائل 

الثمانينات جناح واأعطت نتائج جيدة، حيث تنت�سر زراعة اأ�سناف 

النارجيل )Yellow and green dwarf(، و�سلالت خمتلفة من 

وا�سع يف مزارع والية �سللة.  االآن على نطاق   )king coconut(
من  امل�صتوردة  الفافاي  ا�صناف  ل�صتالت  عام  منظر   .36 �صورة 

تايوان والهند مبحطة البحوث الزراعية ب�صاللة
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كما اأن االأ�سناف الهجينة من جوز الهند قد �ساعدت  املزارعني يف 

زيادة االإنتاجية بن�سبة ت�سل حلوايل 50% من ثمار جوز الهند. وقد 

اأو�سى عدد من اخلرباء الزائرين ملحافظة ظفار  با�ستجلب عدد 

من االأ�سناف وال�سلالت التي متتاز بجودة اإنتاجيتها ب�ساحل العاج، 

والعمل على زراعتها حتت الظروف املناخية ل�سهل �سللة ودرا�سة 

يهدف  احل�سرية.  واالإ�سابات  للأمرا�س  ومقاومتها  جودتها  مدى 

النارجيل  ملح�سول  اجليني  التنوع  قاعدة  تو�سيع  اإىل  البحث  هذا 

واأ�سناف  اأنواع  ا�ستجلب  خلل  من  ذلك  و  ظفار،  مبحافظة 

و�سلالت تتميز باإنتاجية عالية وجودة مرغوبة من قبل امل�ستهلك، 

وتتميز مبقاومتها العالية للأمرا�س واالإ�سابات احل�سرية.

من  و�سللة  �سنف   )11( عدد  ثمار  ا�ستجلب  مت  2010م،  عام  يف 

اإنتاجيتها   وجودة  منوها  تقييم  بهدف  العاج  �ساحل  من  النارجيل 

زراعة  مت  �سلله.  �سهل  ظروف  حتت  الزراعية  للآفات  ومقاومتها 

 x 8 االأ�سناف باالأر�س امل�ستدمية يف 2011/7/17م، مب�سافات بينية

8 مرت. ق�سمت االأ�سناف امل�ستوردة اإىل �سنفني طويل القامة، و�سنفني 

هجني، وال�سبع املتبقية من االأ�سناف املتقزمة. جميع االأ�سناف تنمو 

بعد  اأي  2013م  عام  يونيو  �سهر  من  االإزهار  يف  وبداأت  جيد  ب�سكل 

�سنتني من الزراعة. مت يف عام 2014 جمع بع�س البيانات اخل�سرية 

على االأ�سجار القائمة مثل ارتفاع النبات، حميط ال�ساق، وعدد االأوراق 

يف كل �سجرة كما هو مو�سح يف اجلدول رقم )14( و�سورة )37(.

جدول 14. البيانات اخل�صرية لأ�صناف النارجيل امل�صتوردة من �صاحل العاج.

متو�سط عدد االأوراق / �سجرةمتو�سط حميط ال�ساق )م(متو�سط طول االأ�سجار )م(االأ�سنافم

1Rennel Island Tall6.718327

2Tangnan tall6.921725

3Brazilian Green Dwarf5.111027

4Catigan Green Dwarf5.411623

5Tacunan Green Dwarf5.714027

6Pilipog Green Dwarf5.3103.520

7Raja Brown Dwarf4.89222

8Malayan Yellow Dwarf5.211424

9Malayan Red Dwarf5.112826

10Improved Mawa Hybrid5.811825

11Improved Hybrid Cameroon6.014327

�صورة 37. )اأ - ج( ت�صجيل املالحظات لأ�صناف النارجيل املختلفة

تقييم اإنتاج  الأ�سول الوراثية لل�سبار الأمل�ض يف �سمال ال�سلطنة

تقييم  )38( مدخل  2011م حول  دي�سمرب  الدرا�سات يف  بداأت 

وراثيا من ال�سبار االأمل�س وزراعتها  يف حمطة البحوث الزراعية 

املدخلت  واختيار  للعلف  انتاجيتها  حيث  من  وذلك   ، بالرمي�س 

اخلم�سة االأعلى انتاجية اعتمادا على الدرا�سات التي اجريت حول 

هذا املح�سول يف اأماكن اأخرى من العامل والتي ا�سارت اإىل اأن هذا 

املح�سول ميكن زيادة االإنتاجية العلفية منه بزيادة عدد النباتات 

يف وحدة امل�ساحة من )5000 ( نبات /هكتار  اىل )40000( نبات 

/هكتار . ويف �سوء هذه الدرا�سة مت اأخذ النتائج لعدد االألواح التي 

مت ح�سادها بالن�سبة لطول النبات عند احل�ساد واإنتاجية العلف 

ب جاأ
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)كجم/نبات( ، وذلك خلل �سهر دي�سمرب 2014 م يف فرتة منو 

النبات لل�سنة الثالثة.

اأو�سحت  نتائج العام الثالث للح�ساد ال�سنوي  للألواح  اأن انتاج 

العلف االأخ�سر بلغ  15.00 كجم/م2 اأي ما يعادل 150 طن/هكتار 

واأكرث مما ي�سل اإىل خم�سة مداخل وراثية من ال�سبار االأمل�س. 

 )74112( الوراثي  املدخل  ان  اإىل  كذلك  النتائج  ا�سارت  كما 

والتي  االألواح  من  �سنويا  االأعلى  االإنتاجية  ذو  كان  املك�سيك  من 

املدخل  يليه  طن/هكتار   325.00 يعادل  مبا  كجم   32.50 تزن 

)4321( من تون�س )19.00 كجم /م2 اأو 190 طن/هكتار( ثم 

املدخل )68247( من اجلزائر  )15.33 كجم/م2 اأو 153.33 

كجم/  15.00( تون�س  من   )75012( املدخل  ثم  طن/هكتار( 

كرت مربع اأو 150.00 طن/هكتار( )ال�سكل 1(. كما اأظهرت هذه 

يتعلق  فيما  االأخرى  الوراثية  املداخل  على  معنويا  تفوقا  املداخل 

بطول النبات وعدد االألواح املنتجة/النبات )ال�سكل 9(. 

لل�صبار  املختلفة  الوراثة  للمداخل  ال�صنوي  النتاج   :9 ال�صكل 

المل�ض يف مركز بحوث النتاج احليواين بالرمي�ض خالل فرتة 

النمو الثالثة

الزراعية  البحوث  حمطة  يف  الأمل�ض  ال�سبار  زراعة  تقييم 

ب�سللة

 مت زراعة عدد )39( مدخل وراثي من ال�سبار االأمل�س يف حمطة 

2013م   – 2009م  من  الفرتة  خلل  ب�سلله  الزراعية  البحوث 

والتي مت جلبها من حمطة البحوث الزراعية بالرمي�س بهدف اكثار 

بذور املداخل الوراثية )االألواح( واال�ستفادة منها يف تغذية املا�سية 

وملحظة منو اال�سناف حتت الظروف املناخية ل�سهل والية �سلله.  

ومن بني )39( مدخل وراثي املزروعة يف حقل �سلله مت اختيار  عدد 

�سلله   ل�سهل  املناخية  للظروف  ملئمة  اأكرث  وراثي  مدخل   )10(

 )15 )جدول  والبكتريية  الفطرية  باالأمرا�س  للإ�سابة  حتمل  واأكرث 

واأعلى اإنتاج للألواح الورقية التي ميكن اأن تقدم علف للحيوان وبع�س 

هذه املداخل الوراثية اأثمرت فاكهة و منها  جمعت بذور و�سوف ي�ستمر 

تقييم هذه املداخل الوراثية خلل عام 2015م )جدول 16(.

جدول 15. املداخل الوراثية لل�صبار املتفوقة من حقل �صالله 

يف النمو اخل�صري 

رقم املدخل 

الوراثي

عدد 

النباتات 

النامية/

�صنف

النمو اخل�صري

ارتفاع 

النبات �صم

متو�صط 

عدد الألواح 

يف النبات   

�صم

متو�صط 

طول اللوح 

�صم

متو�صط 

عر�ض الوح 

�صم

441701344122

1831471243819

254125723920

3477563317

14136563618

124101553919

133118554034

53107533719

172103463919

154112453518

مزرعة  يف  املزروعة  لل�سبار  الوراثية  باملداخل  يتعلق  فيما 

مت  والتي  2012م  عام  يف  حريتي  بقريون  الزراعية  البحوث 

اختيارها من حقل �سلله بهدف تقييم مدى ملئمتها لظروف 

تاأقلم  الوراثية  املداخل  تلك  اأظهرت  فقد  اجلبل،  يف  املناخية 

للإ�سابات  حتمل  واأكرث  اجلبل  يف  املناخية  للظروف  جيد 

الريات  ومعدل عدد  بعد  تزهر  ولكنها مل  والبكتريية  الفطرية 

فيها يرتاوح بني )5- 6( ريات يف ال�سنة لكل من حقلي �سلله 

خلل  الوراثية  املداخل  تقييم  ي�ستمر  و�سوف  حريتي  وقريون 

عام 2015م )�سورة 38(.

جدول 16. النمو اخل�صري للمداخل الوراثية لل�صبار يف مزرعة 

البحوث الزراعية يف قريون حريتي 

رقم املدخل 

الوراثي

عدد 

النباتات 

النامية/

�صنف

النمو اخل�صري

ارتفاع 

النبات �صم

متو�صط 

عدد الألواح 

يف النبات   

�صم

متو�صط 

طول اللوح 

�صم

متو�صط 

عر�ض الوح 

�صم

18872113618

4885143117

25890183417

15885123217

3893123218
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بالت�سعيع  الطفرات  ا�ستحداث  خلل  من  وال�سعري  القمح  تربية 

باأ�سعة جاما

من  للعديد  الغذائي  النظام  يف  مهما  دورًا  وال�سعري  القمح  ميثل 

الدول ومنها �سلطنة عمان، حيث يزرع القمح يف حوايل )1055( 

فدان منتجة ما  يقارب )1413( طن. تعد حمافظات الظاهرة 

وال�سرقية مناطق رئي�سية لزراعة القمح يف ال�سلطنة حيث يزرع بها 

مايقارب )950( فدان من اجمايل امل�ساحة الكلية لزراعة القمح. 

يحتل ال�سعري املرتبة الثانية بعد القمح �سمن حما�سيل احلبوب 

للإ�ستهلك  فدان   )2930( مقدارها  م�ساحة  وي�سغل  بال�سلطنة 

الب�سري واحليواين. ت�سهم الظروف البيئية املتنوعة يف ال�سلطنة 

ا�سافًة اإىل التغيري املناخي يف توفر االإجهادات اللحيوية كارتفاع 

درجات احلرارة وامللوحة واجلفاف التي حتد االإنتاجية. لذا كان 

من ال�سروري توفري مدخلت وراثية جديدة ذات كفاءة عالية من 

وامللوحة  واجلفاف،  للحرارة،  مقاومتها  اإىل  باالإ�سافة  االإنتاجية 

واالأ�سداء ك�سداأ ال�ساق االأ�سود. يتم ذلك اإما بتح�سني ال�سلالت 

انتاج  اأو  واالنتخاب  الطفرات  تربية  برامج  طريق  عن  املحلية 

والزراعة  احليوية  التقنية  اأ�ساليب  با�ستخدام  جديدة  مدخلت 

الن�سيجية. تعد تقنية حتفيز الطفرات اأداة فعالة ت�سهم يف توفري 

اأ�سناف طافرة من القمح وال�سعري بال�سفات املرغوبة. لذا يهدف 

امل�سروع اإىل حت�سني املدخلت الوراثية املحلية وادخال مدخلت 

جينية جديدة من القمح وال�سعري متتلك �سفات املقاومة للظروف 

حتفيز  تقنية  با�ستخدام  العالية-   انتاجيتها  جانب  اإىل  البيئية 

تنقية  وجتربة  الطفرات  جتربة  على  امل�سروع  ي�ستمل  الطفرات. 

38. )اأ - ج( ال�صبار الأمل�ض وثماره يف حمطة البحوث  �صورة 

الزراعية ب�صاللة

�صورة 39.  بع�ض التغريات املظهرية الظاهرة على �صنف القمح 

Gy 225 و.ق 110 بجرعة

�صورة 40. اجليل الطافر )م1( ل�صنف ال�صعري دوراقي ويالحظ 

Gy 450 عدم وجود تاأ�صري للت�صعيع حتى بجرعة

ب

اأ

ج
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يندرج حتت جتربة  وال�سعري.  القمح  من  اأ�سناف/�سلالت  بذور 

و�سللة  كويل،  القمح  ل�سللة  املطفرة  النباتات  حقل  الطفرات 

ال�سعري دوراقي )اجليل االأول(، وحقل النباتات املطفرة الأ�سناف 

خمتارة من القمح و ال�سعري )اجليل الثالث(. تعترب�سللة القمح 

باملقابل  �سلطنة عمان.  �سعبية يف  القمح  اأكرث �سلالت  كويل هي 

منخف�سة  انتاجية  وذات  الن�سج،   متاأخرة  ال�سللة  هذه  فاإن 

حت�سني  اأجل  ومن  والرقاد.  للأمرا�س  ح�سا�سيتها  اإىل  باال�سافة 

هذه ال�سللة با�ستخدام تقنية حتفيز الطفرات اأر�سلت بذور نقية 

منها اإىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف فيينا للت�سعيع مبعدل 

ومت  ال�ساهد(  اإىل  )باالإ�سافة  جاما  اأ�سعة  من  و450  و300   150

احل�سول على اجليل املطفر االأول )م1(. اأما بالن�سبة لل�سعري فاإن 

دوراقي هو ال�سنف االأكرث انت�سارا يف �سلطنة عمان ، والذي يتميز 

ان  اإال  واجلفاف  للملوحة  وحتمله  والن�سج  التزهري  يف  بتبكريه 

انتاجيته قليلة وح�سا�س للرقاد. لذا ا�ستهدف ال�سنف خلل هذا 

امل�سروع من اأجل احل�سول على �سنف طافر مقاوم للرقاد واأكرث 

ار�سال  مت  �سابقًا.  املذكورة  اجليدة  ال�سفات  جانب  اإىل  انتاجية 

بذور نقية لل�سنف دوراقي للت�سعيع مبعدل  150و 300 و 450 من 

اجليل  على  احل�سول  ومت  ال�ساهد(  اإىل  جاما)باالإ�سافة  اأ�سعة 

املطفر االأول )م1(. اأما حقل النباتات املطفرة )اجليل الثالث( 

للربنامج ال�سابق فقد ا�ستمل على �سنفني من القمح هما �سنني 

ووادي قريات 110 و�سنفني من ال�سعري هما جماح 51 وجماح 98. 

خلل املو�سم الزراعي )2014/2013م( كان من ال�سعب انتخاب 

اأية نباتات ب�سبب وجود خلط يف البذور امل�ستخدمة لهذه التجربة، 

هذا  من  البذور  ناجت  تخ�س�س  ان  املخت�سون  ارتاأى  فقد  لذلك 

احلقل للحفظ الإ�ستخدامها يف جتارب مبا�سرة للموا�سم القادمة 

والتي تخ�س االمرا�س واجلفاف وامللوحة. اأما �سنف القمح وادي 

قريات 110 الذي مت معاملته بجرعة مقدارها 225 من اأ�سعة جاما، 

فقد لوحظ ظهور نباتات ذات �سفا اأ�سود حيث جاء االعتقاد بوجود 

طفرة وراثية يف هذا ال�سنف، لذلك مت انتخاب نباتات منه الإعادة 

وفيما يخ�س جتربة  الطفرة.  والتاأكد من مميزات هذه  زراعتها 

اأجريت  التي  ـ  وال�سعري  القمح  من  اأ�سناف/�سلالت  بذور  تنقية 

اىل جانب جتربة الطفرات ـ فقد ا�ستهدفت �سللة القمح املحلية 

كويل، واأ�سناف حم�سنة وهي )ال�سنني ووادي قريات 110( للقمح 

مت  ذلك  اإىل  ال�سعري.ا�سافة  ملح�سول   )98 وجماح   51 )جماح  و 

االتفاق على تنقية بذوراأ�سناف القمح )�سريعا و�سنني ومي�ساين( 

الإدراجها �سمن برنامج حتفيز الطفرات )�سورة 39 - 41(.

�صورة 41. حقل التنقية ل�صنف ال�صعري جماح 51
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وجنوب  �سمال  �سللت  من  املحلية  للأبقار  الوراثي  التح�سني 

ال�سلطنة

تعترب برامج  التح�سني الوراثي لل�سلالت احليوانية من الربامج 

طويلة االأجل، حيث يرتكز الهدف الرئي�سي لها على زيادة العائد 

اأو البي�س  الوراثي املتوقع لل�سفات املرغوبة مثل اللحم واحلليب 

ح�سب كل نوع . اأظهرت نتائج مو�سم والدات 2014 يف مركز بحوث 

االإنتاج احليواين بالرمي�س  انه قد مت احل�سول على )44( مولود 

التي  االأبقار  عدد  بلغ  حيث  ال�سلطنة،   �سمال  اأبقار   �سللة  من 

لقحت )63( بقرة يف حني كانت االأبقار التي ولدت )47( بقرة.  

وقد بلغت ن�سبة اخل�سوبة  75% بينما و�سل متو�سط اإنتاج احلليب 

حمطة  يف  اأما  كجم/يوم.   2.45 اإىل  ال�سلطنة  �سمال  الأبقار 

البحوث احليوانية ب�سللة، فقد اأعطى مو�سم والدات 2014 عدد 

)46( مولود من )69( اأم الأبقار جنوب ال�سلطنة حيث بلغت ن�سبة 

اخل�سوبة  67 %  بينما كان معدل اإنتاج احلليب 4.65 كجم/يوم. 

يو�سح اجلدول )17( نتائج �سفات النمو لكل من �سللتي  اأبقار 

�سمال وجنوب ال�سلطنة .

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

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

جدول 17. ال�صفات الإنتاجية لالأبقار املحلية �صمال وجنوب ال�صلطنة خالل املو�صم 2014

ال�صفة

اأبقار جنوب ال�صلطنةاأبقار �صمال ال�صلطنة

اإناثذكوراإناثذكور

14.9214.2118.6117.74متو�سط وزن امليلد  )كجم(

63.3158.6291.2684.00متو�سط وزن الفطام )كجم(

72.5069.07142.32130.90متو�سط وزن �ستة اأ�سهر )كجم(

120.65109.30176.50157.56متو�سط وزن اثني ع�سر �سهر )كجم(

480448680.16627.71متو�سط معدل النمو اليومي قبل الفطام )جم(

219128283.42260.20متو�سط معدل النمو اليومي بعد الفطام )جم(

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

تعترب �سلالت املجرتات ال�سغرية املحلية ذات قيمة اقت�سادية 

عالية، حيث اأنها متثل اأحد املوارد الوراثية احليوانية يف ال�سلطنة 

الربامج  املجال من  الوراثي يف هذا  التح�سني  برامج  وتعترب   .

ال�سفات  اإىل  للو�سول  اأجيال  عدة  اإىل  وحتتاج  االأجل  طويلة 

خلل  اأجريت  التي  البحثية  االأن�سطة  نتائج  اأظهرت  املرجوة. 

عام 2014 يف حمطة البحوث احليوانية بوادي قريات احل�سول 

على عدد )890( مولود حيث بلغت ن�سبة اخل�سوبة 89 %، 91 % 

و 90% بينما كان متو�سط �سفة حجم البطن للأم عند الوالدة 

االأخ�سر  ماعز اجلبل  لكل من  مولود   1.37 و   ،1.32  ،1.21

والباطنة وال�سان العماين على التوايل. ومن اأجل زيادة �سفات 

اخل�سوبة والتواأمة، مت توزيع عدد )226( ذكر بالغ حم�سن من 

�سلالت ماعز الباطنة واجلبل االأخ�سر وال�ساأن العماين على 

املربني. يو�سح اجلدول )18( نتائج �سفات النمو.
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 جدول 18. اأوزان اجل�صم ومعدلت النمو ل�صاللت حمطة البحوث احليوانية بوادي قريات ملو�صم 2014

وزن 6 اأ�صهروزن الفطاموزن امليالداجلن�ض ال�صــاللة

معدل النمو قبل 

الفطام )جم/يوم(

معدل النمو بعد 

الفطام )جم/يوم(

 ماعز اجلبل 

االأخ�سر

3.6316.3620.0012333ذكور

3.0414.4018.0611930اإناث

 ماعز الباطنة

3.5014.7118.2512134ذكور

3.0313.5017.0512031اإناث

 ال�ساأن 

العماين

3.3817.2122.0114145ذكور

3.1616.2421.0613146اإناث

اأظهرت نتائج الوالدات يف حمطة البحوث احليوانية ب�سللة اأنه 

مولود ماعز ظفاري من )180(  مت احل�سول على عدد )174( 

الوالدات  معدل  وكان   )%87( اخل�سوبة  ن�سبة  كانت  بينما  اأم 

)1.19( مولود. كما اأ�سارت النتائج اإىل اأن متو�سط   الوزن عند 

الوالدة قد بلغ )3.50(  ، )3.21( كجم ، للذكور واالإناث على 

، بينما كان  10.90 كجم   ،  11.45 الفطام   التوايل. وكان وزن 

وزن �ستة اأ�سهر 12.23 ،  11.30 كجم لكل من الذكور واالإناث 

على التوايل. مت خلل عام 2014م توزيع عدد )44( ذكر ماعز 

على  وذلك  واخل�سوبة  التواأمة  ل�سفات  وراثيا  حم�سن  ظفاري 

املربني مبحافظة ظفار .

 ، البني   ، )الأبي�ض  املحلى  الدجاج  ل�سللت  الوراثي  التح�سني 

والأ�سود(  با�ستخدام برامج النتخاب 

يركز برنامج التح�سني الوراثي يف الدواجن املحلية ب�سكل رئي�سي 

والتي  واالأ�سود  والبني  االأبي�س  الدجاج  خطوط  مقارنة  على 

عام  خلل  مت   . العماين  املحلى  الدجاج  �سللة  من  ا�ستنبطت 

ذكر   )672( متثل  الدجاج  من  راأ�س   )1470( عدد  اإنتاج   2014

و )798( اأنثى حيث مت توزيعها على احلظائر واأخذت القيا�سات 

لل�سفات املرغوبة والتي خل�ست يف جدول )19(.

ووزن  اخل�صوية  ون�صبة  ال�صي�صان  وزن  متو�صط   .19 جدول 

البي�ض للخطوط الثالثة

وزن البي�صة 

)جم(

ن�صبة اخل�صوبة 

)%(

وزن ال�صي�صان  

عند اليوم الأول 

)جم(

الن�صل

44 85 30.5 اخلط االأبي�س

42 88 27.6 اخلط االأ�سود

45 83 31 اخلط البني

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

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

ال�سلطنة

يف  للحوم  مهما  م�سدرا  ال�سلطنة  ل�سمال  املاعز  �سلالت  تعترب 

تتميزتلك  حيث  الباطنة،  حمافظتي  يف  وخا�سة  عمان  �سلطنة 

مو�سم  نتائج  اأظهرت  عالية.  وخ�سوبة  منو  مبعدالت  ال�سلالت 

مت  اأنه  بالرمي�س  احليواين  االإنتاج  بحوث  مركز  يف  2014م 

من  اأجنبت  املو�سم  هذا  خلل  مولود   )220( على  احل�سول 

و%83  و%92   %85 ن�سبة اخل�سوبة  بلغت  اأم، حيث  عدد )179( 

ماعز  ل�سلالت  و1.18   ،1.44  ،1.51 الوالدات  معدل  وكان 

بينما  التوايل،  وال�سحراوي م�سندم على  وال�سحراوي  اجلبايل 

بلغ معدل الوفيات 3.6، 2.0، 2.9 %، ل�سلالت ماعز اجلبايل 

وال�سحراوي وال�سحراوي م�سندم على التوايل. يو�سح اجلدول 

)20( متو�سط نتائج �سفات النمو ملو�سم 2014م.

جدول 20. اأوزان اجل�صم ومعدلت النمو ل�صاللت مركز بحوث 

الإنتاج احليواين بالرمي�ض ملو�صم 2014

وزن 6 اأ�صهروزن الفطاموزن امليالداجلن�ضال�صــاللة

ماعز جبايل

3.3014.5518.85ذكور

2.8812.7817.25اإناث

ماعز �سحراوي

3.2014.3019.73ذكور

2.9112.1015.38اإناث

ماعز �سحراوي 

م�سندم

3.1113.9020.46ذكور

2.5012.2515.57اإناث
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حملية  �سللت  من  املنتج  املنوي  ال�سائل  ون�سر  وتداول  جمع 

حم�سنة وراثيا و�سللت اأجنبية 

يتمثل الهدف الرئي�سي لق�سم بحوث التنا�سل يف احل�سول على اأعلى 

التلقيح  ا�ستخدام  طريق  عن  املحلية  ال�سلالت  من  ممكن  اإنتاج 

اال�سطناعي ب�سائل منوي منتج من طلئق مميزة وحم�سنة وراثيا 

 2014 اأو حليب. مت خلل عام  لل�سفات املرغوبة �سواء كانت حلم 

�سمال وجنوب  اأبقار  �سائل منوي من  ق�سة  اإنتاج حوايل )10000( 

ال�سلطنة، حيث ا�ستخدمت بع�س من هذه الق�سات يف تلقيح االأبقار 

وحمطة  بالرمي�س  احليواين  االنتاج  بحوث  مركز  يف  املوجودة 

البحوث احليوانية ب�سلله، كما مت توزيع البع�س منها على وحدات 

التلقيح اال�سطناعي بال�سلطنة واملتبقي منها مت حفظه داخل البنك 

الوراثي اخلا�س بق�سم بحوث التنا�سل وذلك يف النيرتوجني ال�سائل.

حيوية  متو�سط  اأن  اإىل  عليها  احل�سول  مت  التي  النتائج  اأ�سارت 

بعد  املجمد  املنوي  ال�سائل  يف  املوجودة  املنوية  للحيوانات  احلركة 

الذوبان بلغ )71 %( الأبقار ال�سمال و)76%( الأبقار جنوب ال�سلطنة، 

جتميعه  مت  الذي  املنوي  ال�سائل  يف  احليوية  متو�سط  و�سل  بينما 

اأبقار  اأنه و�سل يف  اإىل )83%( يف حني  ال�سلطنة  �سمال  اأبقار  من 

جنوب ال�سلطنة اإىل )81%(. كما اأو�سحت النتائج اأن متو�سط ن�سب 

اخل�سوبة للأبقار امللقحة هذا العام نتيجة التلقيح اال�سطناعي بلغ 

)88%( يف اأبقار ال�سمال و)61%( يف اأبقار جنوب ال�سلطنة. 

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

تطوير تقنية القوالب العلفية كعلف تكميلي للمجرتات ال�سغرية 

يف ال�سلطنة

ال�سلطنة  الزراعية يف  اأهم احليوانات  واملاعز من  االأغنام  تعترب 

وتربى كحيوانات متعددة االأغرا�س )حلم، حليب( وتقدر اأعدادها 

2013م  لعام  الزراعي  التعداد  راأ�س ح�سب  2.63 مليون  بحوايل 

وت�ساهم مبقدار 40 % من كميات اللحوم احلمراء املنتجة و%11 

من اللحوم احلمراء امل�ستهلكة يف ال�سلطنة. يعود ال�سبب الرئي�سي 

النخفا�س كميات اللحوم املنتجة من املاعز واالأغنام يف ال�سلطنة 

اإىل انخفا�س ن�سبة ال�سحبيات )% Offtake( والتي تقدر بن�سبة 

20 % للماعز واالأغنام يف حني اأن الن�سبة املثلى لل�سحبيات يجب 

اإنتاجية هذه  اأ�سباب انخفا�س  اأهم  اإن من   .% 40 اأن ال تقل عن 

حتتاجها  التي  الغذائية  العنا�سر  بع�س  يف  العجز  هو  احليوانات 

الر�ساعة  ومرحلة  احلمل  فرتة  واأواخر  التنا�سل  مرحلة  خلل 

احليوانية  الرثوة  مربي  قبل  من  املتبع  التقليدي  للنمط  نتيجة 

الدرا�سات  اأحدث  اأظهرت  املربني.  حقول  يف  احليوانات  الإدارة 

املاعز  من  املحلية  ال�سلالت  تربية  اإن  ال�سلطنة  يف  البحثية 

 Intensive( املكثف االإنتاج  البحثية حتت  واالأغنام يف املحطات 

اأداء هذه ال�سلالت ب�سورة كبرية،  System( يوؤدي اإىل حت�سن 
�سنة  اأنثى/  كغم/   14.17 املاعز  اأنثى  اإنتاجية  معدل  بلغ  حيث 

اأكرث من  االإنتاجية يف حقول املربني ال تتجاوز  اأن معدل  يف حني 

اإنتاجية هذه احليوانات يف  اإن حت�سن  �سنة.  اأنثى/  كغم/   7.20

املحطات البحثية يعود اإىل ارتفاع ن�سبة اخل�سوبة، ن�سبة الوالدات 

ون�سبة املواليد املفطومة واأوزان الفطام. والأجل �سد هذه الفجوة 

والنتائج  املربني  حقول  يف  التقليدي  النمط  بني  ما  االإنتاجية  يف 

االأمر  فاإن  املكثف  النظام  حتت  البحثية  املحطات  يف  املتحققة 

ال�سغرية  املجرتة  للحيوانات  غذائية  اإ�سرتاتيجية  تطوير  يتطلب 

يف ال�سلطنة ت�ساهم يف رفع الكفاءة االإنتاجية لهذه احليوانات من 

العنا�سر  بع�س  يف  العجز  ل�سد  يوؤدي  تكميلي  علف  توفري  خلل 

التنا�سل  فرتة  خلل  احليوانات  هذه  حتتاجها  التي  الغذائية 

احليوانات  اعتماد  الر�ساعة.اإن  ومرحلة  احلمل  فرتة  واأواخر 

الطبيعية  املراعي  على  ال�سلطنة  يف  التقليدي  النمط  يف  املجرتة 

كم�سدر رئي�سي يف تغذيتها هو ال�سبب الرئي�سي النخفا�س اإنتاجية 

هذه احليوانات، حيث اأن هنالك اجتاه عام يف ال�سلطنة واملنطقة 

اأن  اإىل  اإنتاجية املراعي كمًا ونوعًا، باالإ�سافة  العربية بانخفا�س 

ارتفاع اأ�سعار احلبوب واالأعلف املركزة امل�سنعة حمليًا اأدى اإىل 

حمدودية ا�ستخدامها من قبل مربي احليوانات املجرتة ال�سغرية. 

علفي  م�سدر  توفري  يتطلب  فاأنه  العجز  هذا  على  التغلب  والأجل 

الغذائية  العنا�سر  يف  النق�س  هذا  �سد  يف  ي�ساهم  الكلفة  قليل 

وخا�سة الربوتني والعنا�سر املعدنية.وتعد القوالب العلفية واحدة 

كعلف  ال�ستخدامها  املجرتة  للحيوانات  التغذية  طرق  اف�سل  من 

تكميلي وخا�سة يف املناطق اجلافة التي تعاين من وجود مراعي 

فقرية ولفرتات طويلة من ال�سنة ونق�س يف م�سادر االأعلف مما 

ي�سبب عجز يف تلبية احتياجات احليوانات من العنا�سر الغذائية 

وبالتايل يوؤدي اإىل انخفا�س كفاءتها االإنتاجية.

ملاذا القوالب العلفية؟

الزراعية  املخلفات  اأنواع  من  وا�سع  مدى  ا�ستخدام  ميكن 

ت�سنيع  يف  حمليا  املتوفرة  واجلافة  منها  الرطبة  وال�سناعية 

القوالب العلفية من خلل التحكم بن�سب هذه املواد للح�سول على 

جهة  من  والتما�سك  ال�سلبة  حيث  من  جيدة  مبوا�سفات  منتج 

ومن حيث القيمة الغذائية من جهة اأخرى.

اإنتاج  يف  امل�ستخدمة  وال�سناعية  الزراعية  املخلفات  تفقد  ال 

العلفية  القوالب  تعترب  اإذ  الغذائية  قيمتها  العلفية  القوالب 

ذات  املخلفات  وخا�سة  املخلفات  هذه  معاملة  طرق  اأف�سل  من 

اأن  حيث  وغريها،  التمر  بثل  مثل  الرطوبة  من  العايل  املحتوى 

الرطبة  املخلفات  ا�ستخدام  يف  وال�سعوبات  امل�ساكل  اأهم  من 

للهواء  تعر�سها  التلف عند  �سريعة  اأنها  تغذية احليوانات هي  يف 

العلفية  القوالب  تعد  طويلة.  لفرتة  خزنها  �سعوبة  اإىل  باالإ�سافة 

من اأف�سل الطرق ال�ستغلل اليوريا كم�سدر للنيرتوجني يف تغذية 

احليوانات املجرتة الأن ا�ستهلك القوالب العلفية يكون على �سكل 

كميات �سغرية وعلى فرتات متباعدة من الزمن مما ي�ساهم يف 

حتلل بطيء لليوريا يف كر�س احليوان وبالتايل ا�ستفادة اكرب من 

النيرتوجني املتحرر. ميكن تركيب وت�سنيع تراكيب من القوالب 

الف�سيولوجية املختلفة للحيوانات )اأدامه،  العلفية تلئم املراحل 
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العلفية من  القوالب  تقلل  واإنتاج حليب(.  ر�ساعة  تنا�سل، حمل، 

تكاليف تغذية احليوانات التي متثل اأهم م�ساكل الرتبية وخا�سة 

خلل فرتات اجلفاف و�سح االأعلف لكونه علف رخي�س يعتمد يف 

ت�سنيعه على املخلفات الزراعية وال�سناعية والتي تكون اأ�سعارها 

وتوفر  ت�سنيعها  ب�سهولة  العلفية  القوالب  تت�سف  منخف�سة. 

م�ستلزمات اإنتاجها حمليا )معدات الت�سنيع واملواد االأولية(، كما 

اأنها متتاز ب�سهولة نقلها وتداولها من قبل املربني. ميكن اأن تدعم 

ال�سرورية،  املعدنية  والعنا�سر  بالفيتامينات  العلفية  القوالب 

العلفية  واملح�سنات  البيطرية  بامل�ستح�سرات  كما ميكن تدعيمها 

بهدف حت�سني الكفاءة االإنتاجية للحيوانات يف فرتات حمددة من 

ال�سنة اأو على مراحل اإنتاجية حمددة من عمر احليوان.

:)Feed blocks manufacturing( ت�صنيع القوالب العلفية

بهدف ن�سر وتبني ا�ستخدام القوالب العلفية امل�سنعة من املخلفات 

املجرتة  للحيوانات  بديل  تكميلي  كعلف  وال�سناعية  الزراعية 

االإنتاج  بحوث  مركز  بحثي يف  فريق  قام  ال�سلطنة،  ال�سغرية يف 

ال�سلطنة  يف  التقنية  هذه  وتطويع  تطوير  على  بالعمل  احليواين 

من حيث اأجهزة الت�سنيع والرتاكيب امل�سنعة التي تلئم اأنظمة 

للجهود  تعزيز  امل�سروع  هذا  ويعترب  املجرتة.  للحيوانات  االإنتاج 

ا�ستغلل  يف  متثلت  والتي  املجال  هذا  يف  يف  بذلت  التي  الكبرية 

يف  علفية  كبدائل  ال�سردين  واأ�سماك  النخيل  اأ�سجار  خملفات 

تغذية احليوانات املجرتة خلل العقود ال�سابقة.

 (Feed Blocks الـــعـــلـــفـــيـــة  الــــقــــوالــــب  تــ�ــصــنــيــع  اأجـــــهـــــزة 

:Manufacturing Equipments(

املخت�سون  فقد جنح  ال�سلطنة،  القوالب يف  تقنية  تطويع  لغر�س 

يف مركز بحوث االإنتاج احليواين يف تطوير وت�سنيع وحدة ت�سنيع 

القوالب العلفية حمليًا من خلل اإحدى الور�س املحلية وباأ�سراف 

فني من قبل الفريق البحثي باملركز و�سملت هذه املعدات اخللط 

االأفقي واملكب�س هيدروليكي.

:(Pan Mixer) اخلالط الأفقي

مت ت�سنيع خلط اأفقي )Pan Mixer( املو�سح يف ال�سورة )42( 

ب�سعة )150-200 كغم( وهو يعطي اأف�سل خلط وميكن القول اأنه 

مثايل الإنتاج خلطات متجان�سة اإذ انه ي�سمن احل�سول على جتان�س 

كامل للمواد االأولية املخلوطة وعدم حدوث تكتل للمادة املخلوطة 

وخا�سة املواد اخلفيفة. ويعترب اخللط جزء اأ�سا�سي يف ت�سنيع 

 Electric( كهربائي  حمرك  بوا�سطة  يعمل  وهو  العلفية  القوالب 

ناقل  نظام  بوا�سطة  النقل  يتم  ح�سان.   )15( بقوة   )Motor
حركة )Heavy Duty Reduction Gearbox( ويتم اخللط من 

خلل ثلثة اأذرع يكمل الواحد االآخر بحيث ي�سمن دقة يف اخللط 

وب�سرعة )32( دورة يف الدقيقة.اإن ا�ستخدام هذا اخللط �سوف 

يوؤدي اإىل احل�سول على قوالب علفية ذات موا�سفات عالية من 

حيث التما�سك وال�سلبة يف حني اأن ا�ستخدام خلط االإ�سمنت 

التقليدي يوؤدي اإىل عدم ح�سول جتان�س للمواد املخلوطة والت�ساق 

املواد ثقيلة الوزن على جدار اخللط وخا�سة املواد الرابطة. اإن 

ت�سنيع هذا اخللط حمليًا �سوف ي�ساهم ب�سورة كبرية يف ن�سر 

هذه التقنية يف ال�سلطنة.

)Pan Mixer( صورة 42. اخلالط الأفقي�

:)Press( املكب�ض

م�ساريع  خلل  ومن  العلفية  القوالب  لت�سنيع  االأوىل  املراحل  يف 

منظمة االأغذية والزراعة الدولية للأمم املتحدة )FAO( وكذلك 

اجلافة  املنطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  م�ساريع 

 WANA( اأفريقيا  و�سمال  اآ�سيا  غرب  منطقة  يف   )ICARDA(

 .)Hand Press( كان يتم ا�ستخدام املكب�س اليدوي ،)Region

املربني  احتياجات  ل�سد  وبكميات جتارية  الوا�سع  االإنتاج  ولغر�س 

من القوالب العلفية، قامت معامل ت�سنيع القوالب العلفية التابعة 

 Mobile( للقطاع اخلا�س يف العراق بتطوير الكب�س االآيل املتحرك

Mechanical Press( بدالٌ من الكب�س اليدوي بهدف تقليل من 

يف  ي�ستخدم  الذي  االآيل  املكب�س  حتوير  خلل  من  العمالة  كلفة 

ت�سنيع القوالب االأ�سمنتية اإىل القوالب العلفية. اأما يف ال�سلطنة 

ب�سغط  املجهز  االآيل  املكب�س  ا�ستخدام  اىل  التوجه  مت  فقد 

تطوير  مت  الواحدة.  الكب�سة  يف  قوالب   )4( ل�سغط  هيدروليكي 

امل�ستخدمة يف  العمالة  هذه املنهجية اجلديدة بهدف تقليل عدد 

عملية الت�سنيع وكذلك اإنتاج قوالب علفية ذات موا�سفات عالية 

النوعية من حيث التما�سك والقيمة الغذائية. �سوف يوؤدي ال�سغط 

الرابطة  املواد  ن�سب  التقليل من  اإىل  الهيدروليكي  للكب�س  العايل 

الع�سوية  املادة  يف  يزيد  مما  القوالب  تراكيب  يف  امل�ستخدمة 

 Heavy Duty( الهيدروليكي  املكب�س  اإن  املنتجة.  القوالب  يف 

Hydraulic Press( الذي مت ت�سنيعه يف اإحدى الور�س املحلية يف 

حمافظة م�سقط الأول مرة يف ال�سلطنة واملو�سح بال�سورة )43( 

الواحدة  الكب�سة  قوالب يف  ويكب�س )4(  ب�سغط )100( طن  هو 

واأن حجم القالب الواحد بقطر 240 ملم وارتفاع 260 ملم، حيث 

حجم  واأن  ح�سان   15 قوة  كهربائي  مبحرك  املكب�س  جتهيز  مت 

وارتفاع  ملم   236 بقطر  املنتجة )Feed Blocks( هي  القوالب 

200 ملم واأن معدل وزن احلبة يرتاوح بني 4-5 كغم ح�سب كثافة 

املواد الداخلة يف الت�سنيع. 
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 Heavy Duty Hydraulic( الهيدروليكي  املكب�ض   .43 �صورة 

)Press

:(Feed Blocks Formulation) تراكيب القوالب العلفية

على  تعتمد  البلدان  اغلب  يف  العلفية  القوالب  اإنتاج  بداية  كانت 

للنيرتوجني  كم�سدر  واليوريا  للكاربوهيدرات  كم�سدر  املوال�س 

وخا�سة يف الدول امل�سنعة لل�سكر يف املناطق اال�ستوائية من اأفريقيا 

واأمريكا اللتينية والهند وباك�ستان وبنغلدي�س ، اإال اأن الدرا�سات 

حالة  يف  املوال�س  بدون  العلفية  القوالب  ت�سنيع  ميكن  اأنه  اأثبتت 

وال�سناعية  الزراعية  املخلفات  على  باالعتماد  ذلك  و  توفره  عدم 

القوالب  من  متعددة  تراكيب  اإنتاج  ميكن   حيث  حمليًا  املتوفرة 

العلفية وذلك باالعتماد على ما هو موجود من مواد اأولية و خملفات 

يف  ت�ستخدم  اأن  ميكن  حمليًا  متوفرة  و  رخي�سة  و�سناعية  زراعية 

اإنتاج منتج ذو نوعية جيدة وهذا  اإنتاج القوالب العلفية مع �سمان 

قوالب  على  احل�سول  و  االإنتاج  كلفة  تقليل  اإىل  يوؤدي  �سوف  بدوره 

على  يقبل  اأن  على  احليوانات  مربي  ت�سجع  منا�سبة  باأ�سعار  علفية 

اقتنائها وتقدميها حليواناته. وميكن ا�ستخدام مدى وا�سع من اأنواع 

املخلفات الزراعية وال�سناعية الرطبة منها واجلافة املتوفرة حمليا 

املواد  هذه  بن�سب  التحكم  خلل  من  العلفية  القوالب  ت�سنيع  يف 

للح�سول على منتج مبوا�سفات جيدة من حيث ال�سلبة والتما�سك 

تراكيب  اإن  اأخرى.  الغذائية من جهة  القيمة  ومن حيث   من جهة 

القوالب  العلفية امل�سنعة  يف ال�سلطنة �سوف تعتمد ب�سورة رئي�سية 

ال�ساحلة  التمور غري  وت�سمل  املتوفرة حمليًا  العلفية  امل�سادر  على 

لل�ستهلك الب�سري والتي ت�سكل مبا يقارب 25% من اإنتاج التمور 

يف ال�سلطنة اأي مبا يقارب )65( األف طن �سنويًا و اأ�سماك ال�سردين 

كم�سدر  واليوريا  حمليًا  املنتجة  القمح  ونخالة  طبيعيًا  املجففة 

و  رابطة  كمادة  احلي  واجلري  البنتونايت  اأطيان  و  للنيرتوجني  

رابطة  كمادة  لكونها  وباالإ�سافة   .)CaSO4( الكال�سيوم  كربيتات 

فهي كذلك م�سدر للكربيت الذي حتتاجه احليوانات املجرتة عند 

اليوريا يف تغذيتها. ميكن تدعيم بع�س تراكيب القوالب  ا�ستخدام 

العلفية بالعنا�سر املعدنية والفيتامينات واملح�سنات العلفية بهدف 

القوالب  تراكيب   )21( جدول  يظهر  التغذوية.  كفاءتها  حت�سني 

العلفية مبركز  القوالب  التي مت ت�سنيعها يف وحدة ت�سنيع  العلفية 

بحوث االإنتاج احليواين و�سوف يتم اإجراء بع�س التجارب الت�سنيعية 

لتحديد اأف�سل ن�سبة من التمور غري ال�ساحلة لل�ستهلك الب�سري. 

اإن هذه الرتاكيب املختلفة من القوالب العلفية ميكن تقدميها كغذاء 

للحيوان ح�سب املراحل الف�سيولوجية واالإنتاجية املختلفة )الت�سفيد، 

اأثناء  وكذلك  الت�سمني(  و  النمو  اإنتاج احلليب،  الر�ساعة،  احلمل، 

متاحة  علفية  م�سادر  اأي�سا   ال�سلطنة  يف  تتوفر  اجلفاف.  حدوث 

ولكنها غري م�ستغلة يف تغذية احليوانات املجرتة ومنها ال�سجريات 

ال�سلطنة  من   وا�سعة  مناطق  يف  املنت�سرة  الزينة   واأ�سجار  العلفية 

والتي ميكن ا�ستخدام اأغ�سانها )Tree leaves and twigs( يف 

تغذية احليوانات املجرتة ملا تت�سف  به من ارتفاع ن�سبة الربوتني 

باأن  اأنها  تتميز  اإىل  اأغ�سانها )14-20%(  باالإ�سافة  ونوعيته  يف 

الداخلية  للديدان  وطاردة  للأك�سدة  وم�سادات  طبية  فوائد  لها  

.)Internal Parasites(

بلغ اإنتاج وحدة القوالب العلفية )�سورة 45( يف مركز بحوث االإنتاج 

احليواين بالرمي�س يف نهاية العام 2014م حوايل 80 قالبًا/اليوم اأي 

ما يعادل 20 طنًا. �سيتم اختبار هذه القوالب على م�ستوى املركز ثم 

�سيتم ن�سرها على مربي احليوانات.

جدول 21. تراكيب القوالب العلفية التي مت ت�صنيعها يف مركز 

بحوث الإنتاج احليواين 

12345املواد الداخلة )%(

2525252528متور غري �ساحلة لل�ستهلك الب�سري

55788اأ�سماك ال�سردين املجففة

4237373434نخالة القمح

00550دب�س

55000�سعف نخيل جمرو�س

55555حبوب �سعري

34444�سماد يوريا

812766اأطيان البنتونايت

68---اجلري احلي

22522كربيتات الكال�سيوم )اجلب�س(

4.84.84.84.84.8ملح الطعام

0.20.20.20.20.2برميك�س معادن وفيتامينات

�صورة 44: تغذية احليوانات بالقوالب العلفية
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�صورة 45. القوالب الغذائية امل�صنعة

ا�ستجابة ذكور �سللت املاعز املحلية مل�ستوى عال من التغذية

على  ايجابيا  تاأثريا  النمو  ملعدالت  اال�ستجابة  جتربة  اأظهرت 

احليوانات النامية من املاعز املحلي )�سورة 44(، حيث مت اختبار 

الكفاءة التنا�سلية نتيجة التغذية على م�ستويات عالية من الربوتني 

احلي  اجل�سم  وزن  من   %3 مب�ستوى  التغذية  متت  عندما  خا�سة 

بلغ  حيث  احلباىل  ماعز  �سللة  على  جدا  معنوي  التاأثري  وكان 

متو�سط الوزن النهائي 48.1 كجم ، 43.11 كجم لكل من ماعز 

احلباىل وال�سحراوي على التوايل.بينما كان معدل النمو طبيعي 

ومت�ساو بني ال�سللتني عندما كانت التغذية على م�ستوى 2% من 

يف  ال�سللتني  بني  الفرق  يبني   )22( رقم  اجلدول  اجل�سم.  وزن 

االإ�ستجابة مل�ستويات التغذية عند كل من 2، 3% من وزن اجل�سم.

جدول 22. نتائج ا�صتجابة ذكور املاعز املحلية مل�صتويات التغذية العالية بالن�صبة للخ�صائ�ض التنا�صلية

%3 %2 م�صتوى التغذية

ذكور جبايل ذكور �سحراوي ذكور جبايل ذكور �سحراوي ال�سللة/ال�سفة

308 308 308 308 فرتة التجربة )يوم(

17.07 16.00 17.70 15.75 متو�سط الوزن البدائي )كجم /راأ�س(

48.17 43.11 41.00 34.44 متو�سط الوزن النهائي )كجم /راأ�س(

31.10 27.11 23.30 21.69 متو�سط الزيادة يف الوزن )كجم /راأ�س(

110.10 88.01 75.64 70.42 متو�سط معدل النمو )جم/يوم /راأ�س(

25.58 24.64 23.40 23.40 حجم اخل�سية )�سم(

4.23 4.57 2.75 6.20 زمن رد الفعل عند اأول تلقيحه )دقيقة(

5.06 6.57 0 13.20 زمن رد الفعل عند اأول وثبة )دقيقة(

6.20 4.42 1.75 5.60 عدد الوثبات

2.10 1.42 0 0.80 عدد التلقيحات

تاأثري حالة اجل�سم على الأداء التنا�سلي لإناث املاعز املحلي

توجد يف �سلالت املاعز املحلي ظاهرة االإنتاجية املنخف�سة من الناحية 

التنا�سلية ورمبا يعزى ذلك اإىل ارتفاع درجة احلرارة والظروف البيئية 

املحيطة باحليوان، ويبدو اأن اإنخفا�س االإنتاجية هي ال�سفة ال�سائدة 

عمان  �سلطنة  يف  ال�سغرية  املجرتة  احليوانات  �سلالت  معظم  بني 

اأن االأداء التنا�سلي  اأ�سا�سا اإىل  ودول اأخرى يف املنطقة. ويرجع ذلك 

اأ�سل  من  )�سلالت  االأخرى  ال�سغرية  باملجرتات  مقارنة  منخف�س 

اأوروبي(. ولقد ابتكرت طريقة قيا�س حالة اجل�سم يف اأ�سرتاليا، حيث 

اعتمدت من قبل الباحثني يف الدول املتقدمة وهي عبارة عن اإعطاء 

درجة قيا�س ترتاوح بني 0 - 5  لكل حيوان  وفقا لدرجة ال�سمنة. وتعتمد 

الرعي،  عند  وخ�سو�سا  احليوان  تغذية  طريقة  على  اجل�سم  حالة 

النامية  احليوانات  على  التجربة  بداأت  للذبح.  احلملن  واختيار 

ل�سلالت املاعز املحلى مبركز بحوث االإنتاج احليواين بالرمي�س خلل 

مو�سم التزاوج 2014/2013 من �سلالت املاعز املحلية و�سجلت على 

درجة حالة اجل�سم يف التزاوج با�ستخدام مقيا�س من 0 اإىل 5 نقاط 

مت  حيث  خمتلفني،  اأ�سخا�س  ثلثة  قبل  من  الك�سور  فرتة   0.25 مع 

ن�سبة  وكذلك  التواأمة  ومعدالت  النعجة  والدة  احلمل،  معدل  ح�ساب 

االإناث التي مل تلقح. اأ�سارت النتائج االأولية اإىل اأنها كانت جيدة من 

كما  املحلية.  للماعز  التنا�سلي  االأداء  على  اجل�سم  حالة  تاأثري  ناحية 

التي ح�سلت على حوايل  االإناث  80% من  اأكرث من  اأن  النتائج  بينت 

2.5 من حالة اجل�سم هي التي اأنتجت توائم.
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 ر�ســد ومراقبة املحا�سيل امل�ستــوردة واملزروعة حمليا للتاأكد من 

عدم اإ�سابتها مبختلف امل�سببات املر�سية 

ي�ساهـــم ق�ســـم بحـــوث اأمرا�س النبـــات يف ر�ســـد وحتليل خمتلف 

امل�سببـــات املر�سيـــة والفي�سولوجيـــة للعديـــد من ال�سلـــع الزراعية 

امل�ستـــوردة )املحا�سيـــل ، املـــواد الزراعيـــة ، االأ�سمـــدة ، �ستـــلت 

زراعية وحم�سنات تربة( للتاأكد من خلوها من االأمرا�س احلجرية 

وذلك قبل الت�سريح بدخولها من قبل منافذ احلجر الزراعي عند 

املداخـــل احلدودية لل�سلطنة، حيـــث بلغ جمموع عدد العينات التي 

مت فح�سهـــا وحتليلها يف عـــام 2014م )858( عينـــة منها )29( 

عينة ا�سمدة و)829( عينة نباتيـــة. اأ�سارت التحاليل املخربية اأن 

جميع �سحنات الليمون امل�ستوردة م�سابة مبر�س التقرح البكتريي 

الـــذي ت�سببه بكترييا اجزانثومون�س )Xanthomonas sp(. كما 

مت ت�سجيـــل عـــدة اأمرا�س على �سحنات البطاط�ـــس امل�ستوردة مثل 

مر�س اجلـــرب العادي، اجلـــرب امل�سحوقـــي، الق�ســـرة ال�سوداء، 

الق�سرة الف�سية والنقطة ال�سوداء. ووجد اأن مر�س اجلرب العادي 

هـــو االأكرث �سيوعيا يف جميـــع ال�سحنات بن�سبة اإ�سابة تراوحت بني 

1،5 - 11،6%. �سجلـــت اأعلـــى اإ�سابـــة مبر�س اجلـــرب امل�سحوقي 

بن�سبـــة 4.7% يف حـــني اأن مر�س الق�ســـرة ال�ســـوداء مت ر�سده يف 

ثـــلث حاويات فقط وبلغت اأعلى ن�سبـــة اإ�سابة 34،3%. وقد و�سل 

معدل االإ�سابة مبر�ـــس الق�سرة الف�سية اإىل 13،9%. اأما االأ�سرار 

الناجتة من مر�س النقطة ال�سوداء فتعترباالأكرثاإنخفا�سا مقارنة 

باالأمرا�ـــس االأخرى، حيث بلغت معدالت االإ�سابة 4%. كما �سجلت 

بع�ـــس االأ�ســـرار امليكانيكيـــة على درنـــات البطاط�ـــس و�سلت اىل 

2،9%. اأمـــا فيما يتعلق باالأ�سمـــدة امل�ستوردة فقد دلت التحاليل اأن 

جميع عينـــات االأ�سمدة التي مت حتليلها خـــلل عام 2014م كانت 

خالية من امل�سببات املر�سية احلجرية. 

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

مت اإجراء املزيد من فحو�ســـات التحليل والت�سخي�س لعينات فطر 

)Fusarium oxysporum f.sp cubense( التـــي جمعـــت مـــن 

م�ســـح االإ�سابـــة مبر�ـــس بنما املـــوز يف حمافظتي �سمـــال الباطنة 

وظفـــار، حيـــث اأجريـــت الدرا�ســـات اجلينية على عـــزالت الفطر 

البادئـــات  مـــن  عـــدد  با�ستخـــدام   )Fusarium oxysporum(

 translation elongation factor )TEF( وهــــي   اجلينيـــة 

وIntergenic Spacer (IGS) وقـــد مت فـــك �سفرة هذه اجلينات 
لعمـــل �سجرة الن�سب لعـــزالت ال�سلطنة ومقارنتهـــا بعزالت الدول 

التـــي �سجـــل املر�س بهـــا. اأظهرت النتائـــج باأن عـــزالت حمافظة 

�سمـــال الباطنـــة جميعهـــا تنتمـــي اىل ال�سللـــة الرابعـــة املدارية 

للفطـــر )Fusarium oxysporum(. كمـــا اأو�سحت نتائج حتليل 

ال�سجـــرة اأن عـــزالت ال�سلطنـــة من حمافظـــة �سمـــال الباطنة يف 

جمموعة واحدة مع عـــزالت الفطر من ماليزيا واندوني�سيا. بينما 

 )Fusarium oxysporum( اأظهـــرت نتائج حتليل عينات الفطر

التـــي جمعت من حمافظة ظفار باأنهـــا تنتمي اإىل ال�سللة االأوىل، 

حيث كانت عزالت حمافظـــة ظفار من الفطر يف جمموعة واحدة 

مـــع عزالت الفطر مـــن عـــدة دول كا�سرتاليا وتنزانيـــا واندوني�سا 

وماليزيـــا والفلبـــني ح�ســـب نتائـــج حتليـــل الن�سب اجلينـــي. ومن 

خـــلل حتليل �سجـــرة الن�سب اأي�ســـا يت�سح باأن عـــزالت حمافظة 

تنتمـــي   )Fusarium oxysporum( للفطـــر  الباطنـــة  �سمـــال 

لنف�س جمموعات التوافـــق اخل�سري )16/1213،1216،1213(، 

بينمـــا تنتمي عزالت حمافظة ظفـــار اىل اأكرث من جمموعة، حيث 

وجدت عزالت تنتمي اإىل املجموعة 0124 وجمموعة اأخرى تنتمي 

للمجموعـــة 01217. وجمموعة من العـــزالت التي ال تنتمي اإىل اأي 

جمموعة من املجموعات املعروفة للتوافق اخل�سري )�سكل 10(.

الربنامج الرئي�سي  5 . برنامج الإدارة املتكاملة للإنتاج والوقاية 

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

�صفرة  فك  من  الناجتة  اجليني  التحليل  �صجرة   .10 �صكل 

لعزلت فطر   Translation elongation factor )TEF( جني

.Fusarium oxysporum f.sp cubense
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امل�سروع 5-3 . تعظيم ال�ستفادة من الحتياجات الغذائية للنبات

تقديــر الحتياجــات ال�سماديــة للفلفــل احللو يف البيــت املحمي 

املربد با�ستخدام تقنية الزراعة بدون تربة )النظام املفتوح( 

يعتـــرب حم�ســـول الفلفـــل احللـــو اأحـــد اأهـــم حما�سيـــل اخل�ســـر 

يف ال�سلطنـــة، حيـــث بلغـــت امل�ساحـــة املزروعـــة بالفلفـــل حـــوايل 

936.85 فـــدان وتـــزرع حوايل 13% منها حتـــت املظلت والبيوت 

املحميـــة )التعداد الزراعـــي 2013(. تهدف التجربـــة اإىل تقدير 

االحتياجـــات ال�سماديـــة للفلفل احللو بالبيـــت املحمي املربد حتت 

نظـــام الزراعة بدون تربة . مت تنفيـــذ التجربة يف حمطة البحوث 

الزراعيـــة بالرمي�ـــس خلل الفرتة مـــن نوفمـــرب 2013 اإىل اأبريل 

2014 كمو�سم اأول، با�ستخدام النظام املفتوح للزراعة بدون تربة 

حتـــت ظروف البيت املحمي املـــربد وبا�ستخدام و�سط رملي خ�سن 

باالأ�س�ـــس البل�ستيكية. متـــت جتربة ثلثة م�ستويـــات من �سماد  

N-P-K )جـــدول 23(. اأظهـــرت النتائـــج عـــدم وجـــود فروقات 

معنويـــة باالإنتاجية بني م�ستويات NPK، كمـــا اأ�سارت النتائج اإىل 

عـــدم وجود فروقات معنوية يف عدد الثمار بني م�ستويات االأ�سمدة 

والتـــي بلغت حـــوايل 50، 54، 52 ثـمـــرة للنبته للم�ستويـــات االأول 

والثـــاين والثالث على التوايل )جدول 24(. كما مل تظهر التحاليل 

الكيميائية الأوراق و ثـمار الفلفل احللو فروقات معنوية يف حمتواها 

مـــن النيرتوجـــني و الف�سفـــور والبوتا�سيـــوم واملغني�سيـــوم، ما عدا 

الكال�سيـــوم يف الثمـــار حيث كان اأعلى بامل�ستـــوى االأول )%0.31( 

وبفارق معنـــوي مقارنة مع امل�ستويني الثـــاين )0.16%(، والثالث 

)0.18%(، اىل جانـــب تـــدين حمتـــوى الثمار مـــن  املغني�سيوم يف 

امل�ستـــوى الثالـــث )0.04%( وبفـــارق معنوي عـــن امل�ستويني االأول 

)0.14%( و الثـــاين )0.11%( .وميكن القول باأن زيادة اجلرعة 

ال�سماديـــة مـــن النيرتوجـــني والف�سفـــور والبوتا�سيـــوم مل ترفـــع 

االإنتاجية، و�ستعاد التجربة للمو�سم  الثاين يف عام 2015م.

جدول 23. كميات الأ�صمدة امل�صتخدمة  يف املعامالت املختلفة للمو�صم الواحد

م�صتويات الأ�صمدة

جرام للمرت املربع للمو�صم

N:P:K
12:12:36

حديد خملبي 6%عنا�صر �صغرى�صلفات املغني�صيومنرتات الكال�صيوم

33.33208.3383.3316.675.56امل�ستوى االأول

455.56208.33111.1123.615.56امل�ستوى الثاين

583.33208.33152.7829.175.56امل�ستوى الثالث

جـــدول 24. متو�صـــط اإنتاجيـــة الفلفـــل احللـــو )كغـــم/م2(  وعدد 

الثمار للنبتة الواحدة

م�صتويات الأ�صمدة

الإنتاجية كغم 

للمرت املرتبع

عدد الثمار  ثمرة 

للنبته

a 11.11a 49.60امل�ستوى االول

a 11.11a 54.00امل�ستوى الثاين

a 10.00a 52.00امل�ستوى الثالث

10.7451.87متو�سط

تقديــر الحتياجات ال�سمادية املثلى  من النيرتوجني  والف�سفور 

و البوتا�سيوم للثوم املحلي

بالرغــــم من التجارب التــــي اأجريت على اأ�سنــــاف خمتلفة من الثوم 

، اإال اأن الثــــوم املحلــــي هــــو الوحيد الذي اأثبــــت تاأقلمــــه برتبة ومناخ 

ال�سلطنــــة وبالتــــايل اأ�سبــــح ال�سنــــف املو�ســــى بزراعتــــه حيث جتود 

زراعتــــه ب�سكل كبري يف بع�س واليات حمافظــــات الداخلية وال�سرقية 

و الظاهــــرة. وعلــــى الرغم من هــــذا االهتمام بزراعــــة الثوم املحلي، 

وارتفاع اأ�سعاره عند البيع،  اإال انه ال توجد حتى االآن تو�سيات �سمادية 

يعتمد عليهــــا يف زراعته بحيث تكون املرجــــع للحتياجات ال�سمادية 

للثوم املحلــــي وخا�سة من العنا�سر الكــــربى )النيرتوجني والف�سفور 

والبوتا�سيوم(. مت تنفيذ التجربة يف حقل اأحد املزارعني بوالية بهلء 

مبحافظــــة الداخلية خلل مو�سمي ال�ستــــاء 2013/2012 و 2013 / 

2014م وذلــــك لتقدير االحتياجات ال�سماديــــة املثلى من النيرتوجني 

والف�سفور و البوتا�سيــــوم وتاأثري ذلك على االإنتاجية. مت تطبيق ثلثة 

م�ستويات مــــن  االأ�سمدة )N-P-K( امل�ستــــوى االأول ))83-76-97 

وامل�ستوى الثــــاين )129-101-110( وامل�ستوى الثالث )127-161-

138(. اأظهــــرت  النتائــــج عــــدم وجود فروقــــات معنويــــة يف اإنتاجية 

الثوم )طــــن للفدان( بني م�ستويــــات االأ�سمدة الثلثــــة . كما اأ�سارت 

النتائــــج اإىل اأن اإنتاجيــــة الثــــوم باملو�سم الثــــاين 2014/2013 كانت 

االأعلــــى )16.25 طن للفدان( مقارنة باملو�ســــم االأول 2013/2012 

)11.28 طــــن للفدان( ومل تظهر التحاليل الكيميائية الأوراق و ثـمار 

وجــــذور الثــــوم وتربة احلقــــل اأية فروقــــات معنويــــة يف حمتواها من 

عنا�ســــر النيرتوجني و الف�سفور والبوتا�سيوم، ما عدا حمتوى االأوراق 

والرتبــــة من النيرتوجني باملو�سم االأول والــــذي كان اأعلى )%7.67( 

وبفارق معنــــوي مقارنة مع املو�ســــم الثــــاين )3.83%(. اأما بالن�سبة 

للأوراق فكان اأقل )483.33 ملغم/كغم( وبفارق معنوي مقارنة مع 

املو�ســــم الثاين )658.33 ملغم/كغم(، يف حني كان حمتوى اجلذور 

مــــن النيرتوجني اأعلــــى يف م�ستوى ال�سمــــاد االأول )0.79% ( مقارنة 

بالثــــاين )0.44%( والثالــــث )0.37%( وبفــــارق معنــــوي. وميكــــن 

اال�ستنتــــاج اأن ا�ستخدام م�ستوى ال�سمــــاد االأول )97-76-83( يعترب 

االأف�سل للح�سول على اإنتاجية جيدة وبالتايل تقليل كميات االأ�سمدة 

امل�سافة،  وبدون تاأثري على االإنتاجية )جدول 25(.
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جدول 25. انتاجية الثوم املحلي )طن/فدان( مل�صتويات الأ�صمدة 

املختلفة

م�صتويات ال�صمدة

N-P-K
كغم للفدان

2012/ 2013

الإنتاجية 

طن للفدان

2013/ 2014

الإنتاجية 

طن للفدان

متو�صط 

املو�صمني

83-76-7913.5016.9015.20

110-101-1299.8015.8812.84

138-127-16110.5315.9813.26

11.2816.2513.77متو�سط االإنتاجية

تاثــري املحاليل املغذية على انتاجيــة اخليار يف حمطتي البحوث 

الزراعية يف الرمي�ض و�سحار

يعد تركيب املحلول املغذي �سرورة من اأجل حتقيق عائد جيد الأي 

حم�ســـول زراعي. ففي الزراعة املائية يتـــم توفري جميع العنا�سر 

االأ�سا�سية للنباتات عن طريـــق اإذابة االأ�سمدة املراد ا�ستخدامها. 

ويعتمـــد ا�ستخدام املحلول املغـــذي على ثلثة عوامـــل منها تقنية 

الزراعـــة املائية امل�ستخدمة ومعدل جرعة املحلول املغذي واحتياج 

النبـــات للمغذيات. لقـــد  اأ�سبحت الزراعة املحميـــة م�ساألة هامة 

يف جمـــال الزراعـــة يف املنطقة عمومـــًا و�سلطنة عمـــان على وجه 

اخل�سو�ـــس الأنهـــا تعطـــي اإنتاجية عاليـــة ومنتجاتهـــا ذات نوعية 

جيدة. مت ت�سميم هذه التجربة بهدف فح�س مدى تاأثري حملولني 

مغذيـــني على منو واإنتاجية حم�ســـول اخليار . اأجريت التجربة يف 

بيـــوت حممية مربدة )270م2( يف حمطتـــي البحوث الزراعية يف 

الرمي�س و�سحار بواقع عروتني )نوفمرب- فرباير ومار�س- يونيو( 

خـــلل املو�ســـم 2014/2013. ومت ا�ستخـــدام اثنني مـــن املحاليل 

املغذيـــة هما حملول اإيـــكاردا الذي يتكون مـــن االأ�سمدة اجلاهزة 

والعنا�ســـر  املغني�سيـــوم  نـــرتات   ، الكال�سيـــوم  نـــرتات   ،  NPK(

ال�سغـــرى( وحملـــول مطـــور من قبـــل املخت�ســـني بق�ســـم بحوث 

اخل�سر يتكون من اأحادي فو�سفات البوتا�سيوم ونرتات الكال�سيوم 

و نـــرتات املغني�سيوم ، ونرتات البوتا�سيوم وكربيتات البوتا�سيوم و 

العنا�ســـر ال�سغـــرى . اإ�ستخدم �سنفان من  اخليـــار Hana F1 و 

Krinto F1 حتـــت تاثري املحلولني املغذيـــني يف قطاعات ع�سوائية 

كاملة )CRD( مع اأربعة مكررات.

لوحـــظ عـــدم وجود فروقـــات معنويـــة )p<0.05( بـــني املحلولني 

واالأ�سنـــاف يف حمطتـــي البحـــوث الزراعية يف الرمي�ـــس و �سحار 

بالن�سبة لعدد الثمارللمرت املربع واالإنتاجية )طن/للبيت املحمي( 

با�ستثنـــاء متو�ســـط وزن الثمرة الذي وجد به فروقـــات معنوية يف 

حمطـــة �سحارفقـــط. ومـــع ذلك كان هنـــاك اختلفـــا عدديا بني 

املوقعني يف جميع املعاملت التي مت اختبارها.

 تراوح عدد الثمار يف املرت املربع بني 104.4 و109.8 ملحلول ايكاردا 

و104.9 -109.3 للمحلــــول اجلديــــد و 237-259 ملحلــــول ايكاردا 

و 247-248 للمحلــــول اجلديــــد يف كل من الرمي�ــــس و �سحار على 

التــــوايل. اأعطى حملول اإيكاردا وال�سنــــف Krinto f1 اأعلى انتاجية 

بلغت 4طن/للبيت املحمي يف الرمي�س بينما  اأعطى املحلول اجلديد 

وال�سنــــف Krinto F1 اأعلى انتاجية )6.5طن /للبيت املحمي( يف 

�سحار. ب�سكل عام اظهرت النتائج وجود تاأثري ايجابي يف املحلولني 

املختربيــــن على الرغم من اأنه عدديا لوحظ تفوق حمطة �سحار يف 

املحلولني املختربين واالأ�سناف مقارنة مبحطة الرمي�س.

اما بالن�سبة للعروة الثانيه )مار�س- يونيو( فقد لوحظ وجود فروقات 

معنوية يف عدد الثمار للمــــرت املربع و متو�سط وزن الثمرة واالإنتاجية 

)طن/للبيــــت املحمي( بني اال�سناف واملحلولــــني، بينما لوحظ عدم 

وجــــود فروقات معنوية بني املحلولني واالأ�سنــــاف والعلقة بينهما يف 

عــــدد الثمار للمــــرت املربع و متو�ســــط وزن الثمــــرة واالإنتاجية )طن/

للبيــــت املحمــــي( يف �سحــــار على التوايل. تــــراوح عــــدد الثمار للمرت 

املربــــع بــــني 111 و127 للمحاليــــل و 104 اىل 134 للأ�سناف. اعطى 

 Krinto حملول ايكاردا اأكرب عدد من الثمار )127( واأعطى ال�سنف

F1 اأكــــرب عدد من الثمار )134(. وفيمــــا يتعلق مبتو�سط وزن الثمرة 

فقد اأعطى املحلول اجلديد وال�سنف  Hana F1 اكرب وزن )130جم 

و 125.6جم على التــــوايل(. تراوحت االنتاجية بني 3.9 و 4.1طن 

للبيــــت بالن�سبــــة للمحاليل و 3.5-4.4 بالن�سبــــة للأ�سناف . اعطى 

حملــــول ايكاردا وال�سنف Krinto F1  اعلى انتاجية 4.1طن/للبيت 

و 4.4 )طن/للبيت املحمي( على التوايل يف �سحار )�سكل 11(. 

�صـــكل 11.  اإنتاجيـــة  اخليـــار )طـــن/ للبيت املحمـــي( حتت تاأثري 

حملولـــني يف البيـــت املحمي املـــربد )النظام املغلـــق( يف  الرمي�ض  

و�صحار خالل املو�صم 2014/2013

امل�سروع 5-5. تطوير طرق الإدارة امل�ستدامة للآفات 

تقييــم بع�ــض اأنــواع القرعيـات �ســد مر�ض الذبول وتقــرح التاج 

)Melon Vine Decline( باإ�ستخدام التطعيم

يحتـــل حم�سول ال�سمام املرتبـــة اخلام�سة من حيث االنتاج و امل�ساحة 

املزروعـــة باخل�ســـر يف �سلطنـــة عمـــان ، حيث بلـــغ  اإجمـــايل االإنتاج 

12.500 طـــن لعـــام 2012م. وبالرغم من الطلـــب املتنامي ملح�سول 

ال�سمـــام و القرعيـــات االخـــرى يف ال�سلطنة، تتعر�س هـــذه املحا�سيل 

ال�سابـــات مر�سيـــة  �سديدة من خمتلـــف الفطريـــات. و يعترب مر�س 

تدهـــور ال�سمـــام م�سبب رئي�ســـي لرتاجـــع وانخفا�س 90% مـــن انتاج 

ال�سمـــام يف ال�سلطنـــة. مت يف عـــام 2009 م ت�سجيل بع�ـــس الفطريات 

Monosporascus cannonballus مثـــل  للمر�ـــس   امل�ساحبـــة 
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اإحـــدى  يف   Pythium aphanidermatumو  Fusarium solaniو
املـــزارع بواليـــة ال�سويـــق. وقد تاأثـــرت زراعـــة ال�سمام مبر�ـــس ذبول 

القرعيات م�سببا خ�سائر اقت�سادية كبرية ادت ايل عزوف املزارعني 

عن الزراعة يف معظم حمافظات ال�سلطنه. تتمثل االأعرا�س ال�سطحية 

والتي تظهر فوق �سطـــح االأر�س يف ا�سفرار االأوراق وتقرح اأو عفن يف 

منطقـــة التاج، نتيجة لتعفن اجلذور حتت �سطح االأر�س. يف منت�سف 

مو�ســـم الزراعة وعندما ت�ستد اال�سابـــة تنهار النباتات ب�سكل مفاجي 

قبـــل مرحلة احل�ســـاد. تعترب عملية التطعيم كاإحـــدى طرق املكافحة 

الأمرا�س الذبول التي تنتقل عن طريق الرتبة والتي انت�سرت يف معظم 

اأنحاء العامل منذ عام 1920 يف العديد من البلدان مبا يف ذلك اليابان 

وكوريـــا. تختلف اأنواع القرعيات يف مدي ح�سا�سيتها للإ�سابة مبر�س 

ذبـــول القرعيـــات حيث يعترب ال�سمـــام من اأكرث القرعيـــات ح�سا�سية 

لل�سابـــة يف حـــني اأظهرت اأ�سنـــاف اليقطني التـــي ت�ستخدم كا�سول 

للتطعيـــم حتمل اأو مقاومة لهذا املر�ـــس يف حم�سول اخليار. اأجريت 

هـــذه الدرا�سة اإبتداء من �سهـــر �سبتمرب2013م وا�ستمـــرت اإىل �سهر 

فرباير2014م الختبار تاأثري كل من تطعيم ال�سمام على اأف�سل ا�سول 

القرعيـــات املقاومـــة )Titan and Ulises( و كذلـــك تاأثري التطعيم 

علـــى انتاجيـــة ونوعية الثماروذلك حتـــت الظروف البيئيـــة العمانية. 

وقد نفذت هذه التجربة يف حقل م�ساب مبر�س الذبول و تقرح التاج 

)MVD(  يف منطقة االأبي�س بوالية بركاء.

ومت  تطعيـــم ال�سمـــام )�سنف Tamara( علـــى �سنفني من ا�سول 

القـــرع با�ستخدام طريقـــة )مقاربة الل�سان( و من ثـــم مت نقلها و 

زراعتهـــا يف حقـــل �سديـــد اال�سابة مبر�ـــس ذبـــول القرعيات. مت 

تقييـــم مقاومـــة النباتات للمر�س عن طريـــق ح�سرعدد النباتات 

التـــي اظهرت االأعرا�س وعدد النباتات امليتة، يف حني قدرت �سدة 

املر�ـــس من خلل قيا�س الن�سبة املئوية للمنطقة املتعفنة من التاج 

وقيا�ـــس درجة التعفن مبعـــدل 1 اىل -5  )1: التاج �سليم مع عدم 

وجـــود اآفـــة اأو تلون ، 2 : تلـــون طفيف ، 3: تلون معتـــدل ، 4: تعفن 

معتدل مبنطقة التاج و 5 : تعفن �سديد مبنطقة التاج(.

كمــــا مت ت�سجيل كل من قطر التاج )با�ستخدام الفرجار(، وارتفاع 

النبات )مــــن القاعدة اإىل القمة با�ستخدام �سريط القيا�س( وعدد 

االأفرع لكل خم�س نباتــــات خمتارة ب�سكل ع�سوائي من كل مكرر من 

النباتــــات املطعومة وغرياملطعومــــة. عند الن�ســــج، مت ح�ساب عدد 

الثمار ووزنها وذلك لتقدير االنتاجية للهكتار. مت نقل الثمار )�سورة 

46( اىل املختربليتــــم تقييــــم جودتهــــا با�ستخــــدام التقييم احل�سي 

ومدى تقبل امل�ستهلكني لها من حيث الرائحة والطعم والقبول العام 

للفواكه با�ستخدام معدل1 اإىل9 )1 = �سيء للغاية، 2= مل يعجبني 

بدرجــــة كبرية، 3= مل يعجبنــــي بدرجة متو�سطــــة، 4= مل يعجبني 

بدرجة قليلة، 5= ال اأدري، 6= اأعجبني قليل، 7= اأعجبني بدرجة 

متو�سطــــة، 8= اأعجبني بدرجة كبــــرية و 9 = ممتازللغاية(.كما مت 

قيا�ــــس كل من  ن�سبة حمتــــوى املواد ال�سلبة والذائبــــة لع�سري ثمار 

ال�سمام  با�ستخدام جهاز ريفراكتوميرت و طول و قطر الثمار.

وفقـــا لنتائج جتربة املو�ســـم ال�سابق ومو�سم اخلريـــف من اأكتوبر 

2013 اإىل فربايـــر2014م، وجـــد اأن Titan and Ulises  كاأف�سل 

اثنني مـــن االأ�سول امل�ستخدمة. كان هناك بع�ـــس الفروق املعنوية 

بني كل من نباتات ال�سمام املطعومة )�سورة 47( وغري املطعومة. 

كمـــا ان ال�سمام املطعـــوم اأزهر مبكرا باأ�سبوع قبـــل ازهار ال�سمام 

غري املطعوم اإال اأن  الفرق مل يكن معنوي. ادت االأ�سول اإىل ارتفاع 

معنـــوي للعائد من ثمار ال�سمام املطعـــوم على كل االأ�سلني، حيث 

و�ســـل انتاج ال�سمـــام املطعوم علـــى اأ�ســـل Ulises )44.2 طن/

هكتـــار(، اأما ال�ساهـــد )غري املطعوم( فقد بلغ فيـــه متو�سط   وزن 

الثمار 37.4 طن / هكتار )اجلدول 26(.

جدول26.  التقييم احلقلي لقدرة التحمل/ املقاومة للنباتات املطعومة، وتاأثريالتطعيم على كل من الإزهار وعدد و وزن الثمار.

املعامالت

وزن الثمار

)طن/ هكتار(

عدد الثمار 

)حبة للهكتار(

الزهار

)%( 

ن�صبة املر�ض باحلقل 

)%(

 Titana 40.630025aa 97.3b  6.3

Ulisesa 44.230575aa 96.3b  9.2

ال�ساهد �سمام 

)Tamara(

a 37.428825aa 97.5a 62.4

�صورة 46. ثمار �صمام من معامالت خمتلفة

�صورة 47. الفرق بني النباتات املطعومة )ي�صار( وال�صاهد )ميني(
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عند تقييم قبول امل�ستهلك للون الثمرة وطعمها، ح�سلت النباتات 

غـــري املطعومة علـــى درجة مقبول مـــع فارق معنـــوي مقارنة بتلك 

املطعومة على Titan.كما مل يوؤثر التطعيم على ن�سبة القبول العام 

ورائحة الثمرة. 

اأ�ســـارت النتائـــج كذلك اإىل اأن هنـــاك تاأثري للأ�ســـول على موعد 

احل�ســـاد، عـــدد الثمـــار ووزنهـــا و�سمـــك قطـــر ال�ســـاق للنباتات 

املطعومـــة. كمـــا اأن االأ�سول �ساهمـــت يف تخفي�س ن�سبـــة االإ�سابة 

باملر�ـــس مقارنة مـــع ال�ساهد )�سمـــام Tamara غـــري املطعوم(. 

اأو�سحـــت النتائج اأي�سا اأن جميع االأ�سول خف�ست من طول النبات 

املطعـــوم ومن �سماكة قطر �ساقه، وعدد االفرع ب�سفة غري معنوية 

مقارنـــة مع ال�ساهـــد. �ساهمت االأ�سول كذلـــك يف احل�ساد املبكر 

لنباتـــات ال�سمام املطعومة مقارنة مـــع ال�ساهد. مل تظهر اال�سول 

اأي تاأثري على ثمـــار ال�سمام املطعوم من حيث عدد الثمار ووزنها، 

جممـــوع املواد الذائبة اأو �سكل الثمـــار. كذلك مل يكن هناك تاأثري 

للأ�ســـول على القبول العـــام للثمار ورائحتهـــا. اأو�سحت التحاليل 

االإح�سائيـــة اأن هنـــاك تاأثري معنوي علـــى ثمار ال�سمـــام املطعوم 

على اأ�ســـل Titan من حيث لون اللحم للثمـــار وطعمها مقارنة مع 

ال�ساهـــد. عليـــه ميكـــن االإ�ستنتاج باأنـــه ميكن ا�ستخـــدام االأ�سول 

لتطعيم ال�سمام بهدف خف�س ن�سبة اال�سابة وزيادة االنتاج.

تقييــم القرعيــات املحليــة وامل�ستــوردة كاأ�سل مقــاوم �سد مر�ض 

�سقوط البادرات والذبول يف حم�سول اخليار

ي�سيــــب مر�س �سقوط وذبول البادرات معظــــم املحا�سيل الزراعية 

يف البيــــوت املحميــــة خــــلل مرحلتــــي مقتبــــل العمر وعنــــد الن�سج 

للبــــادرات  واملفاجــــئ  ال�سريــــع  املــــوت  يف  مت�سببــــا  الف�سيولوجــــي 

 Pythium دون ظهــــور اأعرا�ــــس م�سبقــــة للمر�ــــس. ويعترب الفطــــر

aphanidermatum امل�سبــــب الرئي�ســــي ملر�س �سقــــوط البادرات، 
حيــــث مت ت�سجيلــــه حمليــــا يف اأكرث مــــن 77% مــــن البيــــوت املحمية 

مبحافظتــــي الباطنــــة. واأدى يف حالــــة االإ�سابة ال�سديــــدة اإىل موت 

وفقــــدان يف �ستــــلت اخليــــار ي�ســــل اإىل 75%. اأمــــا علــــى امل�ستــــوى 

العاملــــي فقــــد اأدت االإ�سابــــة مبر�ــــس �سقــــوط البــــادرات يف بع�ــــس 

الــــدول اىل فقدان 87% من ال�ستــــلت املزروعة يف البيوت املحمية.

اإن ا�ستخــــدام تطعيــــم النباتات ملكافحة اأمرا�ــــس الرتبة اأ�س�س منذ 

عــــام 1920م يف عدد من دول العامل مثل اليابــــان وكوريا. واأ�سارت 

بع�ــــس الدرا�سات التــــي اأجريت يف ال�سلطنــــة اإىل اأن تطعيم �ستلت 

Titan اخليــــار علــــى اأ�ســــول مقاومــــة هجينــــة مثل القــــرع الع�سلــــي 

وHercules اأظهــــر مقاومة وقلل مــــن ن�سبة االإ�سابة مبر�س �سقوط 

البــــادرات والذبــــول على حم�ســــول اخليار. ولكن هــــذه التطبيقات 

ال تــــزال يف مراحلهــــا االأوىل مــــن التطبيــــق واالنت�سارالتجــــاري يف 

ال�سلطنــــة. مت تنفيذ التجارب يف موقعــــني، االأول يف الرمي�س بوالية 

بــــركاء يف حمافظــــة جنوب الباطنــــة والثاين يف نيابة �سمــــد ال�ساأن 

بواليــــة امل�سيبي يف حمافظة �سمال ال�سرقية. نفذت التجربة االوىل 

يف الفــــرتة الزمنية من �سهر فربايــــر اىل مايو من عام 2011م. اأما 

التجربــــة الثانية فكانت يف الفرتة من اأكتوبر عام 2013م اىل يناير 

2014م. طعمــــت ال�ستــــلت بطريقــــة التطعيم بالل�ســــان بعد )10( 

اأيام من الزراعة. ثم نقلــــت ال�ستلت التي اأظهرت االإلتحام اجليد 

اىل الرتبـــة الدائمـــة يف البيت املحمي، حيـــث مت زراعة ما جمموعه 

)700( �ستلـــة من �سنف خيـــار Hana )150 �ستلة مت تطعيمها على 

 .)Hana) كل اأ�سل( و150 �ستلة غري مطعومه ك�ساهد من خيار هنا

وقد مت زراعتها وتوزيعها يف البيت املحمي ب�سكل قطاعات ع�سوائية، 

وتكـــرار املعاملت يف ثـــلث قطاعات بحيث يحتـــوي كل قطاع على 

)30( �ستلـــة من كل معاملة. وخــــلل املو�سم مت درا�سة اإنتاج اخليار 

من حيث العدد ووزن الثمــــار )�سورة 48( لكل نبات وت�سجيل ن�سبة 

ال�ستــــلت امل�سابــــة باملر�س. كذلــــك مت اخذ قراءات قطــــر ال�ساق 

يف نهايــــة املو�ســــم، باالإ�سافة اإىل درا�سة تاأثــــري االأ�سول على القيمة 

الغذائية لثمار اخليار املطعوم.

تفوق اأ�ســـل كل من Titan and Ulises مـــن حيث متو�سط   قطر 

ال�ســـاق علـــى ال�سمام الغري مطعوم اال ان الفـــرق مل يكن معنويا. 

 Titan كمـــا ات�ســـح يف هذه التجربـــة اأن النباتات املطعومـــة على

and Ulises كانـــت اقـــل ب�سفـــة غـــري معنوية من حيـــث الطول 

والنمـــو اخل�سري مقارنة بال�ساهـــد. اما بالن�سبـــة لعدد االفرع، 

 Titan فقد تفوق ال�ساهد معنويا عن ال�سمام املطعوم على �سنف

)جـــدول 27(. كما مل تتاأثر املواد ال�سلبـــة الذائبة و�سكل الثمار 

بعد التطعيم.

Bottom of Form جدول 27. تاأثري التطعيم على جودة الثمار وا�صتح�صان امل�صتهلك

لون اللحم الثمار الطعم الرائحة القبول العام املعامالت

a 7.5 a 7.5 a 8.5 a  2.0  Titan

b  6.0 b 5.1 a 7.9 a 1.4 Ulises

a 7.2 a 7.1 a 8.2 a 2.3 )Tamara( ال�ساهد �سمام

�صورة 48. ح�صاد اخليار اأثناء املو�صم
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�صورة 49. اأ�صول القرعيات على اخليار حتت ظروف البيت املحمي

اأظهر خيار �سنف Hana توافق جيد مع االأ�سول االأربعة  )�سورة 

49( خـــلل املو�سمني، حيـــث تراوحت ن�سبة جنـــاح التطعيم من 

88 اإىل 99،3% )مبتو�ســـط 92،8%( يف ف�ســـل ربيع 2011م، ومن 

98 اىل 99،3% )مبتو�ســـط 98،9%( يف خريف 2013م. اأما نتائج 

تقييـــم ن�سبـــة ف�ســـل التطعيم يف االر�ـــس امل�ستدامـــة داخل البيت 

املحمي فقـــد تراوحت بـــني 7،7-13،7% )مبتو�ســـط 10،8%( يف 

ربيع 2011م و0% يف خريـــف 2013م. وبلغت ن�سبة ا�سابة اخليار 

املطعوم على االأ�سول بني 0-7% )مبتو�سط 3،4%( يف املوقع االأول 

و0% يف املوقـــع الثـــاين. اأظهـــرت جميـــع االأ�سول املطعومـــة ن�سبة 

اإ�سابة اأقل من اخليار غري املطعوم. زادت �سرعة منو وطول نبات 

اخليـــار املطعوم على كل االأ�ســـول يف كل املوقعني مع وجود فارق 

 Ulises، Titan and معنـــوي لطـــول النبات املطعوم علـــى اأ�ســـل

Tetsukabuto يف املوقـــع الثاين )P < 0.05(. اأظهرت النباتات 
يف املعاملت املطعومة زيادة يف قطر ال�ساق مقارنة بقطر اخليار 

غري املطعـــوم يف املوقع االأول. كمـــا اأ�سارت النتائـــج اإىل اأن اإنتاج 

اخليـــار بداأ مبكـــرا يف خيار Hana املطعـــوم مقارنة مع ال�ساهد، 

باالإ�سافة اإىل اأن عدد ووزن الثمار زاد بفارق معنوي يف املعاملت 

املطعومة يف كل املو�سمـــني واملوقعني مقارنة بال�ساهد، حيث كان 

جممـــوع انتاج ال�ساهـــد )1،1 طن للبيت املحمـــي( وانتاج اخليار 

 Titan ،)2،6 طن للبيت املحمي( Hercules املطعـــوم على اأ�سل

)2،5 طن للبيـــت املحمي(، وUlises )2،2 طـــن للبيت املحمي( 

يف املوقـــع االأول. كما كان جمموع انتـــاج ال�ساهد )3،4 طن للبيت 

املحمي( وانتاج اخليار املطعوم على اأ�سل Titan )3،7 طن للبيت 

املحمـــي(، وUlises )3،7 طن للبيت املحمـــي( يف املوقع الثاين. 

مل تظهـــر اال�سول اأي تاأثري على ثمار خيار �سنف Hana املطعوم 

مـــن حيث كمية فايتمني �سي، جمموع املواد الذائبة وطول وعر�س 

الثمـــار، وكذلك مل يكن هنـــاك تاأثري للأ�سول على كمية العنا�سر 

الكربى وال على القيمة الغذائيـــة لثمار اخليار املطعوم مثل ن�سبة 

املاء %، الربوتني، التاينن، الفلفينود�س ون�ساط مانِع تاأك�سد% وال 

على العنا�سر الكربى )البوتا�سيوم والكال�سيوم( يف كل املو�سمني 

واملوقعـــني مقارنة مع ال�ساهد )اجلدول رقم 5(. اأظهرت النتائج 

زيـــادة غري معنوية لكميـــة الربوتني وعن�ســـر ال�سوديوم يف ثمار 

خيـــار �سنـــف Hana املطعـــوم. بالرغـــم من ذلك هنـــاك حاجة 

لدرا�سات تكميلية اأخرى لعمل التو�سيات النهائية للمزارعني.

تقييــم اأ�سنــاف املاجنو املتحملــة/ املقاومة ملر�ض تدهــور اأ�سجار 

املاجنو

مت خلل 2014 اإجراء جتربة عـــدوى ا�سطناعية على �ستلت 

اأ�سناف املاجنو)االأمبا( املختلفة با�ستخدام عزلتني من فطر 

 .(GC55 &GCC120)و  Ceratocystis manginecans
مت يف هـــذه التجربـــة اإجـــراء العـــدوى علـــى )45( �سنف من 

اأ�سنـــاف االأمبـــا املتوفـــرة يف البنك الوراثي مبحطـــة البحوث 

الزراعيـــة ب�سحـــار. تت�سمن هـــذه االأ�سناف �ســـلالت االأمبا 

حمليـــة واأ�سناف وحيـــدة االأجنة واأ�سناف عديـــدة االأجنة. مت 

عمل العدوى اال�سطناعية بعزالت الفطر على �ستلت اأ�سناف 

 Ceratocystis االأمبـــا حيـــث مت تلقيـــح كل عزلـــة مـــن فطـــر

manginecans علـــى )3( �ستلت اأمبا مـــن كل �سنف بينما 
�ستـــلت ال�ساهـــد مـــن كل �سنـــف لقحـــت بقطعة مـــن االأجار 

)الو�سط الغذائي(. 

اأجـــري التقييم على )13( �سنف من اأ�سنـــاف االأمبا الهندية 

)د�سهري، زعفـــران، برما�سي، لنجرا، الفون�سو، املبوبني�سان، 

�سريوكرزام، اإمام ب�سند، ملجوا، اأمربايل، �سورنكا، بنجلورا( 

وعلـــى )6( اأ�سناف اأمبـــا حملية )العر�س، اخلـــب، م�سقطي، 

اخلـــوخ، ع�سبية، منتخ الثور( وعلـــى )11( �سنف من اأ�سناف 

االأمبـــا الربازيليـــة )روزا، اأتووفـــول، مانغـــا دجـــوا، اإي�سبـــادا 

فريميليهـــا، دورا، بـــوكادوا، اأرمارلينهـــا، كارابـــاو، �سي�سيليـــا 

كرفوالريهـــا، اإي�سبادا مي�سيـــل، IAC112( وعلى )13( �سنف 

مـــن اأ�سناف االأمبا التـــي جلبت من البنـــك الوراثي للأمبا يف 

اأ�سرتاليـــا )راد، نـــام دوك ماي، كوبرا تنج، بـــراون �سيدلينج، 

كوبو ريفـــا، مانلجاي، NT 1-13، كامريوجنـــا وايت، مندابا، 

بورمـــا، مولليمبي جولـــد، كنج�سينت برايـــد، كرمي�سن بلو�س( 

و�سنفني من اأ�سناف االأمبا جلبت يف االأ�سل من والية فلوريدا 

االأمريكية )اخلوخ و�سنف غري معرف(. 

اأخذت قيا�سات معدل االإ�سابة باملر�س بعد )30( يوم من تاريخ 

العدوى علـــى االأ�سناف ومت حتليل البيانات اإح�سائيا بوا�سطة 

حتليـــل تباين املتغـــريات بوا�سطة برنامـــج �سا�س )SAS( ومت 

التعـــرف علـــى الفروقـــات املعنوية بـــني االأ�سنـــاف با�ستخدام 

اختبـــار املدى املتعدد لدانكان. واأظهـــرت نتائج حتليل التباين 

الأطـــوال االإ�سابة باملر�س على اأ�سناف االأمبا وجود فروق ذات 

داللة اإح�سائيـــة )P<0.0001(. التجربـــة اأظهرت اأن �سنف 

مانغـــا دجوا و�سنـــف كرمي�سن بلو�ـــس االأكرث اإ�سابـــة باملر�س 

حيـــث كان متو�سط االإ�سابة يف ال�سنفيـــني 18.6 و18.3 �سم 

علـــى التوايل، بينما كانت االإ�سابـــة باملر�س يف اأ�سناف االأمبا 

التالية هي االأقـــل مقارنة مع بقية االأ�سناف:- اأمربايل )4.3 

�ســـم(، لنجرا )4.6 �سم(، ملجوا )5.8 �سم(، دورا )6.5(، 

�سورنـــكا )6.6 �سم(، كارابـــاو )6.8 �ســـم(، بنجلورا )7.3 

�ســـم(، كوبو ريفا )8 �ســـم(، IAC112 )8.8 �سم(، واي�سبادا 

فريميلهـــا )8.8 �سم(. كما اأ�ســـارت النتائج التي مت احل�سول 

عليهـــا اإىل عدم ظهور اأعرا�س االإ�سابـــة باملر�س على �ستلت 

ال�ساهد )�سكل 12(.
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اإكثــار واإنتــاج �ستلت احلم�سيــات اخلالية مــن الأمرا�ض ن�سيجيا 

بزراعة املي�سم والقلم

عـــرف العمانيون زراعة احلم�سيات منـــذ القدم ويت�سدر الليمون 

العمـــاين قائمـــة احلم�سيـــات التـــي تنت�ســـر زراعتهـــا يف خمتلف 

حمافظـــات ال�سلطنة وقد ارتبـــط اإنتاجه باملوروثـــات االجتماعية 

واالقت�ساديـــة وال�سناعيـــة للعمانيـــني عـــرب االأجيـــال حيـــث كان 

ميثـــل اأحـــد الروافـــد االأ�سا�سيـــة للقت�ســـاد الوطني حتـــى مطلع 

ال�سبعينيـــات، واأدى االنهيـــار التدريجـــي الإنتاج الليمـــون و�سناعة 

جتفيفـــه وت�سديـــره خلل العقـــود الثلثـــة االأخـــرية اإىل اإحداث 

م�سكلـــة اقت�ساديـــة واجتماعيـــة ل�سريحة من املجتمـــع التي كانت 

تعتمـــد على عوائد زراعته وت�سديـــره اإال اأن تلك امل�سكلة مل تتبلور 

نتائجهـــا ال�سلبية بو�سوح �سوى حتول ال�سلطنة من بلد م�سدر اإىل  

بلد م�ستورد لليمون وذلك لقوة االقت�ساد العماين الذي يعتمد على 

عوائد اإنتاج وت�سدير النفط.

تهدف هذه الدرا�ســـة يف اال�سا�س اىل اإحياء زراعة واإنتاج الليمون 

العمـــاين وبع�ـــس احلم�سيات االأخـــرى ذات املـــردود االقت�سادي 

اجليـــد حتت ظـــروف الزراعـــة يف ال�سلطنة وذلك بعـــد حالة �سبه 

االندثار التـــي انتابت زراعة واإنتاج الليمـــون وال�سناعات القائمة 

عليـــه وذلك نتيجـــة للأعداد الكبرية جدا التـــي فقدت من اأ�سجار 

الليمـــون ب�سبـــب االأمرا�ـــس الفتاكة وعلـــى راأ�سها مر�ـــس مكن�سة 

ال�ساحرة اأو كما يعرف حمليا بـ »مكن�سة العجوز«.

وقــــد اأكدت نتائــــج امل�سوحــــات والدرا�سات الت�سخي�سيــــة وجود بوؤر 

اإ�سابــــات متفرقــــة باأمرا�س خطــــرية اأخرى فريو�سيــــة وفريويدية 

و�سبيهــــة بالفريو�سية يف العديد من اأ�سجار احلم�سيات وخا�سة يف 

تلك اال�سجار التي مت ا�ستريادها من اخلارج واأي�سا التي مت اإكثارها 

حمليا مــــن االأ�سجار امل�ستــــوردة امل�سابة، حيث اأن هــــذه االأمرا�س 

تنتقل اإما عن طريــــق اأدوات التقليم اأو االأجزاء النباتية وال�ستلت 

اأواحل�ســــرات الناقلة ممــــا يجعل انت�سار اأي منهــــا وحتوله اإىل وباء 

اأمر وارد يف حال توفرت الظروف والعوامل  املنا�سبة لذلك.

زراعـــة املي�سم والقلم ن�سيجبا هي اإحـــدى تقنيات االإكثار احلديثة 

عامليًا والتـــي مت اإدخالها وتطبيقها بنجـــاح يف ال�سلطنة من خلل 

هـــذه الدرا�سة لتكون ال�سلطنة احدى الـــدول القلئل على م�ستوى 

العـــامل التي تقـــوم باإنتاج �ستـــلت حم�سيات كاأمهـــات خالية من 

االمرا�ـــس بهـــذه التقنية حيـــث انها ت�ستخدم يف تطهـــري االأ�سجار 

مـــن االأمرا�س بن�سبة 100% وتعطي نباتـــات مطابقة ل�سفات االأم 

متاما وبهذا تعترب و�سيلة للحفاظ على انواع و�سلالت احلم�سيات 

املتوازثة من ال�سياع واالنديثار ب�سبب االمرا�س والعوامل االخرى.

وقد متكنـــت هذه الدرا�سة علـــى مدار �سنوات التنفيـــذ االأربع من 

حتقيـــق االأهـــداف املتمثلة يف اإدخال وتطبيق تقنيـــة زراعة املي�سم 

والقلـــم ن�سيجيا وا�ستحـــداث بنية حتتية متكاملـــة من كادر وطني 

موؤهـــل وخمتربات جمهـــزة باأحدث االأجهـــزة واملعـــدات للزراعة 

الن�سيجيـــة وفهر�ســـة اأمرا�ـــس احلم�سيات واأي�سا بيـــوت زجاجية 

مـــربدة وعنابر للنمـــو واالإكثـــار وم�ستـــل للإكثار الكمـــي ل�ستلت 

احلم�سيـــات املنتجة ن�سيجيًا. كمـــا اأن اأهم اإجنازات هذا امل�سروع 

متثلـــت يف اإنتاج عـــدد)12( �سنف ونوع مـــن احلم�سيات كاأمهات 

منهـــا )3( اأنواع من ليمون االأ�ساليـــا ونوعني من كل من الربتقال 

واليو�سفـــي وال�سفرجل ونوع من اجلريب فـــروت والتاجنيلو وعلى 

راأ�س قائمة تلك االأنواع الليمون العماين ، كما اأن التجارب البحثية 

جاريـــة الإنتاج اأنـــواع واأ�سنـــاف اأخرى من احلم�سيـــات. اأو�سحت 

نتائـــج امل�سروع اأنـــه مت بحمد اهلل وتوفيقه انتـــاج حوايل )1000( 

�ستلـــة من اأمهـــات احلم�سيـــات موثقة �سحيـــًا وخاليـــة من جميع 

االأمرا�س االأمر الـــذي ي�سري اإىل اإمكانيةاإنتاج ع�سرات االآالف من 

ال�ستـــلت اخلالية من االأمرا�س بـــاإذن اهلل تعاىل خلل ال�سنوات 

القادمة )ال�سور 50 - 57( .

�صـــكل 12. طـــول اجلـــرح للفطـــر C. manginecans يف اأ�صنـــاف 

الأمبا املختلفة

�صورة 50. جمع الزهور
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51. ف�صل ميا�صم واقالم الزهار وزراعتها على الو�صط  �صورة 

الغذائي

اأجنـــة  اإىل  الكل�ـــض  اأن�صجـــة  )اأ وب( مرحلـــة تطـــور   :53 �صـــورة 

خ�صرية وبادرات ابتدائية

�صورة 52 )اأ - ج(. عمليات حت�صني الطباق والنابيب يف عنابر 

النمو
�صورة 54 )اأ وب(. اأقلمة النباتات الكاملة

اأ

ب

اأ

ب

اأ

ب

ج
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كمــــا اأ�سارت النتائج التي مت احل�ســــول عليها اإىل حتديد االأو�ساط 

الغذائيــــة والبيئات املنا�سبــــة والظروف املطلــــوب توفريها ملختلف 

مراحل منو االأن�سجة وتطور االأجنة ابتداء من زراعة املي�سم والقلم 

وحتى احل�سول على �ستلة جاهزة للزراعة يف احلقل، باالإ�سافة اإىل 

حتديد االأمرا�س اخلطرية والهامة للحم�سيات والتي يجب التاأكد 

من خلو ال�ستلت منها متاما وذلك وفقا للجدول رقم )28(.

�صورة 55 )اأ وب(. الكثار عن طريق تطعيم القالم على الأ�صول املقاومة

�صورة 56 )اأ وب(. اأمهات حم�صيات مت اكثارها خ�صريا

�صورة 57 )اأ  - د(. املختربات واملرافق من البيوت املحمية والزجاجية والكادر الفني الذي يقوم بتنفيذ الدرا�صة

حتديد بروتوكولت الك�صف عن الأمرا�ض اخلطرية واملهمة يف احلم�صيات .

ب اأ

ب اأ

د ج

ب اأ
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تاأثري الت�سميد على اإنتاجية النارجيل و على الإ�سابة بحلم ثمار 

النارجيل )Aceria guerreronis( حتت ممار�سات الري املحلية

يوؤدي نق�ــــس املواد الغذائية الإنخفا�ــــس اإنتاجية املح�سول، لذا 

فــــاإن التغذيــــة املتوازنة ملح�ســــول النارجيــــل ذو اأهمية جوهرية 

للإنتــــاج املنا�سب . وقد اأثبتت التجــــارب تاأثر اإنتاجية النارجيل 

اأ�سجــــار  باإ�سافــــة البوتا�سيــــوم و النيرتوجــــني، حيــــث حتتــــاج 

النارجيــــل لكميات متكررة من العنا�سر املغذية ملراحل االثمار، 

االإزهــــار والن�ســــج، ممــــا يتطلــــب اإدارة منا�سبــــه للت�سميد. كما 

اأظهــــرت العديــــد من التجارب بــــاأن اإ�سافة الت�سميــــد توؤدي اإىل 

اإنخفا�ــــس ملحــــوظ مبعــــدالت االإ�سابــــة بحلــــم ثمــــار النارجيل 

)Aceria guerreronis(. ويعتــــرب البوتا�سيــــوم والنيرتوجــــني 

من اأهم العنا�سر للنارجيــــل، ف�سل عن الكربيت واملغني�سيوم.  

باالإ�سافــــة اإىل ذلك فاإن اال�ستخدام االأمثــــل للمياه عرب االإدارة 

ال�سليمــــة مليــــاه الــــري يوؤثر بــــدوره علــــى اإنتاجية النبــــات. ويعد 

التحليــــل الورقــــي )الــــذي يبــــني م�ستويــــات العنا�ســــر الغذائية 

بالنبــــات يف وقت اأخذ العينات( موؤ�سر لتقييم كفاءة امت�سا�س 

املــــواد الغذائية  والتحقق من نق�ــــس العنا�سر واإ�ستفادة النبات 

من االأ�سمدة امل�ستخدمة.

يهدف هذا البحث اإىل تقييم اآثار اإ�سافة املعدالت الت�سميدية على 

اإنتاجية النارجيل وعلى االإ�سابـــة بحلم ثمار النارجيل با�ستخدام 

م�ستويات الري مبحطة البحوث الزراعية ب�سلله.

مت ت�سميم التجربة بت�سميـــم ع�سوائي مكون من مربعني و بـواقع 

)15( �سجـــرة للمربـــع الواحـــد و مبعالج ت�سميـــد ومت االنتهاء من 

اأخذ عينـــات ورقيه )الورقة 14( للثلثني �سجـــره املختارة بتاريخ 

2014/6/8م. 

�صورة 58 . عينة الورقة 14 

مت االإنتهاء مـــن تركيب نظام ري اأوتوماتيكي لـ 30 �سجرة بتاريخ  

2014/6/19  والـــذي يعمل مبوؤقت كهربائي و �سمامات لولبيه بـ 

4 بواعـــث ويعمل ملـــدة �ساعه و ربع  يوميـــا ، اأي مبعدل 120 لرت/ 

لل�سجـــرة. ومت اعتبـــار حتاليـــل العينـــات الورقيـــة )الورقة 14( 

)احلالـــة الغذائية للنبات يف وقت اأخـــذ العينات( )�سورة 58(، 

كما مت حتديد ن�سب االإ�سابـــة بالثمرة الواحدة عرب جدول بياين 

)Galvão، Gondim jr.، Michereff، 2008(، باالإ�سافـــة اإىل 

حتديـــد م�ستويات االإنتـــاج )عدد الثمار( و ن�ســـب االإ�سابة بحلم 

ثمـــار النارجيـــل للثلثني �سجـــرة وذلك بتاريـــخ 2014/5/28م 

جدول  28. الأمرا�ض الهامة للحم�صيات والتي مت ت�صخ�صيها خالل تنفيذ الدرا�صة

امل�صببال�صم العلمي للمر�ضال�صم العربي للمر�ض

مكن�سة ال�ساحرة
 Witches’ Broom Disease of Lime

(WBDL)

فيتوبلزما

 CandidatusP hytoplasma
aurantifolia

االخ�سرار
 Citrus greening )Huanglongbing

)HLB
ليربيبكرت

Candidatus libribacter spp.

التدهور ال�سريع )الرتي�ستيزا(
 Quick Decline )Citrus Tristeza

)Disease
فريو�س

Citrus tristeza virus CTV

Citrus Ring Spot Diseaseالتبقع احللقي
فريو�س

Citrus ring spot virus CRsV

Citrus Exocortis Diseaseت�سقق االأرومة
فريويد

Citrus Exocortis Viroid CEVd

Citrus Psorosis Diseaseالقوباء
فريو�س

Citrus Psorosis Virus

Citrus Cankerالتقرح البكتريي
بكتريي

Xanthomona scampestrispv.citri

Citrus Mosaic Diseaseتربق�س االأوراق
فريو�س

Citrus Mosaic Virus CMV
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)قبـــل البدء بالت�سميد(، و �سيتم حتديدها بعد كل �ستة اأ�سهر. ال 

تـــزال التجربة م�ستمرة حيث مت احل�سول على البيانات اخلا�سة 

مب�ستويـــات االإنتـــاج واالإ�سابة بحلـــم ثمار النارجيـــل و ذلك قبل 

اإ�سافة معدالت الت�سميد )�سورة 59(.

مراقبــة ور�ســد ح�ســرة البــق الدقيقــي والأعــداء الطبيعية يف 

حم�سول الفافاي

يعترب البق الدقيقي على الفافاي Paracocus marginatus  من 

اأهـــم االآفات الزراعية يف حمافظة ظفـــار ل�سرعة انت�ساره وتف�سيه 

يف املحا�سيـــل ولتعـــدد عوائله ولقدرة االإناث علـــى حماية بيو�سها 

بكتلـــة قطنية �سمغية متنع اخرتاقها و ابادتها ب�سهولة. يعي�س البق 

الدقيقي يف اجلزء ال�سفلي من اأوراق �سجرة الفافاي ويتغذى على 

ع�ســـارة االأوراق، وللإناث القدرة على و�سع حوايل )500( بي�سة 

خـــلل دورة حياتها وعند تف�سي االإ�سابـــة تنتقل االآفة من االأوراق 

اىل الثمـــار لتمت�س ع�سارتهـــا وت�سبب ت�سوه للثمـــار نتيجة اإفراز 

الندوة الع�سلية، ويف حالة االإ�سابة ال�سديدة توؤدي اإىل موت الثمار 

مما يوؤثر �سلبا على االإنتاجية . لذلك كان البد من عمل امل�سوحات 

امليدانيـــة حل�سر عوائـــل االآفة وتذبـــذب االإ�سابـــة على حم�سول 

الفافـــاي. وقد اأجريت امل�سوحات الدوريـــة �سمن م�سروع مكافحة 

البق الدقيقي يف حم�سول الفافاي املمول من قبل �سندوق التنمية 

الزراعيـــة وال�سمكيـــة و ذلـــك خلل الفـــرتة من مايـــو 2013 اإىل 

�سبتمرب 2014 .

�سملـــت امل�سوحـــات  ال�سهريـــة )10( مواقـــع حقليـــة  خمتلفـــة يف 

حمافظة ظفار )حمطة البحـــوث الزراعية ب�سللة / والية طاقة 

/ �سللـــة ال�سرقيـــة / القر�س / الدهاريـــز / احلافة / عوقد  /

�سهـــل اأتـــني / ال�سعـــادة / البليد ( . مت حتديد جميـــع اأطوار االآفة 

يف االأوراق وم�ستـــوى انت�سارها يف ال�ســـاق و ثمار اأ�سجار الفافاي ، 

كمـــا مت ح�سر االأعداء احليوية للبق الدقيقي يف االأوراق امل�سابة، 

حيـــث مت اختيار االأ�سجـــار امل�سابة ع�سوائيـــا )10 اأ�سجار من كل 

موقـــع / 4 اأوراق مـــن كل �سجـــرة (، حيث مت معاينـــة االإ�سابة يف 

احلقـــول التـــي مت اإختيارهـــا و مت جلـــب العينـــات امل�سابة ملخترب 

بحوث احل�سرات يف حمطة البحوث الزراعية ب�سللة �سهريا و مت 

تدويـــن امللحظات االآتية لكل ورقة م�سابـــة باأطوار البق الدقيقي 

)الكتلة البي�سية / احلوريات / املرحلة الثانية والثالثة قبل البلوغ 

/ الذكور / االإناث/ االأعداء احليوية للبق الدقيقي من مفرت�سات 

وطفيليات (.

اأظهـــرت امل�سوحـــات ال�سهرية  خلـــو مزرعة اأتني مـــن االإ�سابة يف 

عـــام 2013م، اأما املواقع ذات االإ�سابـــة املرتفعة فقد كانت البليد 

واحلافـــة و حمطة البحوث الزراعية ب�سللة ووالية طاقة. ويعترب 

اجلو احلار الرطب هو بدايـــة ارتفاع االإ�سابة )مايو/يونيو( وبعد 

ذلـــك تبداأ باالإنخفا�س تدريجيا ب�سبـــب مو�سم اخلريف واالأمطار 

املتوا�سلـــة ومـــن ثـــم جفاف اجلـــو وانخفا�ـــس احلـــرارة يف نهاية 

  crawlers سبتمـــرب تدريجيا اإىل مو�سم ال�ستاء. وتعترب احلوريات�

اأكرث االأطوار انت�سارا بحيـــث قد يتجاوز عدد احلوريات يف الورقة 

الواحـــدة عندما ت�ستد االإ�سابـــة 500 حورية، وتاأتي املرحلة االأوىل 

والثانيـــة بعد احلوريات على التوايل يف املركز الثاين والثالث، اأما 

بالن�سبة للأعداء احليوية فهنالك نوعني من املفرت�سات )خنف�ساء 

 Chrysoperia  واأ�سد املن - �سبكي االأجنحة Beetles  اأبـــو العيد

(carnea و)5( اأنواع مـــن الطفيليات )الذي مت تعريفه هو طفيل 
(Acerophagus Papayae مت اكت�سافها اأو ح�سرها يف احلقول 
امل�سابـــة، ولكن عند مقارنة اأعداد االأعداء احليوية باأعداد اأطوار 

البق الدقيقي تعترب غري جمدية ملكافحة االآفة حيويا.

اأما بالن�سبة لتف�سي االإ�سابة يف ال�ساق والثمار فهي منخف�سة عند 

مقارنتهـــا باإ�سابة االأوراق ب�سبب �سهولـــة امت�سا�س البق للأوراق 

مقارنة مع اأجزاء النبات االأخرى، فدرجة االإ�سابة لل�ساق و الثمار 

مل تتجاوز 25% عند ارتفاع االإ�سابة يف بع�س املواقع.

�صورة 60. �صجرة فافاي م�صابة بالبق الدقيقي

�صورة 61. ورقة م�صابة بالبق الدقيقي

�صورة 59 . نظام الري مع ال�صمامات الأوتوماتيكية 
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�صورة 62. ثمار م�صابة بالبق الدقيقي

اأمـــا بالن�سبة للم�سوحات التي اأجريـــت خلل الفرتة من يناير اإىل 

�سبتمـــرب عـــام 2014م، فقد �سملت نف�ـــس املواقع املذكـــورة اآنفا ، 

وقد تبـــني من امل�سوحات انخفا�ـــس اأو انعـــدام االإ�سابة يف املواقع 

يف اأ�سهـــر يناير وفرباير ومار�س ب�سبب انخفا�س درجات احلرارة 

والرطوبة يف حمافظة ظفار خلل تلك الفرتة. وعند بداية ارتفاع 

االإ�سابـــة عند ارتفـــاع درجات احلرارة من �سهـــر مايو، قام بع�س 

املزارعـــني باإزالـــة حقول الفافـــاي ب�سبـــب انت�سار البـــق الدقيقي 

وق�ساوؤه على املح�ســـول يف بع�س املناطق )طاقة و البليد(. وعند 

مقارنـــة درجات اأو م�ستوى اال�سابة لوحظ ارتفاعها يف عام 2014 

مقارنـــة بعام 2013 . كمـــا بداأت االإ�سابـــة يف االإنت�سار يف  مزرعة 

اأتني بدرجة منخف�سة جدا يف �سهر اأغ�سط�س فقط.

تعتــــرب منطقتي احلافة والبليد اأكــــرث املناطق اإ�سابة بالبق الدقيقي 

بجميع اأطوار االآفة وهي مناطق تعترب �ساحلية اأو قريبة من ال�ساحل 

، اأكــــرث اأطــــوار البق الدقيــــق انت�سارا هي احلوريــــات حيث قد ي�سل 

عدد احلوريات يف قمة االإ�سابة اإىل )12669( حورية يف )4( اأوراق 

من اإحدى االأ�سجار. تبــــداأ االإ�سابة باالرتفاع اإعتبارا من �سهر مايو 

ب�سبب اإرتفاع درجات احلرارة والرطوبة، وترتفع االإ�سابة  تدريجيا 

اإىل اأن ت�سل اإىل ذروتهــــا يف �سهري اأغ�سط�س و�سبتمرب حيث ت�سل 

االإ�سابــــة اإىل الدرجــــة الثالثــــة اأي 70% مــــن االأوراق م�سابــــة. وقد 

لوحــــظ انخفا�س االإ�سابــــة يف الثمار وال�سيقــــان ويف بع�س االأحيان 

تكــــون معدومة على الرغم من �سدتها يف االأوراق، حيث تعترب اأوراق 

الفافاي  امل�سدر الغذائي املف�سل للبق الدقيقي، ثم تبداأ اأطوار البق 

الدقيقــــي يف التــــدرج يف االإنخفا�س من اأواخر �سهــــر اأكتوبر ب�سبب 

انخفا�ــــس احلرارة والرطوبة و�سدة الريــــاح )ف�سل ال�ستاء( بحيث 

قد تكون االإ�سابة معدومة يف بع�س املواقع )ال�سور 60 - 62(. 

وخلل عامني من امل�سوحات، اأظهـــرت امل�سوحات ارتفاع االإ�سابة 

يف عـــام 2014على الرغم مـــن ت�ساوؤل االأوراق التـــي مت اإختيارها 

للم�سوحـــات، كما مت ا�ستبعـــاد والية طاقة من امل�سوحـــات اإعتبارا 

مـــن �سهـــر اإبريل ب�سبب اجـــراءات املزارعني اخلارجـــة عن اإرادة 

الباحثـــني ب�سبب تف�سي االإ�سابة وو�سولها اإيل الدرجة الثالثة وقلة 

املح�سول فقد جتاوزت االإ�سابة %70.

وب�ســـورة عامة فـــاإن اأعداد االأعداء احليويـــة يعترب قليل يف حقول 

الفافـــاي ومن ال�سعوبة مبكان مكافحة هـــذه الكميات الهائلة من 

االآفـــة بجميـــع اأطوارها، فعلى �سبيل املثال عنـــد تواجد )54559( 

مـــن اأطوار البق الدقيقي يف احلقل لن ت�ستطيع حوايل )283( من 

االأعداء احليوية مكافحتها اأو خف�س م�ستواها فهي تعادل 0،51 % 

من البق الدقيقي  يف احلقل )حمطة البحوث الزراعية ب�سللة( 

، كمـــا اأن ن�سبـــة التطفل مل تتجاوز 13% يف اأحـــد احلقول وال تزال 

االإ�سابـــة مرتفعـــة. وعند مقارنـــة ن�سبة االأعـــداء احليوية يف اأكرث 

مناطـــق والية �سللة  اإ�سابة )احلافـــة( مل تتجاوز 7% ، اأما ن�سبة 

التطفل يف منطقة احلافة فقد و�سلت اإىل %34.

حتديــد اجلرعة املنا�سبة للمبيدات ملكافحــة البق الدقيقي على  

الفافاي يف املخترب واحلقل

للمبيـــدات االآمنـــة اأهمية يف مكافحـــة بع�س االآفـــات الزراعية خا�سة 

تلـــك االآفات متعـــددة العوائل و�سريعـــة االإنت�سار والفتـــك باملحا�سيل 

االإقت�ساديـــة. ويعترب البـــق الدقيقي اأحد هذه االآفـــات، ولتقليل �سرر 

املبيدات على البيئة وتقليل تكلفتها االإقت�سادية مت اختبار جمموعة من 

املبيدات الزراعية املتوفرة يف اأ�ســـواق املبيدات الزراعية )فريمتك/ 

اأكتارا/ �سوميثيون/ �سومـــي األفا/ اأفوريا و زيت الربافينك(، وقيا�س 

فعاليتهـــا على البق الدقيقـــي )طور احلوريات وطـــور االإناث( جدول 

)29(، يف املخترب ثم اختبار فعالية تلك املبيدات خمففة )4( درجات 

وتقييمهـــا يف املخترب واحلقـــل التجريبي للفافـــاي يف حمطة البحوث 

الزراعية ب�سللة. مت حتديد لكل مبيد )4( جرعات )خمففة( ولكل 

جرعـــة )3( مكررات من اأوراق الفافاي امل�سابـــة ، كما مت ا�ستخدام  

 henderson االأوراق املر�سو�سة باملـــاء ك�ساهد وقد مت تطبيق معادلة

and tilton علـــى العينـــات يف التجربـــة لتقييـــم فعاليـــة املبيدات بعد 
)24( �ساعة من الر�س )ال�سور 63 - 65(. ما زالت التجربة م�ستمرة 

و �سيتم الحقًا توثيق النتائج التي �سيتم احل�سول عليها.

جدول 29. املبيدات امل�صتخدمة واجلرعات املخففة  

5 لرتماء4 لرت ماء3 لرت ماء2 لرت ماء1 لرت ماءاجلرعات املادة الفعالةاملبيدات

1 مل1 مل1 مل1 مل1 ملاأبامكتنيفريمتك

3 مل3 مل3 مل3 مل3 ملزيت الربافينكزيت الربافينك

0،2   مل0،2  مل0،2 مل0،2 مل0،2 ملثياميثوك�ساماإيفوريا

1 مل1 مل1 مل1 مل1 ملفينيرتوثيون�سوميثيون

0،2   مل0،2   مل0،2   مل0،2   مل0،2   ملاأ�سفينفالريات�سومي األفا

0،2  جم0،2   جم0،2   جم0،2   جم0،2  جمثيوميثوك�ساماأكتارا
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حتديد م�ستوى املقاومة للعنكبوت ذو البقعتني �سد بع�ض املبيدات 

امل�ستخدمة 

 Tetranychus urticae Koch البقعتــــني  ذو  العنكبــــوت  يعتــــرب 

Acari: Tetranychidae مــــن اأهم االآفــــات اخلطرية التي ت�سيب 

الفواكه، اخل�ســــراوات ونباتات الزينه، حيــــث اأن هناك ما يقارب 

)1200( نــــوع مــــن ا�سنــــاف النباتــــات التــــي �سجلت كعوائــــل لهذا 

العنكبــــوت. ا�سبــــح ظهــــور املقاومــــه يف هــــذه العناكــــب لعــــدد من 

املركبــــات �سائعا و قد يعــــزى ذلك اإىل اال�ستخــــدام امل�ستمر لنف�س 

املبيــــدات يف مكافحة االآفــــة، باالإ�سافــــة اىل اأن اال�ستخدام الدائم 

للمبيــــدات �سوف يوؤثــــر �سلبا على االعداء احليويــــة واالآفة على حد 

�ســــواء. مت عمل جتربة تقييم حيوي لبع�س املركبات امل�ستخدمه يف 

مكافحة هذه االآفه با�ستخدام طريقة متبقي املبيد، حيث مت تقييم 

مبيــــدي الرادينــــت sc 120 و االورت�ــــس sc5. مت تنفيذ التجربة يف 

ق�سم بحوث التقييم احليوي للمبيدات بالرمي�س يف اجليل الربيعي 

خطوات التقييم:

�صورة 63 )اأ وب(. نقل املبيد جلهاز الر�ض بالرتاكيز املحددة

�صورة 64 )اأ وب(. ر�ض الأوراق امل�صابة بالرتاكيز املختربة

�صورة 65 )اأ وب(.  الأوراق بعد الر�ض والتقييم يف املخترب

ب اأ

ب اأ

ب اأ
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2013. نفذت التجربة على مــــدار ال�سنة با�ستخدام طريقة متبقي 

املبيد يف االنبوب وذلك للح�سول على قيمة اجلرعة القاتلة لن�سف 

العــــدد من اأفــــراد العناكب لـــــ 90% من االفــــراد. مت جتميع عينات 

مــــن نبات الباذجنان امل�ساب بهــــذا العنكبوت  من احلقل ومن ثم 

ف�سل عدد )30( عنكبــــوت بفر�ساة من اأوراق الباذجنان امل�سابة  

وو�سعها يف انابيب  مت معاملتها برتاكيز معينه من املبيد وبتكرارات 

معينــــه. مت و�سع قطعة �سغرية مــــن اوراق الباذجنان غري امل�سابة 

يف نف�ــــس االنبــــوب الــــذي يحتوي علــــى العناكب وذلك كغــــذاء لها. 

االنبوب ال�ساهد مت معاملته باملذيب فقط، وقد تركت االنابيب ملدة 

24 �ساعــــة ومن ثم مت ت�سجيل ن�ســــب املوت للآفة. مت حتليل النتائج 

املتح�ســــل عليها بعد 24 �ساعــــه با�ستخدام الربنامــــج االح�سائي 

اخلا�س بتجارب التقييم احليوي للمبيدات وذلك لتحديد اجلرعة 

القاتلة لن�سف العــــدد من االفراد LC50 و اجلرعة القاتلة لـ %90 

مــــن االفراد LC90 ومــــن ثم حتديد الكفــــاءة الن�سبية لكل مركب. 

اأو�سحــــت النتائــــج اأن قيمة اجلرعــــة القاتلة لن�ســــف االفراد ملبيد 

الرادينــــت كانت اقــــل منها للورت�ــــس. كما اأ�سارت نتائــــج التحليل 

االح�سائــــي خلط ال�سمية اإىل اأن مبيد الرادينت كان االكرث فعالية 

�سد العنكبوت ذو البقعتني مقارنة مببيد االورتو�س )جدول 30(.

اجلدول 30. ح�صا�صية العنكبوت ذو البقعتني لبع�ض املبيدات خالل اجليل الربيعي 2013 

LC50 (ppm) امليل±SEاملبيدات

LC50

)95% C.L.(الكفاءة الن�صبية

الأعلىالأدنى

Radiant 120 sc0.669± 3.50130.2160.17250.26381.755

Ortous 5 sc0.363± 0.72330.3790.1565794702740001

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

املكافحة البيولوجية لطفيل نحل الع�سل الفاروا

مت اكت�ســـاف طفيـــل الفـــاروا يف جزيـــرة جـــاوة االإندوني�سيـــة �سنة 

1904م على نحـــل الع�سل ال�سرقي وانتقل بعدهـــا اإىل نحل الع�سل 

الغربـــي �سنـــة 1952م وغزا بعد ذلـــك كل بلدان العـــامل با�ستثناء 

اأ�سرتاليا واأ�سبح يتطفل علـــى اأنواع عديدة من النحل، كما اأ�سبح 

مـــن اأكرب م�ساكل تربيـــة النحل. يعد حلم الفـــاروا من الطفيليات 

التـــي ت�سيب النحل حيث  اأنها تتطفل على الطور الريقي والعذراء 

واحل�ســـرة الكاملة على كل من ال�سغاالت والذكور ومتت مكافحتها 

بطـــرق عديدة الكيماويـــة منهـــا والطبيعية. حتتاج اأنثـــى الطفيل 

البالغـــة اإىل فرتة تـــرتاوح بني 4 - 11 يومًا حتـــى تن�سج مباي�سها 

وهـــي يف هذة الفرتة تتطفل علي النحلـــة الكاملة وبعد ذلك ترتك 

ج�سم النحلة وتهبط اإىل العيون ال�سدا�سية التي حتتوي على ح�سنة 

النحل قبـــل اإغلق العيون ال�سدا�سية مبا�ســـرة عليها اأي يف العمر 

اخلام�ـــس للريقة حيث متت�س دمها الذي يحتوي على ن�سبة كبرية 

من هرمون االإن�سلخ )هرمون جيوفينيل(، والذي تكون ن�سبته يف 

ح�سنة الذكـــور اأعلى مما يوؤدي اإىل تف�سيل اإنـــاث الفاروا ح�سنة 

الذكـــور عـــادة يف حالة وجودهـــا وقد ي�ســـل اأعداد اإنـــاث الفاروا 

علـــى الريقة الواحدة اإىل )7( يف حاالت االإ�سابة ال�سديدة. وتبداأ 

اأنثـــى الفـــاروا بو�سع البي�س بعد فرتة تـــرتاوح بني 24 - 72 �ساعة 

م�ستفيدة من هرمون االإن�سلخ الذي ين�سط مباي�سها ويكون و�سع 

بي�سهـــا على النحو التـــايل: البي�سة االأوىل اأنثـــى والبي�سة الثانية 

ذكر والثـــلث بي�سات التالية اإناث، يف حالـــة التطفل على يرقات 

الذكـــور تنجح االأنثى االأوىل والثانية يف البلوغ والتزاوج والثالثة يف 

البلـــوغ فقط اأما يف حالة التطفل على يرقات ال�سغالة تنجح االأنثى 

االأوىل يف البلـــوغ والتزاوج والثانية يف البلوغ فقط. بعد ذلك تخرج 

احل�ســـرة الكاملـــة )�سغالة اأو ذكـــر( يف العيـــون ال�سدا�سية حتمل 

اإناث الفـــاروا اجلديدة البالغة حلني تن�سج مباي�سها وتعيد الكرة 

مـــن جديد. تعي�س اأنثى الفاوا فـــرتة ترتاوح بني 2 -3 اأ�سهر خلل 

ال�سيـــف وفـــرتة ترتاوح بـــني 6 - 8 اأ�سهر يف ال�ستـــاء ويوؤكد بع�س 

العلماء باأن قراد الفاروا ي�ستطيع التكاثر.

مت تنفيـــذ التجربـــة يف كل مـــن قرية حـــي ال�سرح بواليـــة الر�ستاق 

ويف حمطـــة البحوث الزراعية بالرمي�ـــس على جميع خليا املنحل 

ملكافحـــة هـــذا الطفيـــل با�ستخـــدام ا�سفنجات حتتـــوي على زيت 

الزعرت وزيت الكافور بواقع ربـــع ا�سفنجة خلم�سة اإطارات للخلية 
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اأو اأقل و ن�سف ا�سفنجة خلم�س اإطارات فاأكرث للخلية حتى ع�سرة 

اإطـــارات )�ســـورة 66(. وقـــد نفـــذت التجربـــة خـــلل الفرتة من 

دي�سمـــرب 2012م اإىل ينايـــر 2013م، ومت فح�س اخلليا حيث مت 

عد طفيل الفاروا املت�ساقط.

اأجريت التجربـــة االأوىل يف قرية حي ال�سرح بالر�ستاق ملدة ع�سرة 

ايام ، ا�ستخدم من خللها عدد 30 خلية نحل يف مناحل متفرقة. 

اأو�سحـــت النتائـــج باأنـــه مل يكن هنـــاك اأي تاأثري �سلبـــي من حيث 

الرائحة وهجرة النحـــل اأو الطنني التي �سكلها �سلوك النحل، وقد 

ا�ستمـــرت امللكـــة يف اإنتـــاج البي�ـــس دون اأي تاأثري �سلبـــي من حيث 

ال�سلوك والن�ساط. كما مت تنفيذ التجربة اأي�سا يف حمطة البحوث 

الزراعيـــة بالرمي�س ملـــدة )10( اأيام مـــع )40( خلية نحل، حيث 

ترواح عدد الفاروا املوجود يف كل خلية بني 1-2. واأ�سارت النتائج 

التـــي مت احل�ســـول عليهـــا اإىل اأن زيت الكافـــور كان فعاال جدا يف 

ال�سيطـــرة علـــى طفيل الفـــاروا وميكـــن اأن ي�ستخـــدم يف املكافحة 

الطبيعية ملعاجلة الفاروا )�سورة 67(.

�صورة 66. مواد الأ�صفنج من الزعرت والأوكالبتو�ض امل�صتخدمة 

يف خاليا النحل من اأجل ال�صيطرة على طفيل الفاروا

�صورة 67. عث الفاروا على يرقة النحل
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ح�سر الفطريات املتطفلة على النيماتودا يف الرتبة على خمتلف 

املحا�سيل مبحافظة م�سقط

تعتربالنيماتودا ديدان خيطية والبع�س منها متطفلة على النبات 

جذورها  يف  النباتات  تهاجم  ميكرو�سكوبية  حية  كائنات  وهي 

حتت الرتبة وت�سبب ت�سخم يف اخلليا النباتية وتلف يف الن�سيج 

وتعيق نقل الغذاء واملاء اىل باقي اجزاء النبات فوق �سطح الرتبة 

وتقزم  تدريجي من �سعف منوها  ب�سكل  عليها  االعرا�س  فتظهر 

حجمها وا�سفرار وذبول يف االوراق ومن ثم موت النبات. تتواجد 

النيماتودا املتطفلة على النبات يف اجلذور وتتعذى على االن�سجة 

داخلية  ون�سف  داخلية  اىل  النيماتودا  وتنق�سم  للنبات  الداخلية 

ال�سارة  العوامل  اأهم  اأحد  النيماتودا  ت�سكل  التطفل.  وخارجية 

يف اإنتاجية املحا�سيل الزراعية يف �سلطنة ُعمان. ويعترب التحكم 

اأوالق�ساء على النيماتودا املتطفلة على النبات هو حتدي ملنتجي 

املحا�سيل يف العديد من البلدان يف جميع اأنحاء العامل ومن املمكن 

ان تتعر�س النيماتودا للتطفل يف الظروف الطبيعية للرتبة وذلك 

الطفيلية.  الفطريات  مثل  احلية  الكائنات  من  جمموعة  بتطفل 

العامل  انحاء  النيماتودا يف جميع  على  املتطفلة  تنت�سرالفطريات 

ومت ت�سجيل العديد منها، حيث حتتوي الرتبة على الكائنات احلية 

الدقيقة التي ميكن اأن يكون لها تاأثريا نافعا للمزروعات من خلل 

التطفل على امل�سببات املر�سية للنبات مثل النيماتودا والفطريات 

واحل�سرات. كما ميكن ا�ستخدم االأعداء الطبيعية كطرق بديلة اأو 

مكملة مع املبيدات الكيميائية الإدارة االآفات النباتية واالأمرا�س. 

للآفات  املتكاملة  االإدارة  برنامج  خلل  من  ذلك  حتقيق  وميكن 

وا�ستخدام املكافحة احليوية وبا�ستخدام االأعداء الطبيعية ميكن 

اأو  احل�سرية  اأو  النيماتودية  املبيدات  ا�سرار  اأو  �سلبيات  جتنب 

الفطرية. وميكن حتقيق ذلك من خلل الربامج املتكاملة للفات.

الربامج  من  الزراعية  للآفات  املتكاملة  املكافحة  برنامج  يعترب 

الرائدة التي ي�سعى ق�سم بحوث اأمرا�س النبات لتطبيقها ون�سرها. 

احليوية  البدائل  الإيجاد  حماولة  هناك  فاإن  املنطلق  هذا  ومن 

املحا�سيل  على  املهمة  الزراعية  االآفات  مكافحة  الإ�ستخدامها يف 

جمع  خلل  من  م�سقط  حمافظة  يف  امل�سح  اأجري  الرئي�سية. 

2013م.  دي�سبمر   17  -9 من  الفرتة  خلل  وذلك  الرتبة  عينات 

�سمل امل�سح ثلث واليات وهي ال�سيب، بو�سرو قريات. مت اختيار 

املزارع بح�سب عدد وتنوع املحا�سيل املزروعة فيها.اأظهرت نتيجة 

على  تتطفل  التي  الفطريات  من  اأنواع  خم�سة  وجود  الفح�س 

 Monacrosporium sp.، Nematoctonus وهي:  النيماتودا 

 ..Harposporium spو  .sp.،Dactylellina sp.،Arthrobotrys sp
وجميعها مت ت�سجيلها خلل امل�سوحات ال�سابقة. 

الكلي  العدد  من   %56،72 ن�سبة  احليوية  امل�سادات  مثلت 

 %28،9 يليها  الفاكهة،  ملحا�سيل   %57،2 منها  امل�سح،  لعينات 

الفطر  ومّثل  احلقلية.  للمحا�سيل   %9 ثم  اخل�سار  ملحا�سيل 

فطر  يليه  تواجد  )%54(.  ن�سبة  اأعلى   Monacrosporium sp
 Arthrobotrys sp فطر  ثم   %11 بن�سبة   Nematoctonus sp
بن�سبة 6% واأي�سا الفطر Dactylellina sp بنف�س الن�سبة، واأخريًا 

وHarposporium sp الذي �سجل )5%(. لذا يتبني من خلل هذا 

امل�سح اأي�سا اأن فطر Monacrosporium ميثل الن�سبة االأعلى من 

حيث ن�سبة تواجده يف الرتبة العمانية. اأجريت امل�سوحات ال�سابقة 

 2011-2006 من  االأعوام  خلل  ال�سلطنة  حمافظات  جميع  يف 

و�سمل امل�سح معظم حمافظات ال�سلطنة )�سمال وجنوب الباطنة، 

و�سمال  الربميي، م�سندم وجنوب   ، ، ظفار  الظاهرة   ، الداخلية 

ال�سرقية( وكان الهدف من الدرا�سة هو حتديد االأعداء الطبيعية 

للنيماتودا.

�صكل 13. عدد عينات الرتبة امل�صجلة / ولية

مت م�سح وجمع عينات الرتبة من واليات ال�سيب وبو�سر وقريات يف 

حمافظة م�سقط )�سكل 13( بهدف احل�سول على تنوع وا�سع من 

الفطريات املتطفلة على النيماتودا. مت اختيار املزارع بح�سب عدد 

تراوح  عمق  من  العينات  واأخذت  فيها  املزروعة  املحا�سيل  وتنوع 

بني 10-15 �سم من الرتبة.اأ�ستخدمت اأداة spatula )اجلاروف 

بل�ستيكية  اأكيا�س  يف  و�سعها  ومت  الرتبة  عينات  جلمع  احلقلي( 

التي  العينات  عدد  بلغ  عليها.  البيانات  وكتابة  االأغلق  حمكمة 

الربنامج الرئي�سي  6 . برنامج بحوث وتنمية املكافحة البيولوجية

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

الفطريات  على  حتتوي  التي  الرتبة  عينات  ن�صبة   .14 �صكل 

املتطفلة على النيماتودا
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مت جمعها خلل امل�سح )201( عينة، منها )58( عينة ملحا�سيل 

اخل�سار و)115( عينة ملحا�سيل الفاكهة و)18( عينة للمحا�سيل 

احلقلية. كما مت جمع عينات من الرتبة واملياه لتحليلها خمربيا، 

على  املتطفلة  الفطريات  لعزل  الرتبة  ا�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة 

النيماتودا. مت عزل الفطريات املتطفلة على النيماتودا من الرتبة 

التطفلية  قدرتها  درا�سة  وحماولة  وتنقيتها  بزراعتها  والقيام 

بيئة  الرتبة  تعترب  حيث  النيماتودا،  على  اأثر  من  حتدثه  وما 

للم�سادات  املنتجة  �سواء  الدقيقة  االأحياء  الكثري من  لعزل  غنية 

بامل�سادات احليوية.كما مت جتهيز عينات  املتاأثرة  وتلك  احليوية 

�سغرية  كمية  و�سع  طريق  عن  احليوية  امل�سادات  لعزل  الرتبة 

من الرتبة يف طبق برتي يحتوي على و�سط غذائي منا�سب لعزل 

)اأجار  النقي  االأجار  ي�سمى  النيماتودا  على  املتطفلة  الفطريات 

املاء مبعدل 8 جم / لرت من املاء املقطر(، وقد مت حت�سينها حتت 

املتطفلة  الفطريات  تواجد  مراقبة  ليتم  الغرفة،  حرارة  درجة 

عزلها  بعد  ا�سابيع   3-2 بني  ترتاوح  فرتة  خلل  النيماتودا  على 

با�ستخدام  امل�ستمرة  امللحظة  وكانت حتت  الغذائي،  الو�سط  يف 

من  والتاأكد  للك�سف   )stereomicroscope( ال�سوئي  املجهر 

من  عينات  فح�س  مت  النيماتودا.  على  التطفل  من  الفطر  قدرة 

املياه مللوحة ودرجة احلمو�سة، وكذلك مت حتليل عينات من الرتبة 

املختلفة  احليوية  امل�سادات  ا�ستخل�س  بعد  وفيزيائيا.  كيميائيا 

من  العديد  لها  املتطفلة  الفطريات  هذه  باأن  اكت�سف  ودرا�ستها، 

اخل�سائ�س التي متيزها عن بع�سها البع�س، كطرق ا�سطيادها 

للعائل، باالإ�سافة اإىل اختلف مدى ن�ساطها على االأحياء الدقيقة 

ال�سارة املختلفة، كل هذه االأمور �ساعدت على ت�سنيف امل�سادات 

احليوية وتق�سيمها. 

و يبني ال�سكل )14( توزيع العينات التي مت جمعها من املحا�سيل 

والية  كانت  وبو�سر(.  وقريات  )ال�سيب  واليات  املختلفة يف ثلث 

حما�سيل  من  الرتبة  عينات  عدد  حيث  من  االأعلى  هي  ال�سيب 

الفاكهة واخل�سار واحلقلية ويليها والية قريات ثم والية بو�سر. مت 

عزل الفطريات املتطفلة على النيماتودا من 56،72% من جمموع 

عينات الرتبة التي مت م�سحها يف حمافظة م�سقط، حيث �سكلت 

يليها حما�سيل  العينات،  الفاكهة 66،90% من جمموع  حما�سيل 

عزل  مت  وقد   .%33،30 احلقلية  املحا�سيل  ثم   %53،40 اخل�سر 

خم�سة اأجنا�س من الفطريات املتطفلة على النيماتودا من عينات 

امل�سح وهي :

 Monacrosporium salinum, Nematoctonus sp.,
 Dactylellina sp., Arthrobotrys sp. and Harposporium sp.
حيث مت عزل الفطريات بن�سبة اأكرب من حما�سيل الفاكهة بن�سبة 

57،2%، يليها حما�سيل اخل�سار 28،9 %، ثم املحا�سيل احلقلية 

9%. مّثل فطر Monacrosporium sp. اأعلى ن�سبة عزل وهي %54 

 Arthrobotrys بن�سبة 24%، ثم Nematoctonu sp ويليه فطر

فطر  واأخريًا   .Dactylellina sp للفطر  و%6   %11 بن�سبة   .sp
Harposporium sp. بن�سبة 5%. لذا يتبني من خلل هذا امل�سح 
اأي�سا اأن فطر Monacrosporium ميثل االأعلى من حيث ن�سبة 

عينات  جميع  اأن  وجد   .)15 )�سكل  العمانية  الرتبة  يف  تواجده 

على  املتطفلة  الفطريات  على  حتتوي  املحا�سيل  جلميع  الرتبة 

النيماتودا يف خمتلف االأعمار. مت العثور على الفطريات املتطفلة 

على النيماتودا يف جميع م�ستويات درجات احلرارة خلل فرتة 

الدرا�سة والتي كانت ما بني )19،6 و29،3 درجة مئوية(. اأظهرت 

نتائج امل�سوحات ال�سابقة من حتليل الرتبة واملياه قدرة الفطريات 

املتطفلة على النيماتودا البقاء على قيد احلياة يف م�ستويات عالية 

من امللوحة، حيث وجدت الفطريات املتطفلة على النيماتودا يف 

الرتبة ذات ملوحة 14،68 دي�سي�سمنز/م و16،12 دي�سي�سمنز / 

م من املياه. مل تظهردرجة احلمو�سة PHاأي تاأثري اأو اختلفات 

ومل يكن هناك تباين وا�سع بني القراءات )7،1 و7،7(. وتراوحت 

ن�سبة املواد الع�سوية بني%5،2-0،2.

نظرا لل�ستخدام الوا�سع للم�سادات احليوية يف االآونة االأخرية 

لدى كثري من املزارعني، اأدى ذلك اإىل ظهور اأنواع خمتلفة من 

امل�سادات احليوية. مع ذلك فاإن ن�سبة تواجد الفطريات املتطفلة 

مقارنة  مرتفعة  لي�ست  م�سقط  حمافظة  يف  النيماتودا  على 

وجنوب  �سمال  حمافظات  يف  امل�سوحات  نتائج  اأظهرته  ما  مع 

الباطنة والداخلية والظاهرة وظفار والربميي وم�سندم وجنوب 

و�سمال ال�سرقية. وجد اأن ن�سبة تواجد الفطريات املتطفلة على 

النيماتودا يف حمافظة م�سقط هي 56،72% من عينات الرتبة، 

النيماتودا  على  املتطفلة  الفطريات  من  اأجنا�س  ممثلة يف )5( 

للرتبة  احليوي  الن�ساط  على  جيدا  موؤ�سرا  الن�سبة  هذه  وتعترب 

 Monacrosporium salinum َمثل فطر  يف حمافظة م�سقط. 

الفطريات  مع  مقارنة  املحلية  الرتبة  يف  تواجد  ن�سبة  اأعلى 

نطاق  على   Monacrosporium فطر  ينت�سر  حيث  االخرى. 

وا�سع يف الرتبة املحلية ومن خلل الفحو�سات املخربية لعينات 

الرتبة وجد ان الفطر يتاأقلم مع درجات امللوحة العالية يف الرتبة 

وقد يعزى قدرة هذا النوع من الفطريات املتطفلة على النيماتودا 

اإىل التاأقلم مع الظروف غري احليوية املختلفة. اأظهرت النتائج 

هذه  على  الق�ساء  يف  فعاليه  له   Monacrosporium فطر  اأن 

ترتاوح  حرارة  درجات  يف  النمو  ويف�سل  النيماتودا  من  االأنواع 

الدرا�سات  اجراء  حاليا  يتم  مئوية.  درجة   30  –  25 بني 

من  خمتلفة  م�ستويات  با�ستخدام  املظللة  البيوت  يف  والتجارب 

تعقد اجلذور على  نيماتودا  ملكافحة   Monacrosporium فطر 

مقدرة  اىل  االأولية  النتائج  اأ�سارت  وقد   ، الباذجنان  حم�سول 

الفطر يف الق�ساء والتقليل من تعداد النيماتودا جلميع الرتاكيز 

امل�ستخدمة.

ال�صكل 15. ن�صبة الفطريات املتطفلة على النيماتودا املتواجدة 

يف الرتبة املحلية يف حمافظة م�صقط 



57

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

تقييم ن�ساط طفيل الرتايكوجراما على خمتلف اأحجام اأ�سجار 

الرمان باجلبل الأخ�سر 

 Trichagramma evanescens ي�ستخدم طفيل الرتايكوجراما

يف مكافحة فرا�سة الرمان يف اجلبل االأخ�سر خلل االأعوام الع�سرة 

املا�سية، ولقد تلحظ يف االآونة االأخرية تدين ن�سبة التطفل خلل 

املو�سم، واأنها تتفاوت من موقع اإىل اآخر وتتذبذب ب�سكل حاد خلل 

نف�س املو�سم ويف نف�س املوقع. ي�سكل ال�سكل العام لل�سجرة )كرثة 

الطفيل  كفاءة  على  املوؤثرة  العوامل  اأحد  واالأوراق(  االأغ�سان 

االأهمية  لذا من  امل�ستهدف.  العائل  للعثور على  اللزم  الوقت  يف 

درا�سة كفاءة طفيل الرتايكوجراما T. evanescens يف حتديد 

اأ�سجار الرمان. الإجراء التجربة  موقع العائل يف خمتلف اأحجام 

احلقلية مت تعليق طفيل الرتايكوجراما T. evanescens مبعدل 

1000 طفيل )بداية الفق�س( يف مركز اأ�سجار الرمان، ومت تعليق 

بقما�س  البي�س  بي�س فرا�سة احلبوب )مت تغطية  بطاقات حتوي 

�سبكي ي�سمح بدخول الطفيل ويقلل من دخول النمل واملفرت�سات 

تعليق طفيل  نقطة  من  و3 مرت  و2 مرت  1مرت  بعد  على  االأخرى( 

والغرب  واجلنوب  )ال�سرق  االإجتاهات  جميع  يف  الرتايكوجراما 

االأفقي من نقطة االإطلق، وكذلك على  امل�ستوى  وال�سمال( على 

مت  االإطلق.  نقطة  اأعلى  الراأ�سي  االإجتاه  يف  مرت  و2  1مرت  بعد 

تكرار العملية يف )6( اأ�سجار ويف ثلث قرى )�سورة 68(.

اأظهرت النتائج اأن عدد املرات التي يعرث فيها الطفيل على بي�س 

العائل تنخف�س بزيادة امل�سافة عن نقطة االإطلق 93 مرة و56 مرة 

و46 مرة مع م�سافة 1 مرت و2 مرت و3 مرت، على التوايل، وكذلك 

و%5.01   %11.47 كانت  والتي  التطفل  ن�سب  ملتو�سط  بالن�سبة 

التطفل عند  اإنخفا�س متو�سط  اإن معدل  التوايل.  و4.46%، على 

 %6.78 بن�سبة  كانت  مرت   3 وعند   %6.46 بن�سبة  كانت  مرت   2

اأن  النتائج  اأظهرت  اأكرث من الن�سف، كما  1 مرت الذي ميثل  عن 

االأفقي كان منخف�سًا جدًا  التطفل يف االجتاه  الفارق يف متو�سط 

ال�سرق و%2.21  1.98% باجتاه  حيث �سجل متو�سط ن�سب تطفل 

باجتاه اجلنوب و2.37% باجتاه الغرب و2.95% باجتاه ال�سمال. 

االجتاه  يف  التطفل  ن�سب  بني  جدًا  منخف�سًا  كان  الفارق  اأن  كما 

االأفقي واالجتاه الراأ�سي والتي كانت بن�سبة 3.82% و3.94%، على 

التوايل، عند م�سافة 1 مرت وكانت بن�سبة 1.71% و1.88%، على 

ن�سب  اأن  اإىل  االأولية  النتائج  وت�سري  2 مرت.  م�سافة  عند  التوايل، 

التطفل بطفيل الرتايكوجراما T. evanescens تنخف�س مبعدل 

الرمان  اأ�سجار  على  االإطلق  نقطة  من  2 مرت  بعد  على  الن�سف 

)�سورة 69(.

اآفات  على  الإطلق  بعد  الرتايكوجراما  طفيل  ن�ساط  تقييم 

حر�سفية الأجنحة على حم�سول امللفوف

تعترب احل�سرات التابعة حلر�سفية االأجنحة من اأهم االآفات على 

حم�سول امللفوف يف �سلطنة ُعمان، حيث توؤدي اإىل خ�سائر كبرية 

بدون القيام بعمليات املكافحة. تعترب ا�ستخدام املبيدات الكيميائية 

هي الطريقة الوحيدة املتبعة من قبل املزارعني يف مكافحة هذه 

االآفات، لذا من ال�سروري العمل على اإيجاد طرق بديلة للمكافحة 

ملا ت�سببه املبيدات من خماطر على البيئة الزراعية وعلى �سحة 

نطاق  على  الرتايكوجراما  طفيليات  ت�ستخدم  االإن�سان.  و�سلمة 

وا�سع يف مكافحة االآفات التابعة حلر�سفية االأجنحة. وقد اأظهرت 

الرتايكوجراما  بطفيل  التطفل  ن�سبة  اأن  ال�سابقة  التجارب  نتائج 

التوايل. كما  و2009م، على  2008م  للعام  و%42   %33 اإىل  ت�سل 

اأظهرت نتائج عام 2010م اأنه ميكن احل�سول على نتائج اأف�سل 

 25000 اإطلق  عند  االأجنحة  حر�سفية  يرقات  تعداد  خف�س  يف 

تاأكيد  على  العمل  ال�سروري  من  لذا  مرت.   5 م�سافة  على  طفيل 

نتائج الدرا�سة ال�سابقة.

مت اختيار قطعة زراعية مب�ساحة 1 فدان يف اإحدى املزارع اخلا�سة 

وتقييم  امللفوف  زراعة  فيها  مت  حيث  احلقلية،  التجربة  الإجراء 

مت  كما   .)70 )�سورة  امل�ساحة  لوحدة  االإطلق  وكمية  معدالت 

تربية طفيليات الرتايكوجراما يف وحدة االإكثار الكمي بالرمي�س 

 20.000 وهي:  الطفيل  اإطلق  من  كميات   )3( عدد  واختيار 

و30.000 و40.000 طفيل/ وحدة م�ساحة وعلى بعد )22( مرت 

واأخرى، ومت تكرارها ثلث مرات. وقد مت  اإطلق  بني كل نقطة 

االإطلق با�ستخدام اأنابيب بل�ستكية �سفافة مغطاة من الطرفني 

ب�سبك ي�سمح بخروج الطفيل، ويتم و�سع الطفيليات يف احلقل يف 

اليوم الذي تبداأ فيه بالفق�س يف كل اأ�سبوع، مع االأخذ يف االإعتبار 

امل�سافة بني كل نقطة اإطلق على االأقل )22( مرت. 

�صورة 68. تعليق بطاقات فرا�صة احلبوب على م�صافات خمتلفة

�صورة 69. اإطالق الطفيل يف مركز ال�صجرة
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كمـــا مت ت�سجيـــل اأعـــداد احل�ســـرات التابعـــة حلر�سفيـــة االأجنحة 

)خمتلـــف االأطـــوار( وجتميـــع بيو�سها علـــى امل�سافـــات التالية: 5 

و7.5 و10 مرت من نقطة االإطلق.

اأظهرت النتائـــج اأن اأعداد احل�سرات تزيد مـــع زيادة امل�سافة من 

نقطـــة االإطلق، حيـــث اأن اأعداد احل�سرات التـــي مت جمعها كانت 

9 و10 و19 ح�ســـرة علـــى م�سافة 5 و7.5 و10 مـــرت، على التوايل. 

باملقابـــل اأ�ســـارت النتائـــج اإىل اأن زيـــادة كمية االإطـــلق يف نقطة 

االإطـــلق اأعطى نتائـــج عك�سية حيث مت ت�سجيـــل معدل احل�سرات 

مع كميات االإطـــلق 20000 و30000 و40000 طفيل كالتايل: 11 

و13 و14 ح�ســـرة، علـــى التـــوايل. بينت النتائـــج اأن مراقبة اأعداد 

احل�سرات ملدة )4( اأ�سابيـــع بعد اآخر اإطلق اأعطى نتائج عك�سية 

لفـــرتة االإطلق جمموع احل�ســـرات احلر�سفية االأجنحة التي متت 

ملحظتهـــا والتي كانت 36 و29 و12 ح�سرة على بعد 5 مرت و7.5 

مـــرت و10 مـــرت، على التوايل، واأن جمموع احل�ســـرات كان 34 و25 

و26 ح�سرة مـــع كميات االإطـــلق 20000 و30000 و40000، على 

التـــوايل. اإن اإطـــلق طفيل الرتايكوجراما يجـــب اأن يكون م�ستمر 

طوال فرتة وجود املح�سول، للح�سول على نتائج اأف�سل با�ستخدام 

طفيـــل الرتايكوجراما. كما يجب االإبقـــاء على م�سافات بني نقاط 

االإطـــلق متقاربة ولي�ـــس من ال�سروري زيـــادة كمية االإطلق لكل 

نقطة اإطلق.

تقييــم كفاءة مفرت�ض اأ�سد املن على الذبابــة البي�ساء يف البيوت 

املحمية

يعتربمفرت�ـــس اأ�سد املـــن Chrysoperla carnea من املفرت�سات 

الهامـــة التـــي تتبع رتبـــة احل�ســـرات معرقة االأجنحـــة، ويعترب من 

املفرت�سات متعـــددة العوائل، حيث يفرت�ـــس احل�سرات ال�سغرية. 

مت تطويـــر تقنيات تربية واإكثار املفرت�ـــس واإنتاجه ب�سورة جتارية 

ال�ستخدامه يف مكافحة العديد من االآفات احل�سرية. اأ�سارت بع�س 

املراجع العلمية اإىل فاعلية هذا املفرت�س �سد االآفات احل�سرية يف 

البيـــوت املحمية. كمـــا اأ�سارت نتائج الدرا�ســـات االأولية اإىل كفاءة 

مفرت�ـــس اأ�سد املن يف خف�س اأعـــداد الذبابة البي�ساء يف م�ستويات 

منخف�ســـة اإذا مت اإطلق املفرت�س اأ�سبوعيـــًا وب�سفة م�ستمرة على 

االآفة، حيـــث مت اإطلق مفرت�س اأ�سد املن ب�ســـكل تكثيفي اأ�سبوعيًا 

حتت املظلـــة مبحطة البحـــوث الزراعية بالرمي�ـــس ملكافحة اآفات 

حم�سول اخليـــار يف عام 2012م. اأثبتت النتائـــج كفاءة املفرت�س 

�سد تعداد ح�سرة الذبابـــة البي�ساء وذلك بخف�س متو�سط اأعداد 

الذبابـــة البي�ساء اإىل 0.51 ذبابة بي�ساء لـــكل نبات، كما اأ�سارت 

نتائج 2013م اإىل انخفا�س متو�سط اال�سابة من 7.42 اإىل 0.09 

ح�ســـرة. تهدف التجربة التـــي اأجريت يف عـــام 2014م اإىل تاأكيد 

كفاءة مفرت�ـــس اأ�سد املن على الذبابة البي�ساء حتت البيت املظلل 

ومـــدى اأهميتها كعن�سر فعال وعامل مـــن عوامل االإدارة املتكاملة 

للآفـــات احل�سرية حتت ظروف البيوت املحمية للحد والتقليل من 

ا�ستخدام املبيدات الكيميائية.

مت اإجـــراء التجربـــة يف )4( غـــرف منف�سلـــة، غرفتـــني الإطـــلق 

مفرت�ـــس اأ�سد املن وغرفتني بـــدون اإطلق املفرت�س، مغطى بغطاء 

واقي للح�ســـرات وم�ساحة كل غرفة 2×4م. كما مت تركيب خطني 

مـــن نظـــام الري يف كل غرفـــة، وبعدها مت زراعة بـــذور اخليار يف 

جيفـــي �سفن ومن ثم نقل جممـــوع 32 �ستلة لكل غرفة، وت�سميدها 

ح�ســـب اجلرعات والطرق املو�سى به من قبل ق�سم بحوث اخل�سر 

)�ســـورة 71(. وبعـــد اأ�سبـــوع مـــن نقلهـــا للبيـــت املظلـــل، مت اأخذ 

القـــراءات يف كل مـــن الغرف االأربـــع قبل اإطـــلق املفرت�س وذلك 

باحت�ساب اأعداد الذبابة البي�ساء لورقة واحدة ع�سوائيا لكل �ستلة 

خيـــار وت�سجيلها ا�سبوعيا. مت اإطـــلق املفرت�س مرة واحدة مبعدل 

يرقتـــني للمفرت�ـــس لكل �ستلة يف غرفتي املعاملـــة، كما مت احت�ساب 

متو�سط اأعداد الذبابة البي�ساء لكل غرفة ومقارنتها مع ال�ساهد.

�صورة 71. اإطالق مفرت�ض اأ�صد املن على �صتالت اخليار

اأظهرت النتائج اأن م�ستوى االإ�سابة يف اإنخفا�س م�ستمر من بداية 

التجربـــة يف كل من غرف ال�ساهد واملعامل. ولوحظ وجود تذبذب 

ب�سيـــط يف غرف ال�ساهد، باملقابل لوحـــظ وجود اإنخفا�س حاد يف 

متو�ســـط االإ�سابـــة مـــن 93 اإىل 1 يف غرف االإطـــلق، كما لوحظ 

ارتفاع درجـــة احلرارة والرطوبة من بداية التجربة والذي يحتمل 

اأن تكون اأحد عوامل انخفا�س م�ستوى االإ�سابة.

ب�ســـكل عام هناك انخفا�س يف اأعـــداد الذبابة البي�ساء يف كل من 

غرف ال�ساهد واملعامـــل ويعزى ذلك للظروف املناخية من اإرتفاع 

درجة احلـــرارة والرطوبة حيث كانت العلقـــة عك�سية بني ارتفاع 

احلـــرارة والرطوبة واأعداد الذبابـــة البي�ساء. البيانـــات املتوفرة 

غـــري كافيـــة وال ميكـــن اعتمادهـــا يف تقييـــم كفـــاءة املفرت�ـــس يف 

مكافحة الذبابـــة البي�ساء، االأمر الذي يتطلـــب معه اإجراء املزيد 

من الدرا�سات يف هذا املجال.

�صورة 70. منظر عام حلقل امللفوف
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درا�سة وتقييم طفيليات الذبابة البي�ساء واآلية الإكثار الكمي

يعتربالذبـــاب االأبي�ـــس مـــن االآفـــات اخلطـــرية علـــى حما�سيـــل 

ي�ستخـــدم  �سخمـــة.  اقت�ساديـــة  خ�سائـــر  ت�سبـــب  اخل�سارالتـــي 

املزارعـــون يف ال�سلطنـــة املـــواد الكيميائيـــة للق�ساء علـــى الذبابة 

البي�ســـاء ب�سكل وا�سع النطـــاق، مما يوؤدي اىل العديد من امل�ساكل 

البيئية وال�سحية وظهور �سفة املقاومة لدى الذبابة البي�ساء لهذه 

املـــواد. لذلك فاإنه من ال�سروري العمل على درا�سة طرق مكافحة 

اأخـــرى اآمنة لل�سيطـــرة على هذه االآفـــة، ويعد ا�ستخـــدام االأعداء 

احليويـــة وخا�سة الطفيليات من اأهم طـــرق املكافحة االآمنة للحد 

من اإنت�سارالذبابة البي�ساء يف البيوت املحمية. تاأتي هذه الدرا�سة 

لتقييـــم كفـــاءة طفيليات االنكار�سيـــا على الذبابـــة البي�ساء ،على 

حما�سيل اخليار يف البيوت املحمية.

�صورة 72 . �صتالت اخليار يف غرف املعاملة

 متـــت زراعـــة )80( �ستله من اخليـــار يف غرفتـــني منف�سلتني يف 

البيت املحمي )واحدة ك�ساهد واالأخرى معاملة الإطلق الطفيل(. 

)�سورة 72( مت اأخذ امللحظات االأ�سبوعية عن طريق عد الذبابة 

البي�ساء على ورقة واحدة ع�سوائيا من كل نبات. 

اأظهـــرت النتائج باأن اأعداد الذبـــاب االأبي�س كانت منخف�سة جدا 

يف كل الغرفتـــني )ال�ساهد واملعامل(. كما اأن ن�سبة االإ�سابة كانت 

منخف�سة جدا حتى 2014/1/22، لذلك مت اإطلق الذباب االأبي�س 

لعمـــل عـــدوى يف 2013/12/25 و2014/01/01 و2014/1/15. 

اأ�ســـارت النتائـــج اإىل حدوث انخفا�س ب�سيـــط يف االإ�سابة بداأ من 

1/22 حتـــى 26 / 1. ويف 19مار�س مت اطلق الطفيليات يف غرفة 

املعاملـــة، حيث مت ت�سجيـــل انخفا�س حـــاد يف االإ�سابة بعد 3/26 

يف غرفـــة املعاملة ولوحظ اأن االإ�سابـــة يف غرفة ال�ساهد اأعلى من 

غرفة االطلق.كما حدث انخفا�س حاد ب�سبب ا�ستخدام املبيدات 

على اآفة املن يف غرفة ال�ساهد.ب�سكل عام تعترباالإ�سابة منخف�سة 

جدا، لذلك ال ميكن تقييم كفاءة الطفيليات ومن ال�سعوبة احلكم 

علـــى نتائج التجربة الأن معـــدل االإ�سابة كان منخف�سا جدا، االأمر 

الذي يتطلب اإجراء املزيد من الدرا�سات يف هذا املجال.

تقييــم املكافحــة البيولوجيــة لآفــة احلمرية با�ستخــدام طفيل 

Goniozus الطفيل املحلي بال�سلطنة 

تعتــــرب ح�سرة احلمرية من اأهم االآفــــات احل�سرية التي ت�سيب نخيل 

التمــــر يف �سلطنة عمان. حتــــدث االإ�سابة يف الثمار غــــري النا�سجة، 

ويف وقــــت مبكر من املو�سم، مما تت�سبــــب يف خ�سائر كبرية يف العائد 

االقت�ســــادي، والتــــي قد ت�ســــل اإىل 70% يف حالة االإ�سابــــة املرتفعة. 

للح�ســــرة ثلثــــة اأجيال تبداأ من �سهر فرباير وحتــــى نهاية مايو، ففي 

نهاية اجليل الثالث، تن�سج الريقات حول نف�سها �سرانق بي�ساء وتدخل 

يف مرحلــــة البيــــات ال�سيفي حتى فربايــــر املقبل ال�ستكمــــال التطور 

للح�سرة الكاملة. ويف كثري مــــن االأحيان ي�ستخدم املزارعون خمتلف 

املبيدات لل�سيطرة على هذه االآفة، التي توؤدي اإىل زيادة تكلفة االإنتاج 

وكذلــــك توؤثر على �سحة االإن�سان والبيئة. منذ عام 2008م حتى عام 

2014م كانــــت هناك العديد مــــن الدرا�سات حول ا�ستخدام طفيل الـ 

Goniozus كعامل من عوامل املكافحة البيولوجية )�سورة 73(.

 �صورة 73. طفيل الـ  Goniozus قبل اإطالقه يف احلقل

مت احل�ســـول على طفيل الــــ Goniozus من عينـــات الثمار غري 

النا�سجـــة امل�سابـــة باآفـــة احلمـــرية، حيث مت جمعهـــا من حقول 

النخيـــل يف عـــام 2013م. كمـــا مت اكثـــار الطفيـــل باملختـــرب على 

يرقات الطور الثالث والرابع لدودة ال�سمع الكربى، بتعري�س اأنثى 

الــــ Goniozus يف اأنبوب زجاجي مع و�سع قطرة ع�سل لتغذيتها، 

ومت تغطيتهـــا بقطعـــة من القطـــن )يرقة واحدة/اأنثـــى(. تهاجم 

اأنثـــى الطفيل يرقـــة العائل وت�سلها جزئيا يف غ�ســـون دقائق ومن 

ثم تبـــداأ يف و�سع بي�سها علـــى العائل بعد عمليـــة التخدير ب�سكل 

طـــويل. بعدها يتم نقل االإناث اإىل اأنابيب زجاجية مماثلة واإعادة 

الكـــرة من جديد. بقيت هذه الريقـــات املتطفل عليها حتى ظهور 

الطفيليـــات البالغـــة، وقـــد مت تربيتها يف درجة احلـــرارة )25 ± 

2°م( ومعـــدل الرطوبـــة يـــرتاوح بـــني 60-70%. لقـــد مت تطبيق 

التجربة يف )6( مـــزارع يف والية بركاء مبحافظة جنوب الباطنة 

وبلـــغ عدد اأ�سجار النخيل )2670( نخلة، حيث مت اإطلق الطفيل 

يف )5( مـــن تلـــك املزارع وبقيـــت املزرعة ال�ساد�ســـة ك�ساهد. مت 

تعليـــق امل�سائد الزرقاء يف احلقـــول للتنبوؤ بظهـــور االآفة، وبواقع 

)5( م�سائد يف كل مزرعة، ومت حتديد النخيل وترقيمها لتجميع 

العينـــات منهـــا. ومت اطلق الــــ Goniozus باإجمـــايل )5909( 

طفيـــل. مت جمع الثمار غري النا�سجة وامل�سابة باآفة احلمرية من 

العـــذوق وعدها مرتني )يف �سهر مار�ـــس قبل االإطلق( ويف يونيو 

)بعد االإطلق( بجميع املـــزارع )املعامل وال�ساهد( حيث جمعت 
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يف اأكيا�ـــس ورقية )�سورة 74(. مت فح�س الثمـــار امل�سابة ب�سكل 

يومـــي جلمع خمتلـــف االأعمار الآفـــة احلمرية )يرقـــات، عذارى، 

ح�سرات كاملة( وكذلك اأعداد الـ Goniozus من ح�سرات كاملة 

من كل عينات الثمار امل�سابة خلل فرتة الدرا�سة.

�صورة 74. جتميع الثمار امل�صابة من عذوق النخيل

اأظهرت النتائج اأنه ويف �سهر مايو، كانت اأعداد الـ Goniozus التي مت 

مت  التي  احلقول  من  جمعت  والتي  امل�سابة  الثمار  من  عليها  احل�سول 

اإطلق الطفيل بها اأكرث من 2-3 مرات من اأعداد اآفة احلمرية. باملقابل 

يف حقول ال�ساهد، كانت اأعداد اآفة احلمرية املتح�سل عليها اأعلى بكثري 

ال�ساهد، رافق  بها. ولكن يف حقل   Goniozus الـ  اأطلق طفيل  التي  من 

يف  الطبيعي  احلد  مايو  يف  احلمرية  اآفة  الأعداد  الطبيعي  االنخفا�س 

اأعداد طفيل الـ Goniozus. اأظهر التحليل االإح�سائي للبيانات واأكد اأن 

ويف  نخلة  لكل  واحدة  اأنثى  اإطلق  يتم  ان   Goniozus الـ  معدل  اأف�سل 

االإقت�سادي  ال�سرر  للحد من  يكفي  املعدل  اأن هذا  املو�سم، حيث  بداية 

)3.6%(، وهو املعدل املطلوب اقت�ساديًا. اإ�سافة اإىل ذلك فاإنه منذ عام 

2008م وحتى عام 2014م كان اإجمايل عدد ما مت اإطلقه من طفيل الـ 

Goniozus ما يقرب من )15000( من االإناث البالغة حيث مت تغطية 

املختلفة مثل جنوب  ال�سلطنة  املختلفة يف حمافظات  املواقع  العديد من 

الباطنة وم�سقط و�سمال ال�سرقية والداخلية.

جتربة اإطلق وتقييم  كفاءة الفطر Hirsutella على مكافحة 

حلم ثمار النارجيل

ت�ساب اأ�سجار نخيل جوز الهند )النارجيل( بالعديد من االآفات احل�سرية 

التي ت�سبب فقدانا كبريا يف املح�سول واأي�سا يف القيمة الت�سويقية للثمار. 

ميكن با�ستخدام طرق املكافحة املختلفة احل�سول على نتائج اإيجابية يف 

مكافحة تلك االآفات الزراعية، و من اأهم تلك الطرق املكافحة احليوية 

نخيل  اأ�سجار  على  ال�سوداء  اخلنف�ساء  وح�سرة  الق�سرية  للح�سرات 

النارجيل والتي اأدت اىل الق�ساء على تلك االآفات الزراعية. ويعترب حلم 

اأول مرة يف  ت�سجيله  الذي مت   )Aceria guerreronis( النارجيل ثمار 

الثمار، حيث  التي ت�سيب  الزراعية  االآفات  واأخطر  اأهم  1994 من  عام 

 .%30-25 بني  باحللم  االإ�سابة  نتيجة  املح�سول  من  الفاقد  يرتاوح 

االأعداء  ال�ستك�ساف  وم�سح  ح�سر  اإجراء  2008و2009  عامي  خلل  مت 

اأنواع  بع�س  عند  مر�سية  قدرة  وجود  خلله  من  تبني  للحلم  الطبيعية 

الفطريات واملفرت�سات اأبرزها الفطر Hirsutella. وتهدف هذه التجربة 

اىل اختبار القدرة املر�سية وكفاءة الفطر يف مقاومة حلم ثمار النارجيل. 

 Aceria فطر  من  لعدد  الثمار  عينات  اختبار   .75 �صورة 

guerreronis امليتة واحلية يف كل ثمرة

مت ا�ستخدام عدة مركبات باالإ�سافة اىل حملول الفطر واملاء وهي مركب 

الفطر + اجللي�سرين، الفطر + احلليب، الفطر + الزيت املعدين، الفطر 

ماكينة  با�ستخدام  اخلريف  فرتة  خلل  الر�س  مت  الهند.  جوز  زيت   +

الر�س  تاريخ  من  يوما   )12( بعد  العينات  جتميع  ويتم  ال�سبابي  الر�س 

واأخذ القراءات الأعداد احللم امليته وغري امليتة. اأظهرت النتائج التي مت 

على  بالفطر  الر�س  لعملية  مطلقا  تاأثري  اأي  وجود  عدم  عليها  احل�سول 

اأعداد احللم )�سورة 75(.

ال�سيطرة على حلم ثمار النارجيل (Aceria guerreronis) : جتربة 

اإكثار املفرت�ض  N.baraki يف املخترب

يعترب حلم ثمار النارجيل Aceria guerreronis من االآفات الزراعية االأكرث 

فتكا بثمار النارجيل ، حيث اأن هذه االآفة تعي�س حتت تاج الثمار ال�سغرية 

التي مل يتجاوز عمرها )5( اأ�سهر وتتغذى على ع�سارة الثمرة و قد تفتك 

وجود  لوحظ  كما  النارجيل،  حم�سول  من   %60 بـ  منها  الكبرية  االعداد 

اأعداء حيوية ميكنها العي�س حتت التاج ومكافحة اآفة احللم. وقد �سجل يف 

حمافظة ظفار نوعني من املفرت�سات )N.paspalivorus ، C.negive( و 

اأجريت يف �سرييلنكا والربازيل  التي  البحثية  للتقارير والتجارب  ا�ستنادا 

على  وقدرته  حجمه  ب�سبب  فعالية  االأكرث  يعترب    N.baraki املفرت�س  فاإن 

يف  الربازيل  من  ا�سترياده  مت  وقد   ، اأكرب  باأعداد  احللم  اآفة  على  التغذية 

الزراعية  البحوث  حمطة  يف  احليوية  املكافحة  خمترب  يف  واإكثاره   2009

ب�سللة حتت ظروف ثابتة من احلرارة والرطوبة ليتم اطلقة يف احلقول 

امل�سابة باآفة احللم  Aceria guerreronis )�سورة 76(.
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على   مو�سوعة  �سوداء  بل�ستيكية  اأوراق  من  االإكثار  بيئة  تتكون 

اأقفا�س  يف   ومو�سوعة   مبلل  بقطن  حماطة  و  اإ�سفنجية  قطعة 

بل�ستيكية )18×12×7( �سم . مت اإكثار املفرت�سات حتت ظروف 

من الرطوبة و مت  اأكرث  اأو  و%70   )˚2c ±27( ثابتة من احلرارة

ا�ستخدام حلم النارجيل كغذاء للمفرت�سات بعد نقله من االأ�سجار 

يف  مرات   )3( بالغذاء  املفرت�سات  تزويد  يتم  حيث   ، امل�سابة 

االأ�سبوع ، كما مت ا�ستخدام احل�سرة     T. putrescentiaeكغذاء 

للمفرت�س وجتربة اأثره على اأعداد املفرت�سات ، حيث مت اإكثاره يف 

قوارير  اأو  املفرت�سات  اكثار  الأقفا�س  م�سابهة  بل�ستيكية  اأقفا�س 

زجاجية مو�سوعة يف حو�س مائي وحمكومة االإغلق بعد تزويدها 

بنخالة الرز كغذاء .

عند  �سهريا   )5000( تتجاوز  مل  املفرت�س  اأعداد  اأن  النتائج  اأظهرت 

يجب  فعالة  مكافحة  على  وللح�سول  كغذاء،  النارجيل  حلم  ا�ستخدام 

حيث  باحللم،  م�ساب  نارجيل  عذق  كل  يف  مفرت�س   )10000( اطلق 

املفرت�س   اكثار  يف  فعالية  تظهر  مل   T. putrescentiae احل�سرة  اأن 

N.baraki، و�ست�ستمر عملية االإكثار خلل الفرتة املقبلة.

نقل املفرت�صات من املخترب واإزالة احلواف القطنية من الأقفا�ض لالأ�صجار

�صورة 76. )اأ - هـ(. خطوات اإطالق املفرت�ض يف الثمار امل�صابة  

نقل املفرت�صات لالأكيا�ض الورقية وو�صعها يف دلو النقل

نقل املفرت�صات للجذوع امل�صابة

ب اأ

د ج

و هـ
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 : (Aceria guerreronis( ال�سيطرة على حلم ثمار النارجيل

جتربة اإطلق ور�سد املفرت�ض )N.Baraki) يف احلقل

االآفات  من   Aceria guerreronis النارجيل  ثمار  حلم  يعترب 

الزراعية االأكرث فتكا بثمار النارجيل ، حيث اأن هذه االآفة  تعي�س 

اأ�سهر   )5( عمرها  يتجاوز  مل  التي  ال�سغرية  الثمار  تاج  حتت 

وتتغذى على ع�سارة الثمرة واأن االعداد الكبرية منها قد تفتك 

حيوية  اأعداء  وجود  لوحظ  وقد  النارجيل،  حم�سول  من  بـ%60 

ا�سترياد  مت  احللم.  اآفة  ومكافحة  التاج  حتت  العي�س  ميكنها 

مكافحة  يف  العالية  لفعاليته  الربازيل  من    N. baraki املفرت�س 

احللم واكثاره يف خمترب املكافحة احليوية ليتم اختبار فعاليته يف 

احلقل، حيث يتميز باجل�سم ال�سغري املفلطح ليتمكن من اخرتاق 

تاج الثمرة امل�سابة  .

الفعالية  وقليلة  �سئيلة  االإطلق  عمليات  كانت  2014م  عام  يف 

حرارة  تغري  ب�سبب  املفرت�س  تكاثر  يف  �سعف  اإىل  تعزى  الأ�سباب 

77( مما اأدى لقلة اأعداد املفرت�سات، كما  جهاز االإكثار )�سورة 

اأ�سهر   )3( مدة  وتوا�سلها  اخلريف  مو�سم  يف  االأمطار  �سدة  اأن 

قلل من اعداد حلم ثمار النارجيل امل�ستخدم كغذاء للمفرت�سات 

فانح�سرت عملية االإطلق يف �سهري مايو ويوليو فقط ، حيث مت 

االإطلق يف �سجرتني ثمارهما م�سابة بحلم ثمار النارجيل وعمر 

الثمار يرتاوح بني 2-3 اأ�سهر بحيث حتتوي كل �سجرة على عدد 

يرتاوح بني 32 -42 ثمرة )�سكل 16(. 

�صورة 77.  جهاز تربية املفرت�صات )ميني(   قف�ض لرتبية املفرت�ض )ي�صار(

عام  يف  اإكثارها  مت  التي   N.Baraki املفرت�ض  اأعداد   .16 �صكل 

2014م 

اطلقها  مت  التي  املفرت�سات  لقلة  جمدية  تكون  فلم  النتائج  اأما 

هذا العام فقد اطلق فقط حوايل )4000( مفرت�س يف �سجرتني 

بني  يرتاوح  عدد  على  امل�ساب  العذق  ويحتوي  باحللم  م�سابتني 

متت  الثمار.  عمر  �سغر  رغم  مرتفعة  واالإ�سابة  ثمرة   42-  32

عملية االإطلق عندما كانت اأعداد املفرت�سات يف خمترب املكافحة 

احليوية حوايل )3000( مفرت�س وعندما كانت الظروف البيئية 

-70( والرطوبة  مئوية  درجة   )28-  25( احلرارة  من  منا�سبة 

80%( تقريبا. 
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التو�سيف الكيميائي الفيزيائي لثمار النخيل العمانية

تختلف  مراحل  على  وتن�سج  عنبة  ثـمارا  النخيل  ثـمار  تعترب 

ت�سمياتها يف املراجع املختلفة، اأما الت�سمية املحلية لهذه املراحل 

الثمار   تركيب  ويختلف  والتمر،  والرطب  والب�سر  اخللل  فهي 

مرحلتي  يف  النخيل  ثـمار  ت�ستهلك  وعموما  املختلفة.  املراحل  يف 

الرطب والتمر. و �سعيا نحو التعرف على الرتكيب الكيميائي لثمار 

فقد مت حتليل  لها  الوظيفية  القيمة  اإىل  اإ�سافة  العمانية  النخيل 

اأ�سناف، ثلثة منها مبكرة الن�سج، و ثلثة منها متو�سطة   )9(

الثمار خلل  الن�سج. مت حتليل  متاأخرة  اأخرى  و ثلثة   ، الن�سج 

والرطب  الرطب  ون�سف  الب�سر  هي  الن�سج  مراحل  من  اأربعة 

اأن  اإىل  عليها  احل�سول  مت  التي  النتائج  اأ�سارت  والتمر.  الكامل 

مرحلة  يف  عالية  برطوبة  يت�سم  مت�سابها  منطا  تبعت  االأ�سناف 

انخفا�س  ثم  الرطب  مرحلة  خلل  �سريع  انخفا�س  تبعه  الب�سر 

تدريجي حتى الو�سول اىل مرحلة التمر حيث ا�ستقرت الرطوبة 

يف اأدنى م�ستوى )االأ�سكال 17 - 19(.

م�سابها  منطا  اتخذ  املائي  الن�ساط  اأن  كذلك  النتائج  اأظهرت 

للرطوبة حيث اأن اأعلى قيمة �سجلت يف مرحلة الب�سر ثم تقل مع 

جميع  يف  عموما  منخف�سة  احلمو�سة  تعترب  الن�سج.  يف  التقدم 

االأ�سناف خلل جميع مراحل الن�سج، وقدرت  قيمها )معرب عنها 

مبكافئات حم�س ال�سرتيك( اأقل من 2%، و قد يعزى ارتفاع قيم 

احلمو�سة اإىل حدوث حتم�س يف الثمار كنتيجة لن�ساط اخلمائر 

مما  العينات  جميع  يف  املتعددة  الفينوالت  ك�سف  مت  والبكرتيا. 

يعني احتواءها على ن�ساط م�ساد للأك�سدة.  وعموما تبني ارتفاع 

ما  االأ�سناف  الب�سر يف جميع  مرحلة  املتعددة يف  الفينوالت  قيم 

عدا �سنف املزناج الذي كانت قيم الفينوالت املتعددة اأعلى قليل 

يف مرحلة الرطب. يتبني من ذلك اأن ثمار النخيل تتميز برتكيب 

�سكريات  �سورة  يف  الكربوهيدرات  من  املحتوى  عايل  كيميائي 

يف  خ�سو�سا  للأك�سدة  م�ساد  بن�ساط  تتميز  اأنها  كما  اأحادية، 

مرحلة الب�سر.

التو�سيف الفيزيوكيميائي خلم�سة اأ�سناف من املاجنو )الأمبا(

�سلطنة  يف  املزروعة  الفاكهة  اأ�سجار  ثمار  حتليل  ن�ساط  �سمن 

عمان لتحديد قيمتها الغذائية، اأجريت حتاليل لـ )5( اأ�سناف من 

املاجنو )برما�سي و زعفران و تنريو و زبدة و رو�س - العماين( 

وذلك يف مرحلتني من مراحل الن�سج هي االأخ�سر واال�سفر. وقد 

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

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

�صكل  17. التغريات يف الرتكيب الكيميائي لالأ�صناف املبكرة

�صكل 18. التغريات يف الرتكيب الكيميائي لالأ�صناف املتو�صطة

�صكل 19. التغريات يف الرتكيب الكيميائي لالأ�صناف املتاأخرة
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اأظهرت النتائج )�سكل 20(  اأن اأعلى م�ستوى رطوبة كان يف �سنف 

تنريو خلل مرحلة ما قبل الن�سج )اخل�سراء( وبلغت 87،6 %، 

واأعلى ن�سبة للمواد ال�سلبة الذائبة الكلية TSS �سجلت يف �سنف 

فروقات  تظهر  ومل  )ال�سفراء(،  الن�سج  مرحلة  خلل  الرو�س 

اأن  Aw.  لوحظ  املائي  الن�ساط  االأ�سناف املختلفة يف  كبرية بني 

احلمو�سة كانت اأعلى خلل مرحلة ما قبل الن�سج )اخل�سراء( 

بلغت  حيث  زعفران  �سنف  يف  واأعلها  االأ�سناف  جميع  يف 

االأ�سناف حمو�سة  اأقل  اأن  كما ظهر   ،  %2.25 الكلية  احلمو�سة 

هو الزعفران خلل مرحلة متام الن�سج )ال�سفراء( حيث بلغت 

احلمو�سة الكلية %0.41.

جتفيف الليمون العماين داخل بيت البويل كربونات:

يعترب جتفيف الليمون ممار�سة زراعية تقليدية يف �سلطنة عمان 

و فيها يتم تعري�س ثمار الليمون لل�سم�س لفرتة كافية لتجفيفها. 

ولتطوير هذه املمار�سة اأجريت جتربة لتجفيف الليمون داخل بيت 

البويل كربونات ومقارنته بتجفيفه حتت اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة. 

اأن�ساف  وهي:  خمتلفة  بطرق  الليمون  اإعداد  جتربة  مت  كما 

الليمون  كاملة،  اأن�ساف  الليمون بعد ا�ستخل�س الع�سري منها، 

التجفيف.  عملية  بعد  العينات  حتليل  ومت  الكاملة،  الليمون  ثـمار 

البويل  داخل  امل�ستخل�سة  الليمون  اأن�ساف  عينات  جتفيف  مت 

كربونات وخارجه  وقد ت�ساوت مدة التجفيف بداخل وخارج البيت 

العينات  يف  كبري  تقارب  وجود  لوحظ  و  اأيام،   )8( وا�ستغرقت 

املائي،  الن�ساط  يف  وخارجه  البل�ستيكي  البيت  داخل   املجففة 

اختلف  يوجد  ولكن  احلمو�سة  ون�سبة  الهيدروجيني،  االأ�س  و 

البيت  خارج  الرطوبة  ن�سبة  بلغت  العينات حيث  رطوبة  ن�سبة  يف 

البل�ستيكي 11.15% وهي اعلى ن�سبة رطوبة من العينات املجففة 

داخل البيت والتي ن�سبتها 8.6 %.

الليمون  اأن�ساف  عينات  حمو�سة  ن�سبة  ارتفاع  لوحظ  كما 

من   %50 من  )مايقارب  بعد جتفيفها  الع�سري  منها  امل�ستخل�س 

ن�سبة حمو�سة لعينات اأن�ساف الليمون الكاملة( ، وبالتايل ميكن 

اال�ستفادة من الليمون بعد ع�سره )واال�ستفادة من ع�سريه(  ثم 

جتفيفه الإدخاله كمنكه وطعم حام�س بالطعام )�سكل21(. 

البويل  بيت  داخل  الكاملة  الليمون  اأن�ساف  جتفيف  مدة  كانت 

كربونات وخارجه هي )15( يوم بل فروقات يف فرتة التجفيف 

البل�ستيكي  البيت  بداخل  العينات  الفروقات عند جتفيف  واإمنا 

باحل�سول على عينات خاليه من الغبار ومن احل�سرات ومن جميع 

العوامل اخلارجية الناجتة من التعر�س املبا�سر للحرارة ال�سم�س 

الهيدروجيني  االأ�س  يف  تقارب   لوحظ  كما  اخلارجي.  والهواء 

ان  حيث  املائي  الن�ساط  يف   اختلف  ويوجد  احلمو�سة  ون�سبة 

العينات املجففة خارج البيت البل�ستيكي عالية يف الن�ساط املائي 

داخل  املجففة  العينات  من  اأكرب  للف�ساد  قابليتها  فاإن  وبالتايل 

داخل  التجفيف  عملية  كفاءة  على  يدل  وهذا  البل�ستيكي  البيت 

البيت عن خارجه )�سكل 22(. 

�صورة 78. عينات الليمون العماين وقت عملية التجفيف

�صورة 79. عينات الليمون العماين بعد عملية التجفيف

�صكل 20. حتليل اأ�صناف املاجنو )الأمبا( خالل مرحلة ما قبل 

الن�صج )اخل�صراء(
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�صورة 80. عينات الليمون العماين بعد عملية التجفيف

كانت مدة جتفيف ثمار الليمون الكاملة  داخل بيت البويل كربونات 

هي )38( يوم. اأما العينات املجففة خارجه فقد ا�ستغرق جتفيفها 

)42( يوما وهذا يثبت كفاءة التجفيف داخل البيت البل�ستيكي يف 

تقليل الفرتة الزمنية لتجفيف العينات. مع نهاية عملية التجفيف 

احلمو�سة  ون�سبة  الهيدروجيني  ،االأ�س  املائي  الن�ساط  ان  لوحظ 

البيت  وخارج  داخل  املجفف  الليمون  عينات  جميع  يف  متقاربة 

البل�ستيكي، اما ن�سبة الرطوبة يف عينات الليمون املجففة داخل 

البيت اأعلى من العينات املجففة داخل البيت )ال�سور 78 - 80 (.

 اأظهرت نتائج هذه التجربة اأنه من االأف�سل لتقليل فرتة التجفيف 

الليمون  اأن�ساف  ا�ستخدام  عالية  حمو�سة  على  املحافظة  مع 

جتفيف  اأما  يوما،   )15( التجفيف  عملية  ت�ستغرق  حيث  الكاملة 

ثمار الليمون الكاملة في�ستغرق جتفيفها مدة ت�سل اإىل )38( يوم 

بداخل البيت البل�ستيكي و )42( يوم خارجه.

�صكل. 22. حتليل عينات اأن�صاف الليمون الكاملة  بعد التجفيف
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منها  امل�صتخل�ض  الليمون  اأن�صاف  عينات  حتليل   .21 �صكل. 

الع�صري بعد التجفيف

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

التو�سيف الفيزيوكيميائي للع�سل العماين

منها  عوامل  بعدة  تاأثره  اإىل  للع�سل  املورفولوجية  املظاهر  ت�سري 

عينات  حتليل  مت  ذلك  ولتاأكيد  البيئية،  والعوامل  االنتاج  مو�سم 

بالرمي�س  الزراعية  البحوث  العماين املنتج يف حمطة  الع�سل  من 

تزهر  اأحدهما  مو�سمني  خلل  بالر�ستاق  النحل  بحوث  وحمطة 

اأ�سجار  فيه  تزهر  واالآخر   Rhamnus sp  . ال�سدر  اأ�سجار  فيه 

ال�سفات  يف  اختلفات  النتائج  اأظهرت    ..Acacia sp ال�سمر 

الكيميائي ومن �سمنها  العينات يف تركيبها  الفيزيوكيميائية بني 

الفينوالت املتعددة كعامل م�ساد للأك�سدة، و نظرا لتطابق املو�سم 

والر�ستاق  الرمي�س  بني  االنتاج  بيئة  الختلف  التباين  عزي  فقد 

كما يتبني من املظهر اخلارجي لكل منها.

خل�ست نتائج التحليل )�سكل 23 و24(  اإىل اأن للبيئة واملو�سم اأثرا 

على اخل�سائ�س الفيزيوكيميائية للع�سل وذلك ينعك�س اأي�سا على 

خ�سائ�سه امل�سادة للأك�سدة التي تختلف تبعا لذلك )�سورة 81(.

�صورة 81. عينات الع�صل امل�صتجلبة من منحل الرمي�ض ومنحل 

الر�صتاق و يظهر الختالف جليا يف اللون.



66

ب�سلطنة  الدواجن  حلوم  يف  احليوية  امل�سادات  متبقيات  م�سح 

عمان

يعترب م�سروع م�سح متبقيات امل�سادات احليوية يف حلوم الدواجن 

والبي�س يف ال�سلطنة من امل�ساريع الهامة  ملا له من علقة ب�سلمة 

الغذاء وال�سحة العامة. وقد بداأ العمل يف هذا امل�سروع احليوي 

عام 2011م و�سي�ستمر حتى نهاية عام 2015م، حيث يتم فح�س 

امل�سادات  من  املتبقيات  تراكيز  ملعرفة  والبي�س  الدواجن  حلوم 

تقنية  با�ستخدام  وذلك  الرتبية  فرتة  اأثناء  امل�ستخدمة  احليوية 

ELISA وجهاز الف�سل الكروموتغرايف HPLC/MS/MS ، وقد 

2013م  عام  خلل  الدواجن  من  عينة   )347( عدد  جتميع  مت 

من املزارع يف واليتي بركاء وال�سيب وكذلك مت �سراء عينات من 

الدواجن املجمدة من املحلت القريبة.

والت�سخي�سية اللزمة  الكيميائة  املواد  ا�ستلم  2014م  مت خلل 

جتميعها  مت  التي  العينات  فح�س  مت  وقد   ELISA لفحو�سات 

خطة  اأن  كما  احليوية،  امل�سادات  بع�س  تراكيز  ملعرفة  واملخزنة 

بي�س(  و75  دواجن   130( اأخرى  عينات  جمع  تقت�سي  البحث 

العينات  هذه  فح�س  و�سيتم   .)31 )جدول  2015م  عام  خلل 

با�ستخدام تقنية ELISA  ثم فح�س هذه العينات بوا�سطة جهاز 

مقارنة  يتم  وبعدها    HPLC/MS/MS الكروموتغرايف  الف�سل 

النتائج ومطابقتها وحتليل تراكيز املتبقيات مع املراجع العاملية.
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�صكل 23. نتائج حتليل  عينات ع�صل ال�صمر امل�صتجلبة من منحل 

الرمي�ض ومنحل الر�صتاق

�صكل 24. نتائج حتليل  عينات ع�صل ال�صدر امل�صتجلبة من منحل 

الرمي�ض ومنحل الر�صتاق

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

جدول 31. جمموع العينات الطازجة املقرتح جتميعها من املزارع والأ�صواق خالل 2015

املطلوب العينة

100 دجاج طازج

30 دجاج مثلج

الدواجن

130 املجموع

50 بي�س حملي

البي�س

25 بي�س م�ستورد

75 املجموع
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ال�سحي  ال�سرف  مياه  با�ستخدام  املختلفة  الري  نظم  مقارنة 

الذرة  حم�سول  على  ومكوناته  الإنتاج  على  ثلثيا  املعاجلة 

الرفيعة 

لل�ستهلك  العلفية  املحا�سيل  اأهم  من  الرفيعة  الذرة  تعترب 

هذه  اأجريت  جافة.  اأو  خ�سراء  �سواء  عمان  �سلطنة  يف  احليواين 

الدرا�سة لتحديد تاأثري ثلثة نظم ري )تنقيط، �سطحي )نافورة( 

وحتت ال�سطحي( با�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيا 

2013م و2014م لعدد )9(  الرفيعة خلل عامي  الذرة  ملح�سول 

جزات. اأظهرت النتائج التي مت احل�سول عليها عدم وجود فروق 

معنوية بني اأنظمة الري امل�ستخدمة بالن�سبة الرتفاع النبات )�سم( 

اأعطى نظام الري  العلف االأخ�سر واجلاف )طن/هكتار(.  ووزن 

االأخ�سر )50،80 طن / هكتار(  العلف  انتاج  تفوقا يف  بالتنقيط 

حتت املياه املعاجلة ثلثيا )جدول 32( يليه الري بالتنقيط حتت 

املياه العذبة )50،53 طن/هكتار(. وخل�ست النتائج اإىل اأن نظام 

الرفيعة  الذرة  االأكرث كفاءة يف ري حم�سول  بالتنقيط كان  الري 

مقارنة ببقية االأنظمة وبالتايل ميكن تطبيقه يف الري با�ستخدام 

مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيا ملح�سول الذرة الرفيعة.

الذرة  ملح�صول  )طن/هكتار(  الأخ�صر  العلف  وزن   .32 جدول 

املعاجلة  ال�صحي  ال�صرف  مبياه  الري  ظروف  حتت  الرفيعة 

ثالثيا واملياه العذبة لعدد )9( جزات يف عامي 2013م و2014م

نظام الري

متو�صط عامي 2013 و2014م لعدد )9( جزات

املتو�صطمياه عذبةمياه معاجلة

50.8050.5350.67التنقيط

45.0640.2942.68ال�سطحي )النافورة(

37.4441.439.42حتت ال�سطحي

44.4344.07املتو�سط

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

املعاجلة ثلثيا

مت درا�سة اثنا ع�سر مدخل وراثيا ملح�سول الدخن اللوؤلوؤي حتت 

مو�سم  يف  ثلثيا  املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مبياه  الري  ظروف 

ال�سيف للأعوام من 2011 اإىل 2013م، حيث اأ�سارت النتائج التي 

املياه  اأنواع  اإىل عدم وجود فروق معنوية بني  مت احل�سول عليها 

وبني املداخل الوراثية امل�ستخدمة كل على حدة. ومع ذلك مل يكن 

اخل�سائ�س  بجميع  يتعلق  فيما  املياه  اأنواع  بني  تفاعل  اأي  هناك 

تظهر  مل  كما  النبات.  يف  اخللف  عدد  عدا  ما  درا�ستها  مت  التي 

النتائج اأي تداخلت بني اأنواع املياه واالأ�سناف وال�سنوات جلميع 

تداخلت  بني  معنوية  فروق  هناك  باأن  وجد  حيث  ال�سفات، 

ال�سنوات ونوعي املياه بالن�سبة لوزن العلف االأخ�سر واجلاف. كما 

 2012 العامني  للعلف االأخ�سر كان خلل  اأعلى حا�سل  باأن  وجد 

و2013م )51،26 و51،15 طن/هكتار، على التوايل( حتت الري 

النتائج كذلك  اأو�سحت  املعاجلة ثلثيا.  ال�سحي  ال�سرف  مبياه 

باأن هناك اختلفا كبريا بني ال�سنوات فيما يتعلق بحا�سل املادة 

اجلافة، حيث كان متو�سط املادة اجلافة يف ال�سنة االأوىل )17،8 

طن / هكتار( اأعلى من ال�سنة الثانية )11،56 طن / هكتار( اأما 

يف العام 2013م فقد كان االنتاج 15،15 طن/هكتار )�سكل 25(. 

اإ�سافة اإىل درا�سة االإنتاجية وكفاءة ا�ستخدام املياه فقد �ساحب 

الدخن  ملح�سول  والرتبة  النبات  من  عينات  جمع  الدرا�سة  هذه 

املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  ا�ستخدام  اأثر  ملعرفة  اللوؤلوؤي 

والنادرة  الكربى  العنا�سر  تقدير  والرتبة من خلل  النبات  على 

جميع  باأن  النتائج  والنبات.اأو�سحت  الرتبة  يف  الثقيلة  واملعادن 

والرتبة  النبات  اأن�سجة  يف  منخف�سة  تراكيز  يف  كانت  العنا�سر 

بعد زراعة حم�سول الدخن اللوؤلوؤي. وميكن اال�ستنتاج باأن الري 

مبياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة ثلثيا قد رفع من �سفات النمو 

عك�سية  تاأثريات  اأي  وجود  عدم  مع  اللوؤلوؤي  الدخن  ملح�سول 

بالن�سبة للخ�سائ�س الكيميائية للمح�سول.

الدخن  ملح�صول  )طن/هكتار(  اجلاف  العلف  وزن   .25 �صكل 

املعاجلة  ال�صحي  ال�صرف  مبياه  الري  ظروف  حتت  اللوؤلوؤي 

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

امل�سروع 8-1. ال�ستخدام الآمن ملياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة يف الإنتاج الزراعي
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جدول 33. اأنتاجية ا�صناف القمح من احلبوب حتت م�صتويات خمتلفة من امللوحة )متو�صط ملو�صمي 2012/ 2013 و2014/2013(

ال�سنف

�ساهد

1 dS m-1

3

dS m-1

ن�سبة االنخفا�س 

يف االنتاجية

)%(

6

dS m-1

ن�سبة 

االنخفا�س يف 

االنتاجية

9

dS m-1

ن�سبة 

االنخفا�س يف 

االنتاجية

3.22.911.742.623.522.137.24مي�ساين

4.53.620.003.033.302.446.70�سريعا

وادي قريات 

110

4.83.918.752.743.752.448.00

وادي قريات 

225

4.23.028.572.735.712.150.00

4.53.927.783.044.421.816.65حمرياء

3.63.016.672.433.312.141.67�سنني

مي�ساين �سفا 

اأ�سود

3.32.718.162.136.342.136.35

2.72.122.221.845.451.654.55كويل

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

تقييم ا�ستجابة بع�ض اأ�سناف من القمح حتت ظروف الري مبياه 

ماحلة 

تعترب م�سكلة ملوحة الرتبة واملياه اأحد املعوقات التي تواجه االنتاج 

املتحملة  النباتات  ا�سناف  اختيار  ويعترب  ال�سلطنة.  يف  الزراعي 

من  الناجتة  ال�سلبية  االآثار  من  للتقليل  اخليارات  اأحد  للملوحة 

اإجراء  مت  االطار  هذا  ويف  الزراعة.  يف  املاحلة  املياه  ا�ستخدام 

الزراعية  البحوث  حمطة  يف  البحثية  الدرا�سات  من  �سل�سلة 

يف  املاحلة  املياه  ا�ستغلل  امكانية  مدى  درا�سة  بهدف  بالرمي�س 

القمح.  حم�سول  مثل  للملوحة  املتحملة  احلبوب  حما�سيل  انتاج 

اأجريت جتربة حقلية خلل الفرتة من 2012 اىل 2014 بالرمي�س 

بهدف درا�سة مدى ا�ستجابة ثـمانية اأ�سناف من حم�سول القمح 

)حمرياء، �سريعا، وادي قريات110، وادي قريات225، مي�ساين، 

�سنني، مي�ساين �سفا ا�سود،وكويل( مل�ستويات خمتلفة من ملوحة 

اأهم  على  التعرف  دي�سي�سمنز/م( من خلل   9  ،6  ،3 املياه )1، 

يعطي  الذي  ال�سنف  واختيار  للمح�سول  الف�سيولوجية  ال�سفات 

اأعلى انتاجية من احلبوب. نفذ البحث كتجربة عاملية مبتغريين 

مكررات. مت  وباأربعة  الكاملة  الع�سوائية  القطاعات  ت�سميم  وفق 

جتميع العديد من امللحظات املتعلقة بارتفاع النبات )�سنتيمرت(، 

50% موعد االإزهار طول وعر�س الورقة )�سنتيمرت(، عدد اخللف/

كما مت حتديد  املادة اجلافة/م2.  ووزن  الكلوروفيل  م2، حمتوى 

ن�سبة بع�س املكونات الكيميائية من العنا�سر االأيونية )كال�سيوم، 

مغني�سيوم، �سوديوم والكلور( ا�سافة اىل الن�سبة املئوية للربوتني.

فروق  وجود   )33( جدول  يف  مو�سح  هو  كما  النتائج  اأظهرت   

والتداخل  امللوحة  م�ستويات  بني  وكذلك  االأ�سناف  بني  معنوية 

االنتاج،  متو�سط  انخفا�س  اىل  امللوحة  زيادة  اأدت  حيث  بينهما، 

حمتوى الكلوروفيل وطول الورقة وعر�سها. وكانت اأقل القيم عند 

الري مب�ستوى 9 دي�سي�سمنز/م. وقد اأظهر ال�سنفان �سريعا ووادي 

قريات 110 تفوقًا يف االنتاجية عند الري مب�ستوى 9 دي�سي�سمنز/م، 

بينما اأعطى ال�سنفان حمرياء وكويل اأقل انتاجية.

تاثري امللوحه على اأ�سناف القمح العمانيه

احلبوب  حما�سيل  من   Triticum aestivum.L القمح  يعترب 

الرئي�سية يف ال�سلطنة وي�سغل حوايل )1055( فدان ويقدر االنتاج 

املزارع  قبل  من  كبري  اهتمام  وهناك  طن،   )1413( بحوايل 

باال�سافة  االقت�سادية  الأهميتها  املحلية  باالأ�سناف  العماين 

الرئي�سية  امل�ساكل  من  امللوحة  تعد  املتعدده.  ا�ستعماالتها  اىل 

ال�سيما  املروية  الزراعة  مناطق  النباتي يف  االنتاج  يواجهها  التي 

انخفا�سا  م�سببة  ال�سلطنة  ومنها  اجلافة  و�سبه  اجلافة  املناطق 

على  احل�سول  يعترب  احلقلية.  املحا�سيل  خمتلف  ناجت  يف  كبريا 

امتلكها  خلل  من  للملوحة  جيد  حتمل  ذات  وراثية  تراكيب 

االآليات التي ت�ساعدها على هذا التحمل يف مراحل النمو املختلفة 

هذه  مع  التعاي�س  حيث  من  امللوحة  مل�سكلة  املعاجلات  مقدمة  يف 

امل�سكلة من جهة وتقليل اثارها ال�سلبية يف منو وحا�سل املحا�سيل 

املختلفة ومنها القمح من جهة اخرى. يعترب القمح من املحا�سيل 

تاأثره  عتبة  تتجاوز  ال  اإذ  بامللوحة  وانتاجها  منوها  يتاأثر  التي 

بامللوحة ds/m 6 حيث توؤثر امللوحة يف معظم العمليات االي�سية 

اجلذري  املجموع  على  يوؤثر  مما  القمح  لنبات  والف�سيولوجية 

بحوث  ق�سم  يف  الدرا�سة  هذه  تنفيذ  مت  واالنتاج.  واخل�سري 
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الوراثية  الرتاكيب  بع�س  حتمل  اختبار  بهدف  احليوية  التقنية 

التحمل  اآليات  لتق�سي  الدرا�سات اجلينية  للملوحة وتنفيذ بع�س 

يف الرتاكيب الوراثية املتحملة. ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة )18( 

 WQ110, WQ101, WQ308, هي  القمح  من  وراثي  تركيب 

 WQ305 WQ302, WQ225, WQ107, WQ125, WQ226,
، كويل، مي�ساين ابي�س، مي�ساين اأ�سود، �سنني، حمريا، مي�سوين، 

�سويرا، �سريعا، وليدي( ودر�ست حتت خم�س م�ستويات من امللوحة 

)0، 50، 100، 150 و200 ملي موالر كلوريد ال�سوديوم( والذي مت 

احل�سول عليها من مزج ملح منقى بكميات معينه مع املاء املقطر 

 )20( زرعت   .)85  -  82 )ال�سور  �ساعة   14 ملدة  املزيج  وترك 

بذرة من بذور كل تركيب من الرتاكيب الوراثية امل�ستخدمة على 

اأوراق تر�سيح داخل اأطباق برتي واأ�سيف اليها 5 مل من املحلول 

امللحي جلميع م�ستويات امللوحة وحفظت االطباق يف املنبتة على 

20 درجة مئوية ملدة ا�سبوعني مت خللها ا�ستبدال  درجة حرارة 

املحلول مرتني مع ا�سافة املحاليل اىل ااالطباق لتعوي�س امل�ستهلك 

جتربة  يف  الكاملة  الع�سوائية  القطاعات  ت�سميم  منها.ا�ستخدم 

15 يوم مت  عاملية وبخم�س مكررات من كل م�ستوى ملوحه. بعد 

ح�ساب عدد البذور النابتة يف كل معاملة وبعدها مت اأخذ قراءات 

ورق  خارج  البازغة  البذور  عدد  بح�ساب  للإنبات  املئوية  الن�سبة 

واجلذر  ال�ساق  طول  وح�ساب  الزراعة  من  يوم   15 بعد  الرت�سيح 

املتكون منها. مت حتليل البيانات اح�سائيا وا�ستخدم اختبار اقل 

فرق معنوي LSD للمقارنة بني متو�سطات املعاملت. 

تبني من النتائج املتح�سل عليها من هذه الدرا�سه ظهور اختلفات 

االطباق  يف  االنبات  ن�سبة  �سفة  يف  الوراثية  الرتاكيب  بني  معنوية 

اال�سناف  اأن  وجد  حيث  واجلذر  ال�ساق  طول  ن�سبة  يف  وتفاوت 

كانت  وليدي  و�سنف   WQ226, WQ110, WQ308, WQ302
م�ستويات  خمتلف  مع  اإنبات  ن�سبة  اعلى  اأعطت  التي  اال�سناف 

راجع  االنبات  ن�سب  يف  الوراثية  الرتاكيب  بني  التباين  ان  امللوحة. 

اىل االختلفات الوراثية واالختلف يف حتمل امللوحة وهو ماوجده 

العديد من الباحثني يف كون الرتاكيب الوراثية تختلف يف قابليتها على 

التعاي�س مع امللوحة وحتملها لها. كما اأدت زيادة م�ستويات امللوحة 

اإىل خف�س االنبات ب�سكل وا�سح يف جميع الرتاكيب الوراثية، ولكن 

امللوحة،  زيادة  مع  االنخفا�س  مقدار  الوراثية يف  الرتاكيب  تباينت 

اأقل مقدار من االنخفا�س يف   WQ110 اأظهر الرتكيب الوراثي  اإذ 

االنبات مقارنة مع الرتاكيب االخرى يف خمتلف م�ستويات امللوحة. 

يعود  قد  امللوحة  م�ستويات  بزيادة  االنبات  ن�سبة  يف  االنخفا�س  اإن 

االأ�سموزية  التاأثريات  ت�سمل  التي  للملح  املبا�سرة  التاأثريات  اىل 

والتاأثري ال�سمي للأملح ب�سبب زيادة تراكم االملح الداخلة مع املاء 

املت�سرب اىل البذور وتاأثريه ال�سلبي على ن�ساط اجلربلني والتحوالت 

التحلل  انزميات  تكون  اعاقة  وخا�سة  النابتة  احلبة  داخل  احليوية 

داخل  الغذائية  املواد  لتحلل  املهم  اميليز  الفا  انزمي  ال�سيما  املائي 

امللح يف اختزال  تاأثري زيادة  االندو�سبريم وجاهزيتها، علوة على 

الت�سرب مما يعيق العمليات التالية للنبات.

التي  اال�سناف  اختيار  يتم  ف�سوف  ال�سابقه  املعطيات  على  بناء 

اعطت درجة حتمل للملوحه ب�سكل جيد يف هذه التجربة املعملية 

وزراعتها يف احلقل ملعرفة مدى تاأثري امللوحة على هذه االأ�سناف 

يف احلقل وتفاعلها مع الرتبة والعوامل املناخية وذلك للتاأكد من 

درجة حتملها واإجراء الدرا�سات عليها من حيث التاأثري على االإنبات 

واالإنتاج وتاأثري م�ستويات امللوحه على مدى رفع اأو خف�س انتاجية 

الحقا. املطلوبة  اجلينية  الدرا�سات  واإجراء  حده  على  �سنف   كل 

WQ302  صورة 82. تاأثري املاء النقي )ال�صاهد( على �صنف�

WQ302  100( على �صنفmM( صورة 83. تاأثري امللوحة�

WQ302  150( على �صنفmM( صورة 84. تاأثري امللوحة�

WQ302  200( على �صنفmM( صورة 85. تاأثري امللوحة�



70

 تق�سى حدوث مر�ض ال�سل يف احليوانات املذبوحة فى امل�سالخ يف 

�سلطنة عمان

منو  خلل  من  احليوانات  �سحة  على   )TB( ال�سل  مر�س  يوؤثر 

اإ�سابات حبيبية معينة يف اأجزاء اجل�سم املختلفة. وكان اآخر تقرير 

لتق�سى حدوث املر�س يف �سلطنة عمان مت يف عام 2010 )حاالت 

االإ�سابة بال�سل لكل  100،000 �سخ�س(. يتم حاليا الرتكيز على 

الك�سف عن ال�سل من خلل اإجراء الفح�س املنتظم عند الذبح، 

املر�س  لهذا  الذبح  عند  احليوانات  فح�س  اأهمية  تزايدت  حيث 

ال�سيما بعد تناق�س االأعداد االإيجابية بالفح�س الروتيني الختبار 

ال�سل يف ال�سنوات االأخرية . وقد وجد اأن ما يقارب من 95 % من 

خلل  من  اكت�سافها  مت  ال�سل  مبر�س  امل�سابة  احليوانات  قطعان 

تتبع احليوانات املذبوحة وكذلك من خلل امل�سح الوبائي للمر�س. 

مت االإعتماد فى هذا العمل على املعلومات املقدمة من قبل امل�سرفني 

ثم  املر�س  تق�سي  يف  ومهمة  اأوىل  كخطوة  اللحوم  فح�س  على 

ثم  االأن�سجة  فى  احلبيبية  اال�سابات  لوجود  احليوانات  فح�س 

العينات  جتميد  وبعدها   )Ziehl-Neelsen( الـ  ب�سبغة  �سبغها 

للت�سخي�س امليكروبيولوجي واجلزيئي. اجلدير بالذكر اأن خلو اأي 

بلد من مر�س ال�سل، ي�سرتط عدم ت�سجيل اأي حالة ايجابية موؤكدة 

للمر�س ملدة خم�س �سنوات متتالية على االأقل. 

و  للم�سروع  اللزمة  الت�سخي�سية  املواد  معظم  على  احل�سول  مت 

-2011 من  الفرتة  خلل  امل�سالخ  من  عينات  وجمع  الت�سخي�س 

2014، حيث مت جمع )160( عينة، اأظهرت الفحو�سات اإيجابية 

وجود  على  بناء  وذلك  ال�سل  ملر�س  منها  عينة   )42( عدد 

احلوي�سلت اخلا�سة باملر�س فى االأن�سجة وكانت باقي العينات 

الفحو�سات  اجراء  طريق  عن  اال�سابة  تاكيد  و�سيتم  �سلبية 

عام  من  االأول   والن�سف   2015 عام  وخلل  امليكروبيولوجية. 

2016 م �سي�ستمر املخت�سون يف مركز بحوث ال�سحة احليوانية 

بالتن�سيق مع نظرائهم يف املديريات/ االإدارات الزراعية املختلفة 

يف جمع العينات وفح�سها وت�سخي�سها ميكروبيولوجيا وجزيئيا.

ال�صكل 26. عدد العينات التي مت جمعها والعينات امل�صتبهة  مبركز 

بحوث ال�صحة احليوانية  خالل الفرتة من 2012 - 2014

الدواجن  وبي�ض  حلوم  يف  واأنواعها  ال�ساملونيل  بكترييا  واقع 

والتو�سيف اجلزيئي لها

يعترب مر�س ال�ساملونيل هو اأحد اأهم االأمرا�س املنقولة عن طريق 

اأمرا�س  م�سببات  اأهم  اأحد  ال�ساملونيل  بكترييا  ومتثل  الغذاء، 

املنتجات  اإ�ستهلك  ويعترب  العامل،  الغذائي على م�ستوى  الت�سمم 

ال�ساملونيل  ببكترييا  امللوث  والبي�س واحلليب  احليوانية كاللحوم 

من اأهم اأ�سباب اإنتقال املر�س للإن�سان باالإ�سافة اىل اإنتقاله عن 

باأ�سمدة  امللوثة  االأخرى كاخل�سروات  االأطعمة  العديد من  طريق 

التعرف على واقع  وخملفات الدواجن. تهدف هذه الدرا�سة اىل 

ال�ساملونيل واأنواعها يف حلوم وبي�س الدواجن والتو�سيف اجلزيئي 

الدواجن  حلوم  من  املعزولة  عرتاتها  مقاومة  مدى  وحتديد  لها 

والبي�س للم�سادات احليوية امل�ستخدمة يف �سلطنة عمان. 

وبي�س(  )حلوم  عينة   )300( عدد  حتديد  الدرا�سة  هذه  يف  مت 

كعينة م�ستهدفة للم�سروع يتم جمعها من مزارع الدواجن وامل�سالخ 

واأ�سواق التجزئة بحيث يتم زراعتها وعزلها يف املنابت البكتريية 

اخلا�سة ومن ثم اإجراء اإختبارات الكيمياء احليوية وامل�سلية على 

لعزوالت  احل�سا�سية  اختبارات  اإجراء  وكذلك  املعزولة  البكترييا 

تفاعل  تقنية  با�ستخدام  لها  اجلزيئي  والتو�سيف  ال�ساملونيل 

البلمرة املتعدد.  مت يف عام 2013 جمع عدد )29( عينة من مزارع 

الدواجن ومل يتم عزل بكترييا ال�ساملونيل منها، كما مت جمع عدد 

)78( عينة من حلوم الدواجن.مت عزل بكترييا ال�ساملونيل  من 

عدد )5( عينات منها، بينما مل يتم العزل من عدد )73( عينة، 

ومت تاأكيد عدد )3( من العزالت االيجابية باإ�ستخدام تقنية تفاعل 

البلمرة املت�سل�سل بينما كانت عينة واحدة �سلبية.

اإ�ستمر خلل عام 2014 جمع العينات من مزارع الدواجن واالأ�سواق، 

الدواجن  مزارع  من   )92( جمعها  مت  التي  العينات  عدد  بلغ  حيث 

العينات  جميع  مع  التعامل  مت  و27(.   26 )�سكل  املحيطة  والبيئة 

حيث  البكتريية  االأمرا�س  بحوث  ق�سم  يف  حديثة  علمية  بتقنيات 

اإختبارات  اإجراء  ومت  خا�سة  بكتريية  منابت  يف  وعزلها  زراعتها  مت 

ال�ساملونيل بها  اأنواع  لتاأكيد وجود  الكيمياء احليوية وامل�سلية عليها 

)ال�سور 86 و87(. �سي�ستمر جمع العينات خلل الربع االأول من عام 

2015 و�سيتم فح�سها با�ستخدام  تقنيات حيوية وجزيئية معتمدة.

بحوث  ق�صم  يف  وفح�صها  جمعها  مت  التي  العينات   .27 ال�صكل 

الأمرا�ض البكتريية خالل عام 2014
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�صورة 86 )اأ - د(. جمع العينات من مزارع الدواجن والأ�صواق خالل العام2014م

�صورة 87 )اأ - ج(. حتليل العينات للك�صف عن بكترييا ال�صاملونيال با�صتخدام خمتلف الطرق امليكروبية

ب اأ
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ج ب

اأ



72

الإلتهاب  ملر�ض  وميكروبيولوجية  باثومورفولوجية  درا�سات 

الرئوي يف املجرتات ال�سغرية يف �سلطنةعمان 

يعترب مر�س االلتهاب الرئوي فى املجرتات ال�سغرية يف �سلطنة 

نطاق  اإنت�ساره على  ل�سهولة  وذلك  االمرا�س اخلطرية  عمان من 

للمربني  اقت�سادية  خ�سائر  من  ي�سببه  وملا  احليوانات  بني  وا�سع 

واملجتمع. تتعدد اأ�سباب املر�س ما بني م�سببات بكتريية وفريو�سية 

االت�سال  املر�س عن طريق  وينت�سر  اأو عدوى خمتلطة،  وطفيلية 

املبا�سر مع �سوائل اجل�سم واملواد الربازية وتزداد ن�سبة احلدوث 

يف حالة اإدخال حيوانات جديدة اإىل القطيع بدون اتباع اجراءات 

احلجر البيطري.

اإن عدم الك�سف املبكر عن املر�س يوؤدي اإىل اإ�سابات ج�سيمة 

بالرئة ومن ثم عدم جناعة االأدوية فى علج املر�س وتت�سابه 

من  غريها  مع  واملاعز  االأغنام  يف  الرئوي  االلتهاب  اأعرا�س 

والعلج  والدقيق  املبكر  الت�سخي�س  فاإن  لذلك  االأمرا�س 

اإتباعها لل�سيطرة على  املنا�سب من اأهم اخلطوات التى يجب 

املر�س .

املذبوحة  احليوانات  يف  النفوق  بعد  الفحو�سات  اأجريت  وقد 

وامليتة امل�ستبه بها واأخذ عينات من الرئة، ومت جمع م�سحات من 

الهوائية  والق�سبة  الليمفاوية  والغدد  الرئي�سية  الهوائية  ال�سعب 

واإعداد ال�سرائح للفح�س املجهري وا�ستخدام ال�سبغات اخلا�سة 

والتقنيات املناعية الن�سيجية للت�سخي�س التفريقي وتاأكيد ال�سفة 

الباثولوجية للمر�س )جدول 34(.

بهدف  2011م  اإعتبارًا من عام  الدرا�سة  تنفيذ هذه  البدء يف  مت 

درا�سة ال�سفة الت�سريحية واملر�سية لللتهاب الرئوي يف املجرتات 

ال�سغرية يف ال�سلطنة مع عزل امل�سببات املختلفة، حيث مت فح�س 

عدد )954( جثة ما بني مذبوحٍة ونافقة ملجرتات �سغرية. اأو�سحت 

النتائج اإ�سابة )412( من تلك احليوانات مبر�س االلتهاب الرئوي 

البلوري وجاري حتديد وعزل امل�سبب للمر�س. كما اأ�سارت النتائج 

�سمال  حمافظتي  يف  ظهرت  باملر�س  اإ�سابة  ن�سبة  اأعلى  اأن  اإىل 

وجنوب الباطنة يليهما حمافظة الداخلية )�سكل 28(، بينما كانت 

اأقل االإ�سابات املر�سية يف حمافظتي الظاهرة وم�سندم.

اإيجابيتها  اأثبتت  والتي  فح�صها  مت  التي  العينات   .28 ال�صكل 

با�صتخدام   2013/2010 الفرتة  خالل  الرئوي  الإلتهاب  ملر�ض 

اإختبارات ال�صكل املر�صي  
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جدول )34( توزيع العينات التي مت فح�صها �صد الإلتهاب الرئوي والتي اأثبتت اإيجابيتها للمر�ض يف خمتلف حمافظات �صلطنة ُعمان

املحافظات
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الإيجابيةاملفحو�صةالإيجابيةاملفحو�صةالإيجابيةاملفحو�صةالإيجابيةاملفحو�صةالإيجابيةاملفحو�صة

1425521314180332131715334جنوب الباطنة

23082281139219834الداخلية

5130441739119129جنوب و�سمال ال�سرقية

10211161272614الظاهرة

20203050120الو�سطى

30310051112م�سندم

1010000020م�سقط

955413االإجمايل
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ملحق1- قائمة املوظفني

املقر الرئي�سي للمديرية بالرمي�ض

حمود بن دروي�س  احل�سني

مدير عام البحوث الزراعة واحليوانية

عبد العزيز بن �سامل احلارثي

مدير مركز بحوث االإنتاج النباتي

يو�سف بن حممد الرئي�سي

مدير مركز بحوث النخيل

ح�سن بن �سالح البلو�سي

مدير دائرة ال�سوؤون االإدارية واملالية 

�سامل بن علي اخلاطري

مدير مركز بحوث وقاية النبات

حمدان بن �سامل الوهيبي

مدير مركز بحوث الرتبة واملياه

عبد املجيد بن حمود الرواحي

مدير مركز بحوث ال�سحة احليوانية 

را�سد بن �سعيد احلب�سي

مدير مركز بحوث االإنتاج احليواين

ماهر بن غريب املعويل

املدير امل�ساعد ملركز بحوث ال�سحة احليوانية

نا�سر بن �سعيد اجلابري

املدير امل�ساعد لل�سوؤون االإدارية واملالية

عبداهلل بن خمي�س امبو�سعيدي

رئي�س ق�سم الربيد والوثائق 

نا�سر بن خلفان ال�سامري

رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية

عمر بن قا�سم البلو�سي

رئي�س ق�سم املوارد الب�سرية

�سعيد بن علي البلو�سي

رئي�س ق�سم تقنية املعلومات

املوظفني امل�ساندين

اأحمد بن عبداهلل احلمداين

اأحمد بن حممد الزدجايل

اأحمد بن �سليمان اليحمدي

اإميان بنت �سعيد املالكي 

علي بن حمفوظ الرواحي

اأ�سعد بن جمعه امل�سيفري

بدر بن ابراهيم البلو�سي

جمال بن را�سد اجلفيلي

جمعة بن �سامل املالكي

خمي�س بن �سامل العامري

اخلطاب بن عمر البلو�سي

�سلطان بن �سامل ال�سبحي

عبداهلل بن علي الغاربي 

مرمي بنت خليفة الغافري

كرميه بنت �سامل ال�سيابي

نعيمة بنت �ساملني ال�سليماين

نا�سر بن علي الكا�سبي

نوال بنت �سامل العبادي

�سعيد بن حممد الزيدي

�سعيد بن �سامل الهنائي

ي�سرى بنت حمد الهما�سي

وداد بنت حممد الرا�سدي

هيفاء بنت اأحمد الزدجايل

مركز بحوث الإنتاج النباتي

خري بن طوير البو�سعيدي

رئي�س ق�سم بحوث الفاكهة

موؤثر بن �سالح الروحي

رئي�س ق�سم بحوث اخل�سر

�سفاء بنت حممد الفار�سية

رئي�سة ق�سم بحوث البذور وامل�سادر الوراثية

�سيف بن علي اخلمي�سي

رئي�س ق�سم بحوث املحا�سيل احلقلية

حميد جلوب علي

خبري بحوث املحا�سيل احلقلية

�سليم �ساحب نداف

خبري بحوث البذور واملوارد الوراثية 

عبداهلل بن حمد الربا�سدي

باحث فاكهة

علياء بنت �سالح الهنائي

باحثة البذور واملوارد الوراثية النباتية

با�سم بن �سيف الكلباين

باحث فاكهة
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فخرية بنت نا�سر الغافري

باحثة خ�سروات 

فاطمة بنت �سامريد الرئي�سي

باحثة خ�سروات

نادية بنت حممد اجلابري

باحثة حما�سيل حقلية

�سبيل بن �سامل البلو�سي

م�سرف امل�ساتل

وليد بن �سامل العربي

باحث خ�سروات

الفنيني 

اأحمد بن �سامل الر�سيدي

علي بن �سعد املالكي

داوود بن حمد اليحمدي

هيثم بن عبداهلل ال�سليمي

هلل بن جمعة املعويل

جا�سم بن حممد احلرا�سي

جا�سم بن حممد املالكي

خليفة بن �سامل ال�سبحي

من�سور بن مبارك الوهيبي

�سعيد بن �سهيل املالكي

�سالح بن هديب امل�سفريي

�سامل  بن ها�سل امل�سيفري

�سامل بن حمد الــمبيح�سي 

مركز بحوث وقاية النبات

ح�سن بن طالب اللواتي

رئي�س ق�سم بحوث النحل

ليلى بنت علي ال�سبحي

رئي�سة ق�سم بحوث التقييم احليوي للمبيدات

جنمة بنت حممود الزدجايل

رئي�سة ق�سم بحوث املكافحة احليوية

نا�سر بن حممد العربي

رئي�س ق�سم بحوث احل�سرات الزراعية

ابتهال بنت  جمعة الرئي�سي

رئي�سة ق�سم بحوث امرا�س النبات 

نادية بنت �سيف ال�سبحي

رئي�سة ق�سم بحوث متبقيات و �سبط جودة املبيدات 

حممد ح�سن العليمي

باحث التقييم احليوي للمبيدات

عبداهلل بن داوود الزدجايل

باحث فريو�سات اأول

اأ�سماء بنت �سامل الناعبي

باحثة اأمرا�س النبات

فاطمة بنت غريب الرواحي

باحثة تقييم حيوي للمبيدات

فاطمة بنت �سليمان العربي

باحثة �سميات

مع�سومة بنت حممد العجمي

باحثة �سميات

اأفراح بنت دروي�س احلرا�سي

باحث حتليل مبيدات

حممد بن �سامل العويف

باحث ح�سرات

نائلة بنت حممد امل�سلمي

باحث امرا�س نبات

جناة بنت عبداهلل العجمي

باحث مكافحة حيوية

قي�س بن �سيف املعويل

باحث امرا�س نبات

را�سد بن حمدان ال�سيدي

باحث مكافحة حيوية

�سامية بنت جمعة الناعبي

باحثة مكافحة حيوية

�سبيب بن مو�سى البلو�سي

باحث اأمرا�س نبات 

ثويني بن ها�سل الغافري

باحث ح�سرات

مالك بن حممد البحري

باحث ح�سرات

كرمية بنت نعمان العامري

باحث امرا�س نبات

مرمي بنت خمي�س الها�سمي

باحث ح�سرات

ابت�سام بنت �سامل املزيدي

باحث تقييم حيوي للمبيدات
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الفنيني

عادل بن خمي�س امل�سيفري

اأحمد بن باقر الداوود

اأحمد بن �سعيد الدرمكي

علي بن ح�سن البلو�سي

علي بن حممد اليحمدي

علي بن �سغري املبيح�سي

اأنور بن يو�سف البو�سعيدي 

بدر بن حممد اليحمدي

ح�سني بن �سعيد عبدالباقي

اإميان بنت �سلطان البحري

عي�سى بن �سامل احلمداين

ماجد بن حممد اخلمي�سي

من�سور بن �سامل املالكي

حممد بن  حامد ال�سيابي

مو�سى بن اإبراهيم الريامي

عمر بن �سيخان املعمري

را�سد بن مبارك احلمداين

�سعيد بن �سامل امل�سروري

�سيف بن �سليمان اجلابري

�سامل بن حممد الزدجايل

تهاين بنت �سالح اخلنجري

ابراهيم بن حمد امل�سيفري

مركز بحوث التربة والمياه

�سعود بن علي الفار�سي

رئي�س ق�سم بحوث الرتبة

�سامل بن عبداهلل الرا�سبي

رئي�س ق�سم بحوث الزراعة امللحية

حمد بن �سليمان الذهلي

رئي�س ق�سم بحوث الري

عي�سى بن را�سد الغريبي

باحث ري

حمود بن �سويدان الها�سمي

باحث ميكروبيولوجيا الرتبة

جمعان بن ربيع �سما�س

باحث زراعة ملحية

ماجدة بن �سليمان الزدجايل

باحثة تربة

منري بن �سعيد اليحيائي

باحث تربة

نا�سر بن �سامل الوهيبي

باحث تربة

يحيى بن نا�سر الوهيبي

باحث زراعة ملحية

زاهر بن �سيف ال�سلماين

باحث ري

بدرية بنت �سيف احلو�سني

باحث ري

الفنيني

يحيى بن خمي�س اليحيائي

�سعيد بن خلفان احلكمائي

اأحلم بنت علي البلو�سي

فهد بن زايد امل�سيفري

جمال بن حمود احلب�سي

�سامل بن نا�سر العامري

مركز بحوث النخيل

خالد بن حممد ال�سعيلي

رئي�س ق�سم بحوث ال�سناعات الغذائية

الغالية بنت حميد املعمري

باأعمال مدير مركز  التقنية احليوية واملكلفة  رئي�سة ق�سم بحوث 

الزراعة الن�سيجية

�سعيد بن خمي�س ال�سباحي

رئي�س ق�سم بحوث الب�ستنة 

عبا�س بن عبد الهادي اللواتي

باحث تقنية حيوية

عبداهلل بن اأحمد اجلابري

باحث تقنية حيوية

اأمل بنت خليفة الغافري

باحثة �سناعات غذائية

اأني�سة بنت مبارك الغاب�سي

باحثة �سناعات غذائية

اإبت�سام بنت را�سد احلرا�سي

باحثة تقنية حيوية

من�سورة بنت خلفان العامري

باحثة �سناعات غذائية

مروة بنت �سليمان الهنائي

باحث تقنية حيوية

�سليمان بن عبداهلل العامري

باحث ب�ستنة
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اأحمد بن �سعيد املعويل

باحث تقنية حيوية

لطيفه بنت �سامل املقبالية

باحث زراعة ن�سيجية

الفنيني

خمي�س بن عبداهلل الرا�سدي

اإبراهيم بن �سعيد البو�سعيدي

جمعة بن �سعيد ال�سيابي

مركز بحوث الإنتاج احليواين

حمود بن هلل اخلنجري

رئي�س ق�سم بحوث االأبقار

خلفان بن مطر ال�سرجي

رئي�س ق�سم بحوث تغذية احليوان

يا�سر بن عبيد ال�سكيلي

رئي�س ق�سم بحوث التنا�سل

علء داوود  احلمداين

خبري تغذية احليوان

اأحمد فاروق م�سطفى االألفي

طبيب بيطري

فهد بن حمفوظ اليحيائي

باحث اإنتاج حيواين 

اإيهاب م�سطفى �سعت

خبري تربية حيوان

حممد عبداجلواد مليكه

طبيب بيطري

طلل بن مرهون ال�سديري

باحث اإنتاج حيواين

�سعيد بن �سيف العمريي

باحث اإنتاج حيواين

كرمية بنت را�سد ال�سناين

باحث اإنتاج حيواين

اأحمد بن نا�سر االإ�سماعيلي

باحث التلقيح ال�سناعي

حممود بن حمدان العامري

باحث حما�سيل حقلية 

الفنيني

عاجب بن عبداهلل النوبي

ا�سعد بن خمي�س امل�سيفري

حممد بن خليفة اليحمدي

نا�سر بن �سامل املخزومي

�سعيد بن حممد الدرمكي

�سلطان بن �سعيد املعويل

املوظفني امل�ساندين

طارق بن حيدر البلو�سي

مركز بحوث ال�سحة احليوانية

�سامل بن �سليمان بن را�سد املخلدي

رئي�س ق�سم بحوث االأمرا�س البكتريية

فادية بنت عبداهلل الكيتاين

رئي�س ق�سم بحوث االأمرا�س الطفيلية

�سامية بنت جمعة البو�سعيدي

رئي�سة ق�سم بحوث الكيمياء احليوية وال�سموم

حممد حماد ح�سني

خبريعلم االأوبئة 

حممد ح�سن بدي

خبري علم الفريو�سات

حممد حممد �سيد احمد

خبري علم االأمرا�س 

جميلة بنت �سعيد الكلباين

باحث كيمياء حيوية و�سموم

�سابرة بنت علي بن نا�سر اليحيائية

باحث طفيليات

�سعيد بن عبداهلل بن خلفان املع�سري

باحث كيمياء حيوية و�سموم

�سمو�س بنت عبداهلل الريامية

باحثة �سحة بيطرية

حممد خالد من�سور

باحث فريو�سات

حممد ندمي

باحث بكترييا 

الفنيني

�سيف بن �سعيد بن عامر احلب�سي

حممد بن  �سومار الزدجايل

عبداهلل بن �ساعد ال�سيابي

جمعة بن �سعيد امل�سيفري

نا�سر بن �سامل اليحمدي

�سونيل راجح موين
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املوظفني امل�ساندين

فاطمة بنت �سعيد البدري

خليفة بن ابراهيم العلوي

دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة الداخلية ومركز 

الزراعة الن�سيجية

علي بن �سامل العدوي

مدير دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة الداخلية

عبداهلل بن ربيع الوائلي

رئي�س حمطة البحوث احليوانية بوادي قريات

علي بن �سيخان الريامي

رئي�س ق�سم ال�سوؤون االدارية واملالية

مبارك بن �سيف العربي

رئي�س حمطة البحوث الزراعية بجماح

نا�سر بن زاهر العربي

رئي�س حمطة بحوث النخيل بوادي قريات

حممد بن �سعيد الكندي

رئي�س ق�سم االإنتاج واالإكثار

�سالح بن علي الهنائي

باحث البذور وامل�سادر الوراثية والنباتية واملكلف باأعمال رئي�س 

ق�سم الزراعة الن�سيجية

عبداهلل بن �سليمان العربي

باحث زراعة ن�سيجية

عي�سى بن مو�سى املنذري

باحث ح�سرات

فادية بنت جمعة ال�سباري

باحثة زراعة ن�سيجية

منال بنت خلفان ال�سكيلي

باحث زراعة ن�سيجية

م�سعود بن �سليمان العزري

باحث امرا�س نبات

مهنا بن علي املفرجي

باحث زراعة ن�سيجية 

م�سطفى بن زاهر العدوي

باحث  زراعة ن�سيجية

ريا بنت �سيف التوبي

باحث  زراعة ن�سيجية

را�سد بن خلفان ال�سكيلي

باحث خ�سر

�سامل بن علي احلميمي

باحث ب�ستنة نخيل

�سامل بن نا�سر العربي

باحث زراعة ن�سيجية

اأحمد بن حممد املنذري

باحث امرا�س النبات

�سامل بن �سيف النبهاين

باحث  ح�سرات

�سعود بن خلف ال�سبيحي

باحث اإنتاج حيواين

اأم كلثوم  بنت �سليمان الداغري

باحث زراعة ن�سيجية

يحيى بن هلل العربي

باحث حما�سيل حقلية

يا�سمني بنت علي الهطايل

باحثة زراعة ن�سيجية

خالد يو�سف عبد املجيد

طبيب بيطري

الفنيني

�سامل بن من�سور العوميري

عبد الغني بن �سليمان الهنائي

عبداهلل بن �سامل املفرجي

عادل بن عبداهلل العربي

اأحمد بن حمد العلوي

اأحمد بن ها�سل اجلامودي

اأحمد بن م�سعود ال�سكيلي

اأحمد بن حممد الهنائي

اأحمد بن نا�سر الوردي

اأحمد  بن �سامل الرا�سدي

علي بن خلفان الهنائي

علي بن مبارك احلارثي

علي بن �سعيد احلارثي

علي بن �سليمان اليحيائي

اأمل بنت جميل الهنائي

عمار بن عي�سى العلوي

اأ�سعد بن خلف الهطايل

بدرية بنت �سعود الغلبي

فاطمة بنت حمد العلوي

فاطمة بنت حمود البيماين

جاجانن دهارما جاديكار 

غنية بنت علي اليعربي

حميد بن جنيد  الهنائي

حمود بن عبداهلل العربي

هلل بن علي املفرجي

اإميان بنت حمد الهطايل
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عي�سى بن العمري  الهنائي

عي�سى بن �سليمان العلوي

خلف بن �سامل املفرجي

خلفان بن �سعيد الهنائي

خالد بن عبداهلل الكندي

خليفة بن عبداهلل الوردي

خليفة بن ح�سني املفرجي

خليفة بن �سعيد النا�سري

خزينة بنت خلفان الهنائي

حممود بن �سعيد ال�سكيلي

م�سعود بن عامر الربعاين

م�سعود بن حارث  العدوي

حممد بن بروك الريامي

حممد بن خلفان ال�سكري

حممد بن �سعيد الق�سابي

حممد بن �سامل الهنائي

منى بنت �سامل ال�سكيلي

م�سطفى بن يو�سف ال�سكري

ن�سراء بن علي الهنائي

نا�سر بن عبداهلل الوردي

نا�سر بن حارث العربي

را�سد بن علي الهطايل

را�سد بن ها�سل النا�سري

را�سد بن �سعيد ال�ساملي

را�سد بن �سعيد ال�سق�سي

را�سد بن �سيف الهنائي

�سعيد بن عبد الرحمن العربي

�سعيد بن خمي�س املعمري

�سعيد بن نا�سر العلوي

�سيف بن �سباح الهنائي

�سالح بن حمود الهنائي

�سالح بن �سامل الزحيمي

�سامل بن دريب الها�سمي

�سامل بن عي�سى العلوي

�سامل بن حمود الهنائي

�سامل بن خلفان ال�سكري

�سامل بن خمي�س ال�سليمي

�سامل بن �سعيد الهنائي

�سامل بن �سيف التميمي

�سامي بن �سعيد الوردي

�سامي بن زاهر الريامي

�سامية بنت خليفة الهنائي

�سعود بن �سليمان العربي

�سعود بن طالب العلوي

�سيخة بنت خمي�س الهنائي

�سيخان بن حارب ال�سكري

�سليمان بن عبداهلل النبهاين

�سليمان بن �سامل الهنائي

�سلطان بن �سامل اخلمي�سي

طلل بن �سامل العنقودي

ثريا بنت �سامل النبهاين

وليد بن بطي الهنائي

يحيى بن �سامل ال�سليماين 

يو�سف بن مرهون الهنائي

زيد بن خمي�س اخل�سوري

زيد بن �سامل الهنائي

املوظفني امل�ساندين

عبداهلل بن �سامل ال�سكيلي

حمد بن �سليمان اخلاطري

ها�سل بن حمدان الهنائي

حميد بن خمي�س اليحيائي

خلفان بن حمد ال�سعيلي

حممد بن غ�سن الهنائي

حممد بن نا�سر املفرجي

حممد بن نا�سر الريامي

�سعيد بن را�سد امل�سلحي

�سامل بن عامر اجلديدي

�سامل بن خادم الهنائي

حممد بن نا�سر الريامي

�سامل بن خمي�س اجلديدي

عي�سى بن نا�سر العربي

دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

اأحمد بن بخيت ال�سنفري

مدير دائرة البحوث الزراعية واحليوانية مبحافظة ظفار

عبداهلل بن �سامل الروا�س

رئي�س حمطة البحوث احليوانية ب�سلله

عو�س بن  عبداهلل ال�سيغ

رئي�س حمطة البحوث الزراعية ب�سلله

حممد بن اأحمد بيت ابراهيم

رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية

بخيت بن حماد تبوك

م�سرف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حريتي

عبد العزيز بن ربيع ال�سجيبي

باحث اإنتاج حيواين

عبداهلل بن بخيت �سعد

باحث  اإنتاج حيواين

الف�سل عبداهلل علي اأحمد

طبيب بيطري

علي بن حم�سن ال�سنفري

باحث اإنتاج الدواجن
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انور بن اأحمد بيت ف�سل

باحث فاكهة

بخيت بن �سعيد ال�سحري

باحث تربة

با�سم بن ب�سري بيت عبيدون

باحث خ�سار

حديد بن �سليم بيت �سجعنة

باحث حما�سيل حقلية

ح�سن بن اأحمد الروا�س

باحث اأمرا�س نبات

حممد بن اأحمد امل�سهلي

باحث تربة

حممد بن م�سلم تبوك

باحث حما�سيل حقلية

حم�سن بن م�سلم العامري

باحث احتياجات مائية

منى بنت �سالح املع�سني

باحث خ�سر

نايف بن اأحمد بيت را�سد

باحث اإنتاج حيواين

نا�سر بن حممد املع�سني

باحث حما�سيل حقلية

نا�سر بن علي بيت �سعيد

باحث فاكهة

�سامل بن عو�س الف�سلي

باحث انتاج حيواين

�سامل بن �سعيد الكثريي

باحث فاكهة

�سامل بن �سالح باح�سوان

باحث انتاج حيواين

�سامي بن حممد اجلابري

باحث تربة

�سهام بنت اأدم جبحون

باحثة احل�سرات

الفنيني

عبداهلل بن �سعيد الهمبا�سي

علي بن حممد الكثريي

علي بن م�ستهيل ال�سحري

علي بن �سعيد النهاري

اأمني بن حممد مقيبل

فهد بن عمر الربيكي

غازي بن خوفي�س الكثريي

غازي بن �سامل الب�سراوي

حامد بن عبداهلل باعمر

حامد بن اأحمد الكثريي

ح�سن عبد القادر الكاف

كاملة بنت �سهيل املع�سني

خيار بنت حممد تبوك

مالك بن �سعيد زعبنوت 

حممد بن اأحمد ال�سحري

حممد بن بخيت غفرام

حممد بن خادم بيت خزمي

حممد بن حماد قطن

حممد بن مب�سربيت رعيدان

حممد بن �سالح بيت حيدر

حممد بن يحيى زعبنوت

مب�سر بن �سعيد بيت رعيدان

م�سلم بن اأحمد قطن 

نوفل بن اأحمد اليافعي

قي�س بن جمعان بيت حريديت

�سعيد بن علي �سامل قطن

�سعيد بن �سامل املع�سني

�سامل بن اأحمد جيد

�سامل بن عو�س بيت �سريطان

�سامية بنت �سعيد الزوامري

�سفاء بنت مانع بيت �سويلم

طلل بن حممد بيت بركة

يا�سر بن م�سلم قطن

املوظفني  امل�ساندين

عبداهلل بن علوي باعمر

اأحمد بن حممد مقيبل

علي بن ن�سيب الربعمي

اأمينة بنت �سنجور بيت املدهوي

اأ�سماء بنت عبداخلالق بيت فرج

غازي بن عبد القادر العجيلي

خالد بن عامر ال�سنفري

خالد بن �سعيد ك�سوب

خيار بنت �سهيل الزيدي تبوك

نعيمة بنت �سهيل الكثريي

�سعيد بن حماد العامري

زينب بنت بخيت باكريت
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دائرة البحوث الزراعية مبحافظة �سمال الباطنة

علي بن عبيد العدوي

مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظة �سمال الباطنة

�سالح بن علي املعمري

رئي�س ق�سم ال�سوؤون االإدارية واملالية

حممد بن حمد اجلابري

باحث فاكهة

�سيف بن خلفان القطيطي

باحث خ�سر

�سيف بن حممد الكعبي

باحث اأمرا�س نبات

اأ�سماء بنت اإ�سماعيل ال�سرياوي

باحثة حما�سيل حقلية

�سعاد بنت حممد القرينية

باحثة فاكهة

حممد بن اأحمد ال�سدراين

باحث تقنية حيوية

اأمل بنت �سليمان الزيدي

باحثة خ�سر

منى بنت �سلطان اجلابري

باحثة اأمرا�س نبات

الفنيني

عبداهلل بن �سامل ال�سبلي

علي بن نا�سر ال�سيفي

بدر بن علي ال�سعدي

ح�سني بن علي ال�سبلي

خليفة بن �سعيد اجلهوري

ماجد بن خمي�س ال�سبلي

رحمة بنت خمي�س املقبايل

را�سد بن علي العربي

را�سد بن علي العمراين

�سعيد بن �سليمان ال�سريحي

�سلطان بن �سيف املقبايل

وفاء بنت مطر ال�سبلي

نا�سر بن عبداهلل املعمري

خالد بن �سيف ال�سعيدي

يو�سف بن �سيف العمراين

علي بن �سيف الغيثي

املوظفني  امل�ساندين

عبداهلل بن عامر اجلهوري

دائرة البحوث الزراعية مبحافظة جنوب الباطنة 

�سعود بن �سيف احلب�سي

مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظة جنوب الباطنة 

قا�سم بن را�سد ال�سماخي،

 رئي�س حمطة بحوث نحل بالر�ستاق 

جمعة بن �سامل املالكي

م�سرف م�ستل الفاكهة بربكاء

ها�سم بن �سامل احلكماين

م�سرف مزرعة بحوث مياه ال�سرف ال�سحي املعاجلة

الفنيني

عبداهلل بن �سامل العربي

عزة بنت حمود اللمكي

مرهون بن �سلم الب�سامي

جنية بنت علي الهطايل

حممد بن �سامل الهطايل

دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي ال�سرقية

خليفة بن حمد بن را�سد اجلعفري

مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي ال�سرقيه

حمد بن �سامل الكا�سبي

باحث تربة ومياه

خالد بن �سعيد الها�سمي

باحث حما�سيل حقلية

�سعود بن عبداهلل الرا�سبي

باحث خ�سر

�سفاء بنت خليفة احل�سني

باحثة خ�سر

الفنيني

حممد بن را�سد الها�سمي

حممد بن �سعيد اخلميا�سي

نا�سر بن �سليم الرا�سبي

نورة بنت حممد احلكماين

�سامل بن خمي�س املعمري

�سليمان بن كنندراحلجري

�سليمان بن را�سد البلو�سي

املوظفني امل�ساندين

بدر بن �سالح اآل حمودة






