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مقدمة
متثــل البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة حجــر الزاويــة يف التقــدم والتطــور الزراعــي بشــقيه النبــايت والحيــواين ، حيــث حظــي هــذا 

القطــاع باهتــامم كبــري مــن لــدن الحكومــة الرشــيدة عــى مــدى ســنوات النهضــة املباركــة، األمــر الــذي ســاهم يف االرتقــاء باإلنتــاج 

الزراعــي والحيــواين. وتتمثــل اســرتاتيجية الــوزارة يف البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة مــن خــالل زيــادة اإلنتاجيــة يف وحــدة املســاحة 

عــر اســتخدام أحــدث األســاليب العلميــة وإجــراء البحــوث عــى مدخــالت اإلنتــاج الزراعــي ألهــم املحاصيــل يف الســلطنة ، إضافــة 

إىل اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف مجــاالت الزراعــة والــرثوة الحيوانيــة وتشــخيص األمــراض النباتيــة والحيوانيــة وزيــادة اإلنتاجية 

عــر بحــوث التحســني الــورايث للســالالت املحليــة مــن الحيوانــات.

تقــوم املديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والــرثوة الحيوانيــة بتنفيــذ العديــد مــن األنشــطة يف إطــار عــدد مــن املشــاريع البحثيــة 

وذلــك مــن خــالل الرامــج الرئيســية املعتمــدة يف اســرتاتيجية البحــوث والتــي وضعــت وفقــا للتوجهــات الحكوميــة يف مجــاالت 

البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة ، حيــث يحتــوي هــذا التقريــر عــى نتائــج األنشــطة البحثيــة الزراعيــة والحيوانيــة التــي نفــذت 

ــل التمــر ، كفــاءة  خــالل ســنة  2019م  مــن خــالل مجموعــة مــن املشــاريع يف إطــار)9( برامــج رئيســية )برنامــج بحــوث نخي

ــة  ، اإلدارة  ــة الحيواني ــة ، إدارة وتحســني املــوارد الوراثي ــة النباتي ــري ، إدارة و تحســني املــوارد الوراثي ــاه و إدارة ال اســتخدام املي

ــاه غــري  ــة ، اســتخدام املي ــة ، بحــوث الجــودة والســالمة الغذائي ــة املكافحــة الحيوي ــة ، بحــوث وتنمي ــاج والوقاي ــة لإلنت املتكامل

التقليديــة يف اإلنتــاج الزراعــي ، رصــد األوبئــة الحيوانيــة واألمــراض املنقولــة ، الخدمــات املســاندة (. يتضمــن التقريــر األنشــطة 

البحثيــة التــي تتــم مــن خــالل التعــاون والتنســيق املشــرتك بــني املراكــز والدوائــر البحثيــة الرئيســية التابعــة للمديريــة العامــة 

للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة.

شــهدت ســنة 2019م وألول مــرة تكريــم الفائزيــن يف النســخة األوىل مــن مســابقة اإلجــادة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة ، حيــث 

تهــدف املســابقة إىل تشــجيع الباحثــني عــى التميــز واالبــداع واالبتــكار يف البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة وتشــجيعهم عــى العمــل 

البحثــي الجامعــي ، إضافــة إىل االرتقــاء مبســتوى جــودة واســتدامة املشــاريع واألنشــطة البحثيــة وخاصــة التطبيقيــة املحكمــة. 

ــة  ــا الفئ ــة ، أم ــة محكم ــرش يف مجــالت علمي ــة للن ــة األوىل تشــمل البحــوث املنشــورة أو املقبول ــني: الفئ تتضمــن املســابقة فئت

الثانيــة فتشــمل البحــوث املوثقــة يف التقريــر الســنوي للمديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة ، أو املكتملــة. ويف هــذا 

اإلطــار، فقــد تــم تشــكيل لجنــة لتقييــم املرشوعــات البحثيــة ضمــت يف عضويتهــا عــدد مــن الخــراء املشــهود لهــم بالكفــاءة عــى 

املســتوى املحــي واإلقليمــي والــدويل ، حيــث قامــت اللجنــة بتقييــم املرشوعــات وفــق أســس ومعايــري علميــة ركــزت عــى أهميــة 

ــات ، إضافــة إىل املــردود االقتصــادي واالجتامعــي مــن تطبيــق  ــة والتصــدي للمشــاكل والتحدي البحــوث مــن النواحــي التطبيقي

النتائــج.

لقــد صاحــب مســابقة اإلجــادة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة مســابقة أخــرى ال تقــل عنهــا أهميــة وتعنــى بإختيــار املوظفــني 

ــد مــن  ــذل املزي ــة بهــدف االرتقــاء مبســتوى أداء املوظفــني وتحفيزهــم عــى ب ــر باملديري ــن يف مختلــف املراكــز والدوائ املجيدي

ــة  ــق بيئ ــكار وخل ــوث واالبت ــال البح ــس يف مج ــى التناف ــني ع ــجيع الباحث ــة وتش ــة واملالي ــة واإلداري ــاالت البحثي ــد يف املج الجه

ــة ونــرش  ــة والفني ــة واملالي ــر قدراتهــم اإلداري تنافســية يف مجــال العمــل. كــام تهــدف املســابقة إىل حــث املوظفــني عــى تطوي

ثقافــة التقييــم الــذايت. وقــد شــملت املســابقة الفئــات األربــع مــن املوظفــني وهــي الباحــث والفنــي واإلداري والحــريف، حيــث 

تــم وضــع معايــري للمنافســة تتوافــق مــع كل فئــة مــن الفئــات األربــع بحيــث يســتطيع كل موظــف التنافــس يف الفئــة الوظيفيــة 

التــي تتناســب ومســامه الوظيفــي وطبيعــة عملــه. ويف هــذا اإلطــار تــم تشــكيل لجنــة إلختيــار املوظفــني املجيديــن وضمــت يف 

عضويتهــا عــدد مــن الخــراء املشــهود لهــم كذلــك بالكفــاءة يف هــذا املجــال.

كــام شــهدت ســنة 2019م التوســع يف نــرش نتائــج البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم املختلفــة وخاصــة 

مواقــع التواصــل االجتامعــي التابعــة للمديريــة، حيــث قــام الفريــق اإلعالمــي باملديريــة بتكثيــف نــرش النتائــج البحثيــة، األمــر 

ــرثوة  ــذ الرامــج اإلرشــادية أو املزارعــني ومــريب ال ــج للمســتفيدين ســواَء القامئــني عــى تنفي ــك النتائ ــذي ســاهم يف إيصــال تل ال

ــة - مــع  ــة والحيواني ــة - يف املجــاالت الزراعي ــد مــن برامــج التعــاون الفني ــع املزي ــك توقي ــة. شــهدت هــذه الســنة كذل الحيواني

العديــد مــن الــرشكات الطالبيــة التــي تنتمــي ملختلــف املؤسســات األكادمييــة يف الســلطنة وذلــك بهــدف إحتضــان تلــك الــرشكات 
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وتقديــم الدعــم الفنــي واللوجســتي لهــا ومبــا يضمــن اســتفادة تلــك الــرشكات مــن أهــم مخرجــات البحــوث الزراعيــة والحيوانيــة 

واإلمكانيــات البحثيــة املتوفــرة باملديريــة.

نتمنــى أن تكــون املعلومــات املنشــورة يف هــذا التقريــر مفيــدة لجميــع القــراء ذوي العالقــة بالزراعــة والــرثوة الحيوانيــة والباحثــني 

وطــالب وأســاتذة الجامعــات وصنــاع القــرار يف مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصة. 

إن هــذه اإلنجــازات البحثيــة مل تكــن لــرتى النــور لــوال الدعــم املبــارش وغري املبــارش املقدم مــن العديد مــن الشــخصيات واملنظامت 

والهيئــات البحثيــة ، ويف هــذا اإلطــار يــرين أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر ملعــايل الدكتــور حمــد بــن ســعيد العــويف وزيــر الزراعــة 

والــرثوة الســمكية املوقــر وســعادة الدكتــور أحمــد بــن نــارص البكــري وكيــل الــوزارة للزراعــة لدعمهــام املتواصــل لجميــع األنشــطة 

ــة  ــات املركزي ــالء باملديري ــك للزم ــكر كذل ــة. والش ــة والحيواني ــة للبحــوث الزراعي ــة العام ــدرات يف املديري ــر الق ــة وتطوي البحثي

املعنيــة يف ديــوان عــام الــوزارة واملديريــات واإلدارات الزراعيــة مبحافظــات الســلطنة املختلفــة عــى مســاهمتهم الفعالــة يف تنفيــذ 

األنشــطة البحثيــة.

والشــكر موصــول للمنظــامت الدوليــة مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( واملركز الــدويل للبحــوث الزراعية يف 

املناطــق الجافــة ) إيــكاردا( واملركــز الــدويل للزراعــة امللحيــة )إكبــا( وإتحــاد مؤسســات البحــوث الزراعيــة يف الــرشق األدىن وشــامل 

ــة )أكســاد(  ــة واملركــز العــريب لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض القاحل ــة الزراعي ــة للتنمي ــا( واملنظمــة العربي ــا )أرينين أفريقي

ومنظمــة التنــوع الحيــوي والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واإلتحــاد الــدويل للمســتنبطات النباتيــة الجديــدة )اليوبــوف( عــى 

الدعــم والخدمــات االستشــارية وبنــاء وتطويــر القــدرات الوطنيــة. 

ــة  ــؤون املناخي ــة والش ــاه ووزارة البيئ ــوارد املي ــة وم ــات اإلقليمي ــي ووزارة البلدي ــث العلم ــس البح ــني مبجل ــكر املختص ــام نش ك

ــة  ــة والحيواني ــوارد الوراثي ــز عــامن للم ــوس ومرك ــة الســلطان قاب ــالط الســلطاين وجامع ــوان الب ــالط الســلطاين ودي وشــؤون الب

والنباتيــة وصنــدوق التنميــة الزراعيــة والســمكية ومكتــب التقنيــة النوويــة الســلمية بــوزارة الخارجيــة ومركــز اإلبتــكار الصناعــي   

والجمعيــة الزراعيــة العامنيــة وجمعيــة مزارعــي الرمــان بالجبــل األخــر وجمعيــة امليــاه العامنيــة ومؤسســات القطــاع الخــاص.

ويف الختــام أود أن أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر ألعضــاء اللجنــة العلميــة وللخــراء والباحثــني والفنيــني وجميــع العاملــني يف 

املقــر الرئيــي للمديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة والحيوانيــة بالرميــس ومركــزي بحــوث الصحــة الحيوانيــة واالنتــاج الحيــواين 

ومركــز بحــوث الزراعــة النســيجية والدوائــر البحثيــة باملحافظــات لجهدهــم املبــارش وغــري املبــارش يف تنفيــذ األنشــطة البحثيــة 

ســائالً املــوىل عــز وجــل أن يوفــق الجميــع لخدمــة هــذا البلــد العزيــز يف ظــل القيــادة الحكيمــة ملوالنــا حــرة صاحــب الجاللــة 

الســلطان هيثــم بــن طــارق املعظــم )حفظــه اللــه و رعــاه(. 

د. حمود بن درويش بن سامل الحســـــــني 

مدير عام البحــوث الزراعيـــة و الحيوانيـة
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تأثري املبيدات املختلفة على  حشرة عثة التمر الصغرى )احلمرية(

تعتــر زراعــة النخيــل يف املجتمعــات العربيــة ذات أهميــة خاصــة ليــس فقــط كمصــدر للغــذاء ولكــن الرتباطهــا بعــادات وتقاليــد 

ــاك  ــة ومنهــا ســلطنة عــامن. هن ــدول العربي ــر خاصــة يف ال ــل نظــرة تقدي ــال، مــام جعــل للنخي ــة توارثتهــا األجي ــم اجتامعي وقي

 Batrachedra ــرى ــر الصغ ــة التم ــا عث ــن ضمنه ــامر وم ــل الث ــؤدي إىل تقلي ــل وت ــى النخي ــر ع ــي تؤث ــات الت ــن اآلف ــد م العدي

amydraula ، حيــث تنتــرش يف جميــع  مناطــق منــو النخيــل يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا مبــا يف ذلــك العــراق واململكــة 

العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة وقطــر والبحريــن وعــامن واألردن ومــرص وليبيــا وتونــس وإيــران والهنــد.  تعــرف 

عثــة التمــر الصغــرى يف الســلطنة بإســم الحمــرية ، حيــث تقــوم هــذه الحــرشة بوضــع بيضهــا عــى الثــامر، وعندمــا تخــرج الريقــات 

ــة إىل اللــون البنــي وتبقــى  ــون الثــامر املصاب ــايل يــؤدي ذلــك إىل تيبــس الثــامر، و يتغــري ل تقــوم بنخــر الثــامر وإفســادها وبالت

الثمــرة املصابــة معلقــة عــى الشــمراخ الثمــري، بحيــث تقــوم يرقــة حــرشة الحمــرية بربــط الثمــرة قبــل الدخــول إليهــا بالشــمراخ 

الثمــري وذلــك عــن طريــق نســج خيــوط حريريــة بــني الثمــرة والشــمراخ الثمــري، لذلــك يســهل مالحظــة الثــامر املصابــة وهــي 

معلقــة عــى الشــامريخ .  تــؤدي اإلصابــة بحــرشة الحمــرية إىل تقليــل اإلنتــاج يف أشــجار نخيــل التمــر بنســب قــد تصــل إىل %75 

ــول املســتخدمة ملكافحــة  ــة أحــد الحل ــدات الحرشي ــر املبي ــه ، وتعت ــة الشــديدة إىل خســارة املحصــول بأكمل ويف حــاالت اإلصاب

ــايل: ماتركســني بلــس   ــة، وهــي كالت ــدات الحرشي ــواع مختلفــة مــن املبي ــم أربعــة أن ــم تقيي ــة ت هــذه الحــرشة. يف هــذه التجرب

)w/w %2.4 w/w, Oxymatrine %5 Abamectin( بجرعــة 1 مــل/ لــرت مــاء و مبيــد تريبــون )EW %10 Etofenprox(  بجرعــة 1 

مــل / لــرت مــاء و مبيــد ديســيز اكســبريت )w/v %10 Deltamethrin( بجرعــة 2 مــل/ لــرت مــاء  و مبيــد كوبــرون بجرعــة 10 مــل 

/ 1 لــرت مــاء و مبيــد ديســيز )25gm/L,w/v Deltamithrine( بجرعــة 1 مــل / لــرت مــاء. تــم تحديــد كفــاءة املبيــدات املســتخدمة 

ــع  ــق نظــام التوزي ــم تطبي ــة )صــورة 1( ، وت ــة بحــرشة الحمــرية يف املعامــالت املختلف ــامر املصاب ــني عــدد الث بحســاب الفــرق ب

العشــوايئ الكامــل. أظهــرت النتائــج تفــوق كل مــن مبيــد ديســيز اكســبريت بجرعــة )2 مل/لــرت( ومبيــد تريبــون بجرعــة )1 مــل/

لــرت( وذلــك يف خفــض نســبة اإلصابــة بعــد الــرش ، حيــث أعطــى ديســيز اكســبريت والرتيبــون  نســب تخفيــض يف عــدد الثــامر 

املصابــة بلغــت 98.90% و95.60% بعــد 10 أيــام ، وأعطــى مبيــد املاتركســني بلــس ومبيــد الديســيز )1 مل/لــرت( نســبة تخفيــض 

يف عــدد الثــامر املصابــة بالتســاوي )94.51%( بعــد 10 أيــام ، ثــم أىت بعــد ذلــك مبيــد كوبــرون  والــذي أعطــى تخفيــض يف عــدد 

الثــامر املصابــة بنســبة 93.65% بعــد 10 أيــام.

صورة 1. )أ-ب(. )أ( وضع العالمات عى عذوق النخيل ، )ب( الرش باملبيد الحرشي

الربنامج الرئيسي 1. حبوث خنيل التمر
املشروع 1-1 اإلدارة املتكاملة آلفات وأمراض النخيل

بأ
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دراسة كفاءة بعض املبيدات يف مكافحة حشرة دوباس النخيل عن طريق الرش األرضي يف خريف 2019م 

تواجــه زراعــة نخيــل التمــر يف ســلطنة عــامن عــدة تحديــات منهــا آفــة دوبــاس النخيــل ، والتــي تعــد ضمــن أكــرث اآلفــات خطــرا 

عــى إنتــاج التمــر كــام ونوعــا ، وتعتــر املكافحــة الكيامئيــة مــن االســرتاتيجيات األكــرث فعاليــة يف الســيطرة عــى هــذه اآلفــة. 

لــذا تــم إجــراء مســح خــالل خريــف 2019م بهــدف تحديــد األماكــن املناســبة إلجــراء التجــارب امليدانيــة لدراســة تأثــري بعــض 

املبيــدات املختــارة ومــدى فعاليتهــا يف مكافحــة حــرشة دوبــاس النخيــل ، وبالتــايل فقــد تــم متييــز أشــجار نخيــل مصابــة يف قريــة 

)الخرمــة( يف واليــة إزيك  مبحافظــة الداخليــة. وإلجــراء هــذه الدراســة فقــد تــم إعــداد محاليــل املبيــدات وفقــا ملعــدالت الجرعــة 

املــوىص بهــا ملعالجــة النخيــل املصــاب )صــورة 2( . تــم تســجيل أعــداد الحــرشات وكميــة النــدوة العســلية يف األوراق الحساســة 

قبــل املعالجــة بالــرش األريض )صــورة 3(، كــام تــم معالجــة بعــض أشــجار النخيــل باملــاء كشــاهد للمقارنــة. تــم تســجيل البيانــات 

ــة( ، ثــم تــم وضــع )4( أوراق حساســة  ــات لــكل معامل ــات ) 5 نبات ــار )3( أوراق مــن كل نب ــج عــن طريــق اختي للنخيــل املعال

بشــكل عشــوايئ تحــت ظــل كل نخلــة ) 10 أشــجار لــكل معاملــة( )صــورة 4(، وتــم تســجيل البيانــات ألعــداد الحــرشات و النــدوة 

.18 Minitab العســلية بعــد 7 و10 و14 يومــاً مــن املعاملــة. تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا باســتخدام برنامــج

املشروع 1-2 اإلدارة املتكاملة حلشرة الدوباس وسوسة النخيل احلمراء

صورة 3 )أ وب(. معاملة النخيل املصاب باملبيدات

صورة 2 . إعداد محاليل املبيدات 

صورة 4 )أ وب(. وضع األوراق الحساسة للندوة العسلية تحت النخيل املصاب

بأ

بأ
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صورة 5. الرش الجوي بالطائرة املروحية

أظهــرت النتائــج اختالفــاً ملحوظــاً يف أعــداد الحــرشات بعــد املعاملــة بخــالف مــا كانــت عليــه قبــل املعاملــة ، وقــد ظهــر مــن 

خــالل النتائــج أن أكــرث عــدد مــن حــرشات الدوبــاس )198.3± 53.9 و294.3 ± 29.3 و181.3±15.1( كان بعــد 7 و10 و14 يــوم 

بعــد الــرش عــى التــوايل وذلــك يف األشــجار التــي عولجــت مببيــد )فايتوماكــس 1% مســتحلب(. أمــا أشــجار النخيــل التــي عوملــت 

مببيــد )ديســيز 2.5 % مســتحلب ( فقــد كانــت األقــل عــددا )31.3±18.1 و24±15.2 و10.7±8.2( بعــد 7 و 10 و 14 يومــاً 

بعــد الــرش عــى التــوايل ، يف حــني تــم تســجيل أقــل درجــة تــدين يف معــدل أعــداد الحــرشات يف اليــوم 14 بعــد املعالجــة مببيــد 

فايتوماكــس 1% مســتحلب )39.2±10.4( ، بينــام ســجل مبيــد )ديســيز 2.5 مســتحلب( النســبة األعــى يف تــدين أعــداد الحــرشات 

.)1.1±98.4(

تقييم عدد من املبيدات احلشرية ضد حشرة دوباس النخيل خالل الرش اجلوي للجيل الربيعي 2019م 

ــارش مــن خــالل  ــل التمــر يف الســلطنة  ، ويكمــن رضرهــا املب ــات الضــارة بأشــجار نخي ــل مــن اآلف ــاس النخي ــر حــرشة دوب تعت

تغذيتهــا ، حيــث متتــص عصــارة النبــات محدثــة اســتنزافاً للعنــارص الغذائيــة املنتجــة مــن قبــل النخلــة ، وكذلــك رضرهــا غــري 

املبــارش مــن خــالل إفرازهــا للنــدوة العســلية عــى الســعف واألســطح الســفلية وكذلــك الزراعــات البينيــة مــام ينتــج عنهــا منــو 

ــات.  ــايل ضعــف النب ــألوراق وبالت ــة مســببة االنخفــاض يف مســتوى التمثيــل الضــويئ ل ــات وتراكــم األترب الفطري

يعتــر اســتخدام املبيــدات الحرشيــة أحــد الحلــول املســتخدمة ملكافحــة هــذه الحــرشة ، حيــث تــم تجربــة عــدد مــن املبيــدات 

الحرشيــة ضــد هــذه اآلفــة. تــم يف هــذه التجربــة تقييــم عــدد مــن املبيــدات الحرشيــة ضــد حــرشة دوبــاس النخيــل وذلــك خــالل 

الــرش الجــوي للجيــل الربيعــي 2019م )صــورة 5( ، حيــث تــم تنفيــذ التجــارب يف واليــة إزيك مبحافظــة الداخليــة وواليتــي دمــاء 

والطائيــني واملضيبــي مبحافظــة شــامل الرشقيــة. تــم تقييــم مبيــد ماتريكســني 2.4% )حجــم متناهــي الصغــر( و مبيــد ديســيز 1.25 

)حجــم متناهــي الصغــر( )جــدول 1( ، بجرعــة 1.5 لرت/فــدان ، حيــث تــم تقديــر كفــاءة املبيــدات املســتخدمة بحســاب نســبة 

الفــرق يف عــدد قطــرات النــدوة العســلية وكذلــك عــدد أفــراد حــرشة دوبــاس النخيــل قبــل يــوم مــن رش املبيــد وبعــد الــرش مبــدة 

3 و7 و10 و14 يومــاً.  بينــت النتائــج وجــود فــرق معنــوي )F<0.001( يف نســبة التخفيــض يف عــدد قطــريات النــدوة العســلية بــني 

املبيديــن بعــد الــرش ، كــام بينــت بــأن أفضــل النتائــج كانــت باســتخدام مبيــد ديســيز 1,25% )ح.م.ص( )1.5 لرت/فــدان( الــذي 

ــذي أعطــى  ــد ماتريكســني 2.4% )ح.م.ص( ال ــة مببي ــدوة العســلية بنســبة )90,92%( مقارن حقــق تخفيــض يف عــدد قطــريات الن

تخفيــض يف عــدد قطــريات النــدوة العســلية بنســبة )68.72%(. كــام بينــت النتائــج وجــود فــرق معنــوي بــني املبيديــن يف نســبة 

التخفيــض يف عــدد حــرشات دوبــاس النخيــل )F<0.001( ، وقــد كانــت نســبة التخفيــض )89.21%( ملبيــد الديســيز و)%26.81( 

ملبيــد املاتريكســني.

جدول 1. املبيدات املستخدمة يف تجارب الرش الجوي ملكافحة حرشة دوباس النخيل خالل الجيل الربيعي لعام 2019م

الرشكة املنتجةمجموعة املبيداملادة الفعالةاالسم التجاريم.

باير، علوم املحاصيل فرنسابايريرثويددلتامرثينديسيز 1,25% )ح.م.ص(1.

مستخلص نباتأوكسيميرثينماتريكسني 2.4% )ح.م.ص(2.
رسل اإلدارة املتكاملة لآلفات 

بريطانيا 
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دراسة فعالية بعض املبيدات احلشرية ضد حشرة دوباس النخيل يف ظروف املخترب 

تواجــه وقايــة  أشــجار النخيــل يف ســلطنة عــامن مجموعــة مــن التحديــات تحــت ظــل الظــروف املناخيــة الطبيعيــة ، وذلــك ملــا 

تتعــرض لــه مــن أمــراض وآفــات مختلفــة مــام يتســبب يف خســائر اقتصاديــة كــام ونوعــا الســيام يف انتــاج التمــر. وعــى الرغــم 

ــات امللحــة يف  ــة تعــد مــن الروري ــة يف املكافحــة إال أن املكافحــة الكيميائي ــاع بعــض األســاليب غــري الكيميائي مــن رضورة اتب

مكافحــة حــرشة دوبــاس النخيــل ، التــي تصنــف ضمــن أكــرث آفــات النخيــل رضرا ، إذ تهاجــم نخيــل التمــر يف الســلطنة وبعــض 

ــل واليمــن وباكســتان  ــة الســعودية ومــرص والعــراق وارسائي ــم تســجيلها يف اململكــة العربي ــدول يف الــرشق األوســط ، فقــد ت ال

وقطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة. ويف مجــال املكافحــة الكيميائيــة ، فقــد شــاع اســتخدام مبيــدات البريوثرويــدات و املبيــدات 

فوســفوعضوية بشــكل مســتمر ملكافحــة هــذه اآلفــة. 

لهــذا تــم إجــراء هــذه التجربــة لدراســة مــدى كفــاءة هــذه املبيــدات ومقارنتهــا مببيــدات مســتحدثة أخــرى بهــدف اختيــار مبيــد 

مناســب للقضــاء عــى آفــة دوبــاس النخيــل.  يف هــذه التجربــة تــم اختبــار ثالثــة مبيــدات غــري شــائعة االســتخدام )فايتوماكــس 

1مســتحلب/ ذرات متناهيــة الصغــر، ماتركســني 2.4 ذرات متناهيــة الصغــر و تريبــون 10 مســتحلب مــايئ( ملقارنــة مــدى فعاليتهــا 

ــم  ــارات التقيي ــق اختب ــن طري ــك ع ــائعي االســتخدام )ديســيز 2.5مســتحلب و ســوميثيون 50 مســتحلب( وذل ــن ش ــع مبيدي م

الحيــوي تحــت ظــروف املختــر )صــورة 6 و7(. 

أوضحــت النتائــج أن مبيــدي ديســيز 2.5 مســتحلب و ســوميثبيون 50 مســتحلب أكــرث ســمية مــن باقــي املبيــدات فقــد كانــت 

قيمــة الجرعــة القاتلــة 50 )0.008 و0.095 جــزء مــن املليــون( ملبيــدي ســوميثيون وديســيز عــى التــوايل. أمــا باقــي املبيــدات فقــد 

ــة 50 )9.24 جــزء مــن املليــون( ، ويف  ــة ، حيــث كان الحــد األدىن للجرعــة القاتل كان أداء )فايتوماكــس1 مســتحلب( أكــرث فعالي

املقابــل أظهــرت النتائــج أن مبيــد تريبــون أكــرث فعاليــة بقيمــة جرعــة قاتلــة 50 )14.556 جــزء مــن املليــون( يليــه مبيــد ماتركســني 

)22.761 جــزء مــن املليــون(. خلصــت النتائــج بــأن مبيــدات البريوثرويــدات والفوســوفوعضوية هــي األكــرث فعاليــة عــن غريهــا 

، ولكــن تــأيت خطورتهــا يف نســبة تطــور املقاومــة الحرشيــة مــع كــرثة واســتمرارية اســتهالكها ، فضــال عــن حجــم الــرر البيئــي 

نتيجــة اســتخدام الرتاكيــز العاليــة والســامة عــى باقــي الكائنــات غــري املســتهدفة.  

صورة 6 )أ وب(. فسائل نخيل مصابة بحرشة دوباس النخيل

صورة 7 )أ وب(. التحضري و إعداد تجارب التقييم الحيوي 

بأ

بأ
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دراس��ة مقاومة حش��رة دوباس النخيل ضد املبيدات املس��تخدمة يف مكافحتها من مناطق خمتلفة حتت ظروف 
املخترب 

ــن  ــا خطــريا لألم ــدا وتحدي ــذي يشــكل تهدي ــر ال ــاج التمــور يف الســلطنة ، األم ــة خســائر فادحــة يف انت ــات الحرشي تســبب اآلف

الغــذايئ الوطنــي. ويعــد اســتخدام املبيــدات الكيميائيــة ملكافحــة هــذه اآلفــات جــزءا ال يتجــزأ مــن برامــج الزراعــة املســتدامة. 

ومــع ذلــك فــإن اإلفــراط يف اســتهالك هــذه املبيــدات قــد يــؤدي لتطــور مــا يعــرف باملقاومــة الحرشيــة ضــد هــذه املبيــدات ، 

باإلضافــة إىل التلــوث البيئــي وإلحــاق الــرر عــى الصحــة العامــة جــراء تكــرار اســتخدامها. ويعــد الرتشــيد يف اســتهالك املبيــدات 

الحــل األمثــل لوقــف مثــل هــذه الظاهــرة وذلــك لتطويــر برامــج إدارة ومكافحــة الحــرشات. ويف الســلطنة يتــم مكافحــة حــرشة 

دوبــاس النخيــل - والتــي تعتــر أحــد أهــم اآلفــات االقتصاديــة لنخيــل التمــر- باســتخدام املبيــدات الحرشيــة ســواء عــن طريــق 

الــرش الجــوي أو األريض بشــكل ســنوي ضمــن خطــة تــرشف عليهــا وزارة الزراعــة والــرثوة الســمكية. وعــى الرغــم مــن ذلــك 

ــة يف  ــة املقاوم ــة لدراســة حال ــذا صممــت هــذه التجرب ــني بشــكل دوري. ل ــل املزارع ــن قب ــة م ــن هــذه اآلف ــالغ ع يســتمر اإلب

ــاس النخيــل ضــد املبيــدات شــائعة االســتخدام يف الســلطنة )دلتامرثيــن والفيفثينــون( ، وتــم جمــع الحــرشات مــن  حــرشة دوب

قــرى مختلفــة ) فلــج املراغــة،  الواصــل، الخرمــه، مــس، مقــل، الروضــة، بعــد، صيــا واملضــريب( ليتــم تقييــم درجــة مقاومتهــا ضــد 

مبيــد )ديســيز 1 مســتحلب( ومبيــد )ســوميثيون 50 مســتحلب( . أظهــرت النتائــج مســتويات معتدلــة مــن املقاومــة ضــد مبيــد 

)الدلتامرثيــن( مــن خــالل  نســب مقاومــة تراوحــت بــني ) 3- 10 درجــات(. كانــت الدرجــة األعــى للمقاومــة )8.16 مــرات( يف 

الحــرشات التــي تــم جمعهــا مــن قريــة )بعــد( بقيمــة جرعــة قاتلــة 50 بلغــت ) 0.881 جــزء مــن املليــون(. أمــا يف باقــي الســالالت 

والتــي تــم جمعهــا مــن قــرى الروضــة ومقــل واملضــريب فقــد أظهــرت مســتويات منخفضــة مــن املقاومــة حيــث تراوحــت )5.08 

و 8.16 مــرات( بينــام يف العينــات التــي جمعــت مــن قــرى مــس والخرمــه وصيــا وفلــج املراغــة والواصــل كانــت نســب املقاومــة 

فيهــا متدنيــة  )3.22 إىل 4.70 مــرات ( ، أمــا مبيــد ســومثيون فقــد أظهــرت النتائــج أعــى نســبة مقاومــة ضــده يف الحــرشات التــي 

تــم جمعهــا مــن قريــة )بعــد( حيــث بلغــت درجــة مقاومتهــا )7.22 مــرة( وهــي األعــى مقاومــة ملبيــد )ديســيز ( ، بينــام كانــت 

درجــة مقاومــة  الحــرشات التــي تــم جمعهــا مــن قريــة الروضــة ومقــل منخفضــة  تراوحــت )5.11 إىل 5.89 مــرات(. أمــا باقــي 

الســالالت مــن باقــي القــرى فقــد أظهــرت النتائــج مقاومــة طفيفــة جــدا للحــرشات ضــد مبيــد ســوميثيون.

دراسة تأثري املركب بيوكسيد البيبونايل على كفاءة املبيدات ضد آفة دوباس النخيل

إن اإلفــراط يف اســتهالك املبيــدات الحرشيــة ميثــل تحديــا خطــريا يف مجــال مكافحــة اآلفــات ذات األهميــة االقتصاديــة وأســاليب 

إدارتهــا ، حيــث يعتــر تطــور املقاومــة الحرشيــة ضمــن أهــم املشــاكل التــي تواجــه اإلدارة املتكاملــة يف مكافحــة تلــك اآلفــات 

ــة  ــور يف مقاوم ــات إىل أن التط ــاث والدراس ــن األبح ــري م ــارت كث ــد اش ــك. وق ــة لذل ــول بديل ــاد حل ــة إيج ــة إىل صعوب ، باإلضاف

الحــرشات يرجــع إىل اإلفــراط يف اســتهالك املبيــدات الكيامئيــة بشــكل مســتمر ومتكــرر. وقــد أدت األبحــاث إىل أهميــة املركبــات 

املحفــزة التــي تتفاعــل مــع املبيــد وتســتهدف اإلنزميــات الحرشيــة املســببة للمقاومــة. ويعتــر مركــب بيوكســيد البيبونايــل أحــد 

املركبــات املحفــزة التــي تســتخدم لتعزيــز كفــاءة املبيــدات . أجريــت هــذه التجربــة لتقييــم مــدى تأثــري املركــب املحفــز بيوكســيد 

ــم  ــل. ت ــاس النخي ــد ) ديســيز1 مســتحلب( و ) ســوميثيون 50 مســتحلب( يف مكافحــة حــرشة دوب ــاءة مبي ــل عــى كف البيبوناي

تحضــري محاليــل املبيــدات الحرشيــة عــى مجموعــة مــن الرتاكيــز تراوحــت بــني ) 0.062 – 1 جــزء مــن املليــون( ملبيــد )ديســيز1 

مســتحلب ( وبــني )0.0015-0.250 جــزء مــن املليــون ( ملبيــد )ســوميثيون 50 مســتحلب(. وذلــك بعــد التجــارب األوليــة لتحديــد 

 .polo plus الرتاكيــز التــي تظهــر نســبة مــوت للحــرشات بــني )0-100%( ، وقــد تــم تحليــل البيانــات إحصائيــا باســتخدام برنامــج

أظهــرت النتائــج فعاليــة اســتخدام املركــب املحفــز بيوكســيد البيبونايــل عــى املبيــدات املســتخدمة ، فقــد لوحــظ وجــود أعــى 

نســبة للتحفيــز )3.09( وذلــك يف العينــات التــي تــم جمعهــا مــن قريــة ) مــس( ضــد مبيــد )ديســيز 1 مســتحلب( وانخفضــت 

نســبة املقاومــة مــن 4.47 إىل 1.51. بينــام يف مبيــد ســوميثيون 50 مســتحلب مــع املركــب التحفيــزي فقــد تــم تحديــد أعــى نســبة 

للتحفيــز )1.67( يف العينــات التــي تــم جمعهــا مــن قريــة )الفلجــني(.
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Agarose gel صورة 8. الحمض النووي املستخلص للعينات املستهدفة عى هالم االجاروز

تعريف أنواع البكترييا من جذور خنيل التمر  ودورها احملتمل يف حتمل امللوحة 

تعتــر امللوحــة إحــدى املشــكالت الرئيســية التــي تؤثــر بنطــاق واســع عــى زراعــة وإنتاجيــة نخيــل التمــر )Phoenix dactylifera L( يف 

ســلطنة عــامن ، إال أنــه توجــد أنــواع مختلفــة مــن املجتمعــات البكترييــة التــي تحفــز مــن منــو النبــات يف مثــل هــذه الظــروف. 

تــم يف هــذه الدراســة تعريــف املجتمعــات البكترييــة املرتبطــة بجــذور النخيــل والرتبــة املحيطــة بالجــذور مــن مواقــع مختلفــة 

متأثــرة مبســتويات ملوحــة عاليــة وذلــك بإســتخدام تقنيــة التسلســل الجينــي 16S rDNA ، حيــث تــم تجميــع عينــات الجــذور 

والرتبــة املحيطــة بالجــذور مــن واليتــي بــركاء واملصنعــة بواقــع أربعــة مكــررات لــكل موقــع )جــدول 2(. 

جدول 2.  مواقع العينات و مستويات ملوحة الرتبة واملاء      

عدد املكرراتاملوقعم
قياس امللوحة )دس/م(االحداثيات

املاءالرتبةالطولاملدى

423.4004258.003745.1615.7بركاء/ الرميس )1(1

423.4001558.003176.0915.7بركاء/ الرميس )2(2

423.4017358.009467715.7بركاء/ الرميس )3(3

423.7642757.6404913.6520.5املصنعة/ الشعيبة4

423.7576857.6311416.0519.3املصنعة/ قري )1(5

423.7601757.6309134.417.7املصنعة/قري )2(6

422.6678258.0103836.714.6املصنعه/قري )3(7

113.15الرميس )الشاهد(8

 ))DNeasy® Plant Maxi Kit Qiagen مــن العينــات املســتهدفه لــكل موقــع باســتخدام DNA تــم اســتخالص الـــحمض النــووي

ومــن ثــم قيــاس تركيــز الحمــض النــووي باســتخدام 1% مــن هــالم األجــاروز Agarose والكشــف عنــه باســتخدام األشــعة فــوق 

 Macrogen Sequencing  إىل رشكــة DNA  البنفســجية كــام هــو موضــح يف الصــورة )8(. تــم إرســال عينــات الحمــض النــووي

ــة  ــالالت البكتريي ــد الس ــم تحدي ــن ث ــتخدام  16S rDNA وم ــي بإس ــل الجينوم ــات التسلس ــل تتابع ــة لتحلي ــا الجنوبي يف كوري

باســتخدام قاعــدة بيانــات الحمــض النــووي املتاحــة يف املركــز الوطنــي ملعلومــات التكنولوجيــا الحيويــة.

املشروع 1-6 التنوع الوراثي اجلزيئي لنخيل التمر



التقرير السنوي للبحوث الزراعية والحيوانية 2019م7

الربنامج الرئيسي  1 . بحوث نخيل التمر

صورة 9. سالالت بكتريية معزوله من جذور النخيل

ــا مــن عينــات جــذور النخيــل يف املختــر ، حيــث تــم يف  تــم اســتخدام نوعــني مختلفــني مــن األوســاط الغذائيــة لعــزل البكتريي

الوســط الغــذايئ )أ( تعقيــم الجــذور يف 70% مــن اإليثانــول ملــدة دقيقــة واحــدة و2% هيبوكلورايــت الصوديــوم ملــدة 10 دقائــق 

، ومــن ثــم 70% مــن اإليثانــول ملــدة 30 ثانيــة. كــام تــم غســل العينــات خمــس مــرات باملــاء املعقــم وتجفيفهــا بواســطة ورق 

الرتشــيح ، تــم طحــن العينــات يف 1 مــل مــن املــاء املقطــر لــكل عينــة وإجــراء التخفيفــات التسلســلية. وبعــد ذلــك تــم اخــذ 

100 ميكــرو لــرت مــن كل تخفيــف لــكل عينــة وإضافتهــا للوســط الغــذايئ وحفظهــا يف الحاضنــة  )37 درجــه مئويــة ملــدة 96-72 

ســاعة( )صــورة 9(. 

أمــا بالنســبة للوســط الغــذايئ )ب( فقــد تــم فصــل الجــذور عــن النبــات وتجميعهــا وتعقيمهــا بشــكل ســطحي ، وإزالــة البكترييــا 

مــن الجــذور باســتخدام محلــول رينغــر )Ringer›s solution(. تــم بعــد ذلــك تخفيــف املحلــول وأخــذ 10 مايكــرو لــرت منهــا 

وتوزيعهــا يف الوســط الغــذايئ الــذي يحتــوي عــى )20 جــرام مــن هرمــون الروتــوز و10 مليليــرت مــن الجلريــن و1.5جــرام مــن  

 Luria agar )LA( )Sigma( or tryptic soy agar ( TSA( و15 جــرام مــن األجــار MgSO47H2O و1.5 جــرام مــن K2HPO4

يف لــرت واحــد مــن املــاء. وهكــذا تــم زراعــة البكترييــا التــي تنمــو عــى ســطح جــذور النخيــل يف وســط غــذايئNA  والخــاص لنمــو 

 Macrogen البكترييــا كــام هــو موضــح يف الجــدول )3(. تــم بعــد ذلــك إرســال عينــات مــن البكترييــا املعزولــة والنقيــة إىل رشكــة

Sequencing يف كوريــا الجنوبيــة لتحديــد ســالالت املجتمعــات البكترييــة.

         جدول 3.  مواقع العينات ولون املستعمرات البكتريية يف كل عينة.

لون املستعمرات البكترييةاملواقعم

أبيض وأصفربركاء/ الرميس )1(1

أبيض وأصفر وأبيض كرمييبركاء/ الرميس )2(2

أبيض وأصفر وبنيبركاء/ الرميس )3(3

أبيض وأصفراملصنعة/ الشعيبة4

أبيض وأصفر وأبيض كرميياملصنعة/ قري )1(5

أبيضاملصنعة/قري )2(6

أبيض أصفراملصنعه/قري )3(7
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أوضحــت النتائــج األوليــة املتحصــل عليهــا مــن تحليــل التسلســل الجينــي بإســتخدام تقنيــة  16S rDNA وجــود مثانيــة أنــواع 

 Phylum Proteobacteria مــن البكترييــا يف عينــات الرتبــة وجــذور نخيــل التمــر ، ومــن ضمنهــا ســبعة أنــواع تنتمــي إىل النــوع

بينــام نــوع واحــد ينتمــي إىل النــوع Pyhlum Firmicutes. يذكــر أن النــوع Lactococcus lactis هــو النــوع الوحيــد الــذي ينتمــي 

لـــ Firmicutes ، وتعــرف بالبكترييــا املرتبطــة بحمــض lactic acid. النــوع Enterobacter cloacae هــو االكــرث تواجــدا يف جــذور 

ــواع Citrobacter koseri وSeratia marescens وKlebsiella pneumonia وCitrobacter amalonaticus و  ــه األن ــل ، يلي النخي

ــا كـــendophytic  يف  ــواع مــن البكتريي Pseudomona والتــي تعــرف أيضــا كمحفــزات لنمــو النبــات ، حيــث عرفــت هــذه االن

كل مــن الــذرة والــكاكاو والصنوبــر والقطــن. كــام عرفــت أيضــا كـــمحفز للتحمــل ومنــو النبــات يف نبــات الكوســة ، بينــام أثبتــت 

 phytic لديــه القــدرة عــى تحليــل C. amalonaticus بعــض الدراســات قدرتهــا عــى تثبيــت النيرتوجــني بالنســبة للقمــح. النــوع

acid. A. xylosoxidans هــو النــوع الوحيــد مــن Alcaligenaceae والــذي عــرف كـــمحفز للنمــو يف القمــح وكمقــاوم للنحــاس 

 Macrogen يف نبــات الخــردل. ســيتم خــالل املوســم القــادم عمــل املزيــد مــن التحاليــل بعــد إســتالم جميــع النتائــج مــن رشكــة

.Sequencing
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تأثريغ��از األوزون يف احل��د م��ن األمراض ومس��تويات األوكس��جني امل��ذاب و تأثريه عل��ى منو وانتاجي��ة اخليار يف 
الزراع��ة املائية  يف البي��وت احملمية املربدة

تطــورت أنظمــة الزراعــة بــدون تربــة كحــل ممكــن لتجنــب األمــراض التــي تنقلهــا الرتبــة يف الزراعــات املحميــة ، غــري أن أحــد 

املشــاكل الرئيســية املتعلقــة بالنظــام املغلــق للزراعــة بــدون تربــة هــو االنتشــار املحتمــل ملســببات األمــراض الفطريــة الجذريــة 

مــع إعــادة تدويــر املحاليــل الغذائيــة. لــذا ، تــم تنفيــذ تجربــة اســتخدام غــاز األوزون خــالل الفــرتة مــن فرايــر- مايــو 2019م 

للتأكــد مــن فعاليتــه ضــد الفطــر املمــرض للنبــات )Pythium( ، ومســتويات األوكســجني املــذاب ومنــو وإنتاجيــة محصــول الخيــار 

باســتخدام النظــام املغلــق. أوضحــت النتائــج أن النباتــات املرويــة باملحلــول املغــذي املضــاف إليــه غــاز األوزون قــد انخفضــت 

بهــا اإلصابــة بفطــر )Pythium( بشــكل معنــوي )p>0.05( وارتفــاع مســتوى األوكســجني املــذاب مقارنــة بالنباتــات غــري املعاملــة 

بــاألوزون ، غــري أنــه مل يكــن للغــاز أي تأثــري معنــوي عــى مســتوى إنتاجيــة النباتــات. ســيتم تكــرار التجربــة يف املوســم املقبــل 

لتأكيــد النتائــج.

نقل تقنية تربيد احمللول املغذي النتاج اخليار باستخدام تقنية الزراعة بدون تربة يف البيوت احملمية للمزارعني 

أثبتــت الدراســات البحثيــة التأثــري األيجــايب لتريــد املحلــول املغــذي خــالل فــرتة الصيــف عــى منــو وانتاجيــة الخيــار والحــد مــن 

ــر بدرجــة  ــة )النظــام املغلــق( ، كــام أن منــو النبــات يتأث اصابتهــا باألمــراض الفطريــة واملزروعــة باســتخدام الزراعــة بــدون ترب

كبــرية بدرجــة حــرارة منطقــة الجــذر. وقــد أوضحــت الدراســات التــي نفــذت يف الســلطنة أن أفضــل درجــة حــرارة تريــد هــي بــني 

22 -25 درجــة مئويــة ، حيــث أعطــت أفضــل منــو وجــودة يف اإلنتــاج وانخفــاض اإلصابــة باألمــراض الفطريــة. وللبــدء يف نقــل هــذه 

التقنيــة للمزارعــني ، فقــد تــم اختيــار أحــد املزارعــني بواليــة بــركاء و تــم تنفيــذ التقنيــة يف شــهر يونيــو 2019 يف أحــد البيــوت 

املحميــة املــردة )306 م2( وتوفــري كل مــا تحتاجــه التقنيــة مــن أجهــزة ومعــدات ، وتــم متابعــة التجربــة عــى مــدى شــهرين. 

أثبتــت التقنيــة نجاحهــا لــدى املــزارع ، حيــث بلغــت إنتاجيــة البيــت )4500 ( كجم/البيــت ، وتعــد هــذه االنتاجيــة قريبــة مــن 

نتائــج الدراســات البحثيــة خــالل فــرتة الصيــف )5000- 6000 كجم/البيــت(. 

الربنامج الرئيسي 2. كفاءة استخدام املياه وإدارة الري
املشروع 2-1 حتسني كفاءة استخدام املياه يف الزراعة احملمية وتقنيات الزراعة بدون تربة
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صورة 10 )أ وب(. أخذ عينات الرتبة لتقدير كفاءة استخدام املياه

استخدام النظائر والتقنيات النووية يف اإلدارة املتكاملة للمياه والرتبة واملغذيات لتحسني إنتاجية احملاصيل

ــري بالغمــر يف ســلطنة عــامن إىل إنخفــاض  ــة الســائدة باإلضافــة إىل طــرق ال ــة الرملي يــؤدي كل مــن البخــر العــايل ونــوع الرتب

كفــاءة اســتخدام امليــاه وكفــاءة اســتخدام النبــات للعنــارص الغذائيــة. ال تــزال حــوايل 70% مــن األرايض تــروى بنظــام الــري بالغمــر 

بكفــاءة منخفضــة تــرتاوح بــني 50% إىل 60%. أشــارت دراســة أجريــت عــى أشــجار النخيــل إىل أن اســتخدام الــري بالتنقيــط تحــت 

الســطحي يســاهم يف توفــري مــا نســبته 40% مــن امليــاه ويرفــع كفــاءة اســتخدام امليــاه حتــى 2.0 كجــم/م3 مقارنــة بنظــام الــري 

بالنافــورة الــذي يعطــي 1.3 كجــم/م3. يوجــد يف الســلطنة حــوايل 7.5 مليــون شــجرة نخيــل ، معظمهــا مرويــة باســتخدام الــري 

بالغمــر، وأقــل مــن 20% منهــا مــروي بواســطة نظــام الــري بالنافــورة. تــم إجــراء تجربــة بالتعــاون مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــاه  ــاءة اســتخدام املي ــة عــى تحســني كف ــز التجرب ــة. ترك ــوب الرشقي ــة مبحافظــة شــامل وجن ــرة البحــوث الزراعي ــة يف دائ الذري

والعنــارص الغذائيــة مــن خــالل تطبيــق الــري بالتنقيــط تحــت الســطحي وتحديــد مقــدار فقــدان امليــاه بســبب البخــر ومقارنتهــا 

مــع نظــام الــري بالنافــورة. تســتخدم التقنيــات النوويــة يف هــذا املــرشوع مــن أجــل: )1( تحديــد مســاهمة تطبيــق الــري تحــت 

الســطحي عــى تقليــل البخــر مــن ســطح الرتبــة وتحســني كفــاءة اســتخدام امليــاه ، حيــث يســتخدم األوكســجني O18( 18( لقيــاس 

البخــر والفصــل بــني عمليتــي النتــح والبخــر للتخلــص مــن البخــر غــري الفعــال للميــاه مــن الرتبــة ؛ )2( دراســة تأثــري األســمدة 

 . )N15 ( 15 لتحســني إنتــاج املحاصيــل وكفــاءة اســتخدام العنــارص الغذائيــة باســتخدام النيرتوجــني )غــري العضويــة )النيرتوجــني

تــم حصــاد الثــامر وتجميــع عينــات مــن الرتبــة والســعف والثــامر وســيتم إرســالها للتحليــل مبختــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة )صــورة 10(.

املشروع 2-2 . تعظيم االستفادة من استخدام املياه وإدارتها حتت بيئات خمتلفة 

بأ
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نشر زراعة حشيشة اللبيد كعلف أساسي للحيوانات يف عمان 

تعتــر حشيشــة الــرودس مــن أهــم املحاصيــل العلفيــة املزروعــة يف الســلطنة ، غــري أن هــذا املحصــول يســتهلك كميــة ميــاه كبــرية 

قــد تصــل إىل 22000 مــرت مكعب/هكتــار يف الســنة وفقــاً للتقديــرات االحصائيــة بــوزارة الزراعــة والــرثوة الســمكية لســنة 2009م 

بالتعــاون مــع املركــز الــدويل للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق الجافــة )ايــكاردا(. تــم تصنيــف حشيشــة اللبيــد عــى أنهــا مــن نباتــات 

املناطــق الحــارة واســعة اإلنتشــار يف الوديــان وعــى الكثبــان الرمليــة يف دول شــبه الجزيــرة العربيــة ، والتــي قــد يصــل طولهــا 

أكــرث مــن 150ســم ، كــام يعتــر اللبيــد مــن النباتــات العلفيــة التــي لهــا كفــاءة عاليــة يف اســتخدام ميــاه الــري مقارنــة بحشيشــة 

الــرودس والقــت .

تقــدر انتاجيــة اللبيــد مــن العلــف بـــ22.75 طــن مــن املــادة الجافــة للهكتــار ، وذلــك تحــت معــدالت ري تصــل إىل 15000 مــرت 

مكعب/هكتار/الســنة ، حيــث يعــد مــن النباتــات التــي ال تحتــاج إىل كميــات كبــرية مــن امليــاه مقارنــة مــع حشيشــة الــرودس 

والتــي تســتهلك مــا يقــارب 22000 مــرت مكعب/الهكتــار /الســنة إلنتــاج علــف بــوزن 7.84 مــن املــادة الجافــة للهكتــار.

أشــارت نتائــج الدراســات إىل رضورة االســتفادة مــن حشيشــة اللبيــد يف الســلطنة نظــرا ملــا لهــا مــن مميــزات ، حيــث أنهــا تحتــاج 

لكميــات قليلــة مــن امليــاه واألســمدة باملقارنــة مــع أنــواع أخــرى مــن الحشــائش ، ومــن جانــب الســعي لجعــل اللبيــد كحــل 

بديــل للمزارعــني املعتمديــن عــى الــرثوة الحيوانيــة وكمصــدر دخــل لهــم ، تــم تكييــف وزراعــة اللبيــد يف مــزارع للمواطنــني مــن 

ســبتمر2010 وحتــى يوليــو 2019م .

 تــم زراعــة اللبيــد مــع املزارعــني ضمــن مــرشوع  نقــل تقنيــة األعــالف بالتعــاون مــع إيــكاردا ، والتــي شــملت محافظــات الســلطنة 

املختلفــة. وكانــت البدايــة بســبع مــزارع تــم بعدهــا التوســع يف الرنامــج ليشــمل عــدد )8( حقــول جديــدة خــالل عــام 2010م 

حتــى وصــل عــدد املســتفيدين يف عــام 2019 م إىل )44( مزارعــا )جــدول 4(. جــاءت نتائــج قيــاس املــادة الجافــة لعلــف اللبيــد 

ــة العلــف األخــر مــن 16 اىل 23.1 طن/هكتار/الســنة مبتوســط إنتاجيــة  داعمــة للدراســات الســابقة ، حيــث تراوحــت إنتاجي

بلغــت 19.03 طــن للهكتــار للســنة وذلــك مبعــدل 10 -11 جــزة يف الســنة.

جدول 4. تقدير الوزن الجاف )طن/هكتار/السنة( ملحصول اللبيد يف عدد 44 مزرعة من سبتمرب2010   

إىل يوليو 2019م  

نظام الرياملوقعرقم املزارع
املساحة املزروعة 

)م2(
الحصاد

الوزن الرطب 

)طن/هكتار/السنة(

2001020.5بالتنقيطصحم1

2001122.1بالتنقيطصحم2

12502519.8بالتنقيطبركاء3

4002520.9بالتنقيطبركاء4

6101018.0بالتنقيطالسويق5

12802518.7بالتنقيطصحم6

12002519.3بالتنقيطصحم7

802521.5بالغمرالجمراء8

7503020.4بالتنقيطعري9

1001120.9بالتنقيطبهالء10

20001120.9بالتنقيطبهالء11

12501319.3بالتنقيطعري12

12001319.8بالتنقيطعري13

الربنامج الرئيسي 3. إدارة وحتسني املوارد الوراثية النباتية
املشروع 3-1 . مجع وحفظ وتوثيق األصول الوراثية للمحاصيل احمللية / أنواع النباتات الرعوية
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2001318.7بالتنقيطعري14

8001423.1بالتنقيطصحم15

8501420.9بالتنقيطصحم16

3301418.7بالتنقيطعري17

2001419.8بالتنقيطنزوى18

4000718.7بالتنقيطعري19

300423.1بالتنقيطنجد20

600618.7بالتنقيطصحار21

880720.8بالتنقيطصحار22

2100819.0بالتنقيطصحار23

600319.3بالتنقيطبهالء24

800418.5بالتنقيطساميل25

480418.2بالتنقيطعري26

1000917.8بالغمرالفليج27

500919.2بالغمرالرميس28

500918.2بالغمرالخابورة29

1000916.9بالغمرالخابورة30

500918.4بالغمرالخابورة31

5001019.4بالغمربركاء32

5001017.8بالتنقيطبركاء33

5001020.1بالغمربدبد34

5001018.2بالغمربدبد35

10001016.2بالغمرمحظه36

1001018.5بالغمربدبد37

1001016.0بالغمرازيك38

1001017.0بالغمربركاء39

1001017.5بالغمراملصنعه40

1001017.0بالغمربركاء41

1001017.0بالغمراملصنعة42

1501016.2بالغمربركاء43

1001017.4بالرشصحار44

23.1القيمة األعى

16.0القيمة األدين

19.03املتوسط

1.48اإلنحراف املعياري

مــن خــالل النجــاح الــذي تــم تحقيقــه مــع املزارعــني فإنــه يعــول عــى هــذا املــرشوع التوســع يف اختبــار وتقييــم الحــزم املتكاملــة 

ــد االقتصــادي  ــل ذات العائ ــن املحاصي ــوع م ــاج وجــودة هــذا الن ــادة إنت ــؤدي إىل زي ــي ت ــه والت ــات املحســنة الخاصــة ب للتقني

املرتفــع وزيــادة إنتاجيــة األعــالف واملحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة بحيــث ميكــن اســتثامرها لزراعــة األعــالف املوســمية ، وذلــك 

ــق األمــن  ــة وتحقي ــل الفجــوة الغذائي ــة يف وحــدة املســاحة بغــرض تقلي ــع معــدالت اإلنتاجي ــوزارة لرف ــات ال متاشــيا مــع توجه

الغــذايئ.
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أداء السمر األسرتالي )أكاسيا األمبري( )Acacia ampliceps( مقارنة بأنواع األعالف احمللية

تعــرف شــجرة الســمر االســرتايل )األكاســيا( بالســنط وهــي مــن الفصيلــة القرنيــة والتــي يبلــغ عــدد أصنافهــا قرابــة )1300( صنــف 

حــول العــامل ، و هنــاك الكثــري مــن أصنــاف اآلكاســيا املقاومــة للملوحــة والجفــاف وكثــري منهــا تقــوم بــدور حيــوي يف تثبيــت 

النيرتوجــني الجــوي يف الرتبــة ، كــام أن بــذور اآلكاســيا ذات قيمــة غذائيــة عاليــة تفــوق قيمــة القمــح واألرز فهــي تحتــوي عــى 

20% بروتــني و 35% دهــون. يوضــح الجــدول )5( القيمــة الغذائيــة للســمر االســرتايل باملقارنــة مــع املحاصيــل العلفيــة األخــرى.

يوجــد يف الســلطنة مــا يقــارب )12( نوعــا محليــا مختلفــا مــن األكاســيا وأكرثهــا انتشــارا هــي الســمر والقــرط والطلــح والســلم. 

ــوع مــن  ــدون هــذا الن ــكاد عــدم تصــور الصحــراء ب ــة وي ــرة العربي ــر شــجرة الســمر مــن األشــجار املهمــة يف شــبه الجزي وتعت

األشــجار ، حيــث توجــد أعــداد كبــرية مــن هــذه األشــجار يف مناطــق ال تتجــاوز كميــة األمطــار فيهــا عــن 50 مــم ســنويا. وينتــرش 

يف الســلطنة الســمر املحــي ، وقــد أدخــل إىل الســلطنة عــدة أنــواع مــن اآلكاســيا وكان آخرهــا ســنط امللــح أو الســمر األســرتايل 

والتــي تتحمــل درجــة ملوحــة ميــاه الــري إىل أكــرث مــن 15 ديسيســمنز/  م وقــد تعطــي أزهــارا يف الســنة الثانيــة مــن الزراعــة ، 

كــام ميكــن زراعتهــا يف األرايض شــبه الهامشــية. ومتتــاز عــادة بأنهــا غالبــا مــا تكــون وحيــدة الجــذع تتفــرع إىل ســيقان فــوق ســطح 

األرض ويصــل ارتفاعهــا مــن 2 – 8 أمتــار وقــد تصــل إىل 20 مــرتا يف األرايض الخصبــة وتكــون عدميــة أو ضامــرة األشــواك وذات 

ــاه  أوراق متوســطة الحجــم وتعتــر شــديدة التحمــل للملوحــة. أشــارت الدراســات البحثيــة إىل أنهــا تتحمــل درجــة ملوحــة مي

الــري إىل أكــرث مــن 20 ديسيســمنز/  م . ولوحــظ أن أوراق هــذه األشــجار مستســاغة مــن قبــل الحيوانــات كــام أن أزهارهــا بيضــاء 

بلــون الكريــم أو أصفــر فاتــح ، لهــا رائحــة عطريــة ، تتجمــع يف هامــات مســتديرة قطــر الواحــدة منهــا ســنتيمرت واحــد وهــي 

غزيــرة األزهــار إذ أن عــدد األزهــار يف الغصــن الــذي طولــه مــرت واحــد قــد تصــل إىل 400 زهــرة يقبــل عليهــا النحــل بشــكل كبــري.

ــأن موســم تزهــري هــذه الشــجرة بالســلطنة يكــون عــادة يف منتصــف نوفمــر ويســتمر ملــدة شــهر ونصــف  ــر ب ــر بالذك الجدي

ــار يف  ــات األزه ــول هام ــرح. وتتح ــوع وال ــن الش ــدر وكل م ــني الس ــل ب ــل العس ــق لنح ــم الرحي ــل يف دورة موس ــا لتدخ تقريب

وقــت الحــق إىل عناقيــد تحمــل قرونــا حلزونيــة طــول الواحــد منهــا يصــل مــن 7 إىل 12 ســم غــري متفتحــة وتتفتــح بعــد النضــج 

ــذور )صــورة 11(. ــر الب والجفــاف إىل أن تتناث

صورة 11 )أ-ج(. )أ( األوراق )ب( األزهار )ج( العناقيد لشجرة السمر االسرتايل

ميكــن اســتغالل الســمر األســرتايل كمصــدر علــف جيــد للجــامل واملاعــز يف املناطــق شــبه الجافــة ، حيــث أن علفهــا يتوافــر عــى 

امتــداد املوســم الجــاف يف غيــاب املصــادر العلفيــة األخــرى ، وتقــدم القــرون كغــذاء للحيوانــات لغــرض الحليــب لرفــع نســبة 

ــة باملعــادن بينــام البــذور غنيــة  إنتاجيتهــا مــن الحليــب ، كــام أن القــرون واألوراق غنيــة بالروتــني املهضــوم )12%( وهــي غني

بالروتــني الخــام )38%( )جــدول 5(. ويقــدر إنتاجهــا بحــوايل طــن واحــد مــن املــادة العلفيــة الجافــة للهكتــار يف العــام أو )10( 

طــن مــن املــادة العلفيــة الرطبــة للهكتــار يف العــام الواحــد. الجديــر بالذكــر أنــه ميكــن أيضــا االســتفادة مــن األجــزاء الخريــة 

لتعمــل كمصــدات للريــاح ، كــام أن هــذه األشــجار تتكاثــر بالبــذرة بعــد معاملتهــا مبعامــالت كيميائيــة أو ميكانيكيــة حيــث أن 

نســبة اإلنبــات مثــل هــذه املعامــالت يكــون ضعيفــا ، وتتنــوع هــذه املعامــالت بــني اســتخدام حمــض الكريــت املركــز واملخفــف 

والتنضيــد واملــاء الســاخن. أمــا فيــام يتعلــق باملســافات الزراعيــة لهــذه األشــجار فإنهــا تختلــف تبعــا للهــدف مــن الزراعــة وعــادة 

مــا تــزرع عــى مســافة مــن 3 إىل 4 أمتــار بــني الشــجرة واألخــرى ، كــام تعتمــد املســافة عــى خصوبــة األرض فاملســافة األكــر 

ــار شــتالت الســمر األســرتايل  ــة العمــل عــى إكث ــة والحيواني ــة للبحــوث الزراعي ــة العام ــم باملديري ــة األعــى. يت تكــون للخصوب

جبأ
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وتوزيعهــا عــى النحالــني واملزارعــني ومــريب الحيوانــات حيــث تــم توزيــع أكــرث مــن )4000( شــتلة يف عــام 2019م ، وسيســتمر 

العمــل للســنوات القادمــة يف إكثــار وتوزيــع شــتالت الســمر األســرتايل. ويف تجربــة أجريــت يف ســنة 2019م فقــد تبــني بــأن جــذور 

شــجرة األكاســيا مل تتعــدى )3( م أفقيــا ورأســياً تحــت ســطح الرتبــة )صــورة 12(. 

جدول 5. القيمة الغذائية للسمر االسرتايل باملقارنة مع املحاصيل العلفية األخرى

القيمة الغذائية

املحصول

الصبار األملسالقتحشيشة الرودس*السمر االاسرتايل

Acacia amplicepsChloris gayanaMedicago sativa.Opuntia spp

95.0024.9012.509.85املادة الجافة )%(

7-10.699.0019.909الروتني الخام )%(

36.6436.9022.3014.04األلياف )%(

األلياف املنظمة 

% )NDF( املحايدة
58.1275.0044.808.90

13.399.0015.008.88الرماد )%(

* تم الري مبياه عذبة مل تتعدى ملوحتها )1 ديسيسمنز/م(

صورة 12 )أ وب(. )أ( جذور السمر االسرتايل ، )ب( الجذر األوسط الحي
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مجع وتوصيف واستخدام التنوع اجليين لسالالت املوز احمللية يف السلطنة 

يعتــر محصــول املــوز مــن محاصيــل الفاكهــة املهمــة يف العــامل ، حيــث يحتــل املرتبــة الثانيــة بعــد النخيــل يف املســاحات املزروعــة 

بأشــجار الفاكهــة يف الســلطنة. هنــاك العديــد مــن العوامــل الحيويــة وغــري الحيويــة التــي تهــدد زراعــة املــوز بالســلطنة. مــن 

أهــم العوامــل غــري الحيويــة تلــك التــي ســببتها التغيــريات املناخيــة واألعاصــري والفيضانــات والجفــاف ، باإلضافــة إىل ملوحــة امليــاه 

والتــي ســببها اســتنزاف امليــاه الجوفيــة. أمــا بالنســبة للعوامــل الحيويــة فمــن أبرزهــا اآلفــات واألمــراض النباتيــة ومــن األمثلــة 

عليهــا تســجيل مــرض ذبــول املــوز حديثــا يف الســلطنة.  الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو جمــع ســالالت املــوز املحليــة املتوفــرة 

يف الســلطنة بهــدف حفظهــا والحيلولــة دون انقــراض هــذه األنــواع بســبب املخاطــر املذكــورة آنفــا )صــورة 13(. مســح أصنــاف 

املــوز املحليــة غطــى مناطــق جغرافيــة مختلفــة يف الســلطنة تتمثــل يف محافظــات ظفــار وشــامل وجنــوب الرشقيــة والداخليــة 

والظاهــرة ومســندم والرميــي وذلــك بالتعــاون مــع املختصــني بدوائــر ومراكــز التنميــة الزراعيــة ، حيــث حــددت املــزارع والواحات 

باملناطــق الجبليــة التــي يتوقــع فيهــا وجــود أصنــاف مــوز محليــة. شــمل املســح امليــداين جمــع بيانــات للمواقــع التــي جمعــت 

منهــا ســالالت املــوز وأســامءها املحليــة واســتخداماتها لــدى املزارعــني ، باإلضافــة إىل جمــع بيانــات التوصيــف املظهــري حقليــا 

والــذي يتضمــن بيانــات النمــو الخــري والثمــري. جمعــت حتــى نهايــة 2019م )235( خلفــة مــوز مــن )6( محافظــات متثــل 

حــوايل )97( ســاللة/صنف مــوز ، حيــث جمعــت مــن محافظــة ظفــار )44( ســاللة والتــي تعتــر األعــى مــن بقيــة املحافظــات يف 

عــدد الســالالت ، تليهــا محافظتــي الرشقيــة بعــدد )24( ســاللة ، والداخليــة بـــ )13( ســاللة، و)6( ســالالت مــن محافظــة مســقط 

، و)5( ســالالت مــن محافظــة الظاهــرة و)5( ســالالت مــن محافظــة مســندم. خلفــات املــوز للســالالت التــي جمعــت مــن الحقــل 

عوملــت مببيــدات الديــدان الثعبانيــة واملبيــدات الفطريــة وحفظــت تحــت ظــروف البيــت املحمــي لحــني جاهزيــة زراعتهــا يف 

البنــك الــورايث الحقــي يف محطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار. ســتتضمن املرحلــة التاليــة مــن الدراســة جمــع وتوصيــف أصنــاف 

املــوز مــن محافظتــي الباطنــة ، باإلضافــة إىل التوصيــف املظهــري والجينــي لســالالت املــوز التــي جمعــت مــن املســوحات.

صورة 13 )أ – هـ(. )أ( أحد األصناف غزيرة االنتاج ، )ب( أحد أصناف موز الطبخ املحلية ، )ج( أحد األصناف املميزة من حيث 

لون الثامر ، )د( أحد األصناف غزيرة االنتاج من صالله ، )هـ( املوز األحمر الذي تشتهر به والية وادي بني خالد

جبأ
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تقييم أصناف القمح الطري )قمح اخلبز( يف حمافظيت الداخلية وجنوب الشرقية 

يعتــر القمــح أحــد أهــم املحاصيــل الغذائيــة االســرتاتيجية يف العــامل ، حيــث يتــم زراعتــه عــى نطــاق واســع مقارنــة مبحاصيــل 

الحبــوب األخــرى. أشــارت توقعــات اإلنتــاج العاملــي مــن القمــح لســنة 2019م إىل ارتفــاع االنتــاج بشــكل بســيط لتبلــغ )766.4(  

مليــون طــن أي بزيــادة بنســبة 4.8 يف املائــة باملقارنــة مــع اإلنتــاج املســجل يف ســنة 2018م  )حســب احصائيــات منظمــة الفــاو 

2019( ، ومــن املتوقــع أن ترتفــع مخزونــات القمــح العامليــة لتبلــغ 275 مليــون طــن ، لــذا فــإن تطويــر أصنــاف جديــدة مقاومــة 

لظــروف اإلجهــادات البيئيــة كالحــرارة واألمــراض يعــد مــن األولويــات التــي يتــم الرتكيــز عليهــا وذلــك مــن خــالل تحســني وتطويــر 

زراعــة القمــح لغــرض تقليــل الفجــوة يف االنتــاج وتحســني الجــودة. تــم خــالل الســنوات املاضيــة إدخــال )25( صنفــاً مــن أصنــاف 

قمــح الخبــز مــن املركــز العــريب لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض القاحلــة )أكســاد( والتــي تــم تقييمهــا يف أحــواض مالحظــة 

مبحطــة البحــوث الزراعيــة يف جــامح مــع الصنــف املحــي وادي قريــات 110. تــم بعــد ذلــك انتخــاب )10( أصنــاف واعــدة منهــا 

والتــي تفوقــت يف إنتاجهــا للحبــوب وتقييمهــا مــع الشــاهد وادي قريــات 110 يف محطتــي البحــوث الزراعيــة بجــامح والكامــل 

والــوايف وملــدة ثالثــة مواســم. وقــد تــم التوصيــة بثالثــة أصنــاف وهــي )أكســاد 1276وأكساد1290وأكســاد 1284( والتــي أعطــت 

أعــى متوســط انتاجيــة لهــا ) 4.38 و 4.13 و 3.95 طن/هكتــار( عــى التــوايل يف محطــة الكامــل والــوايف )شــكل 1(. أمــا إنتــاج تلــك 

األصنــاف يف جــامح فقــد بلــغ )4.12 و 3.86 و 3.48  طن/هكتــار عــى التــوايل( )شــكل 2(. تعتــر هــذه األصنــاف مــن  األصنــاف 

املبكــرة إىل املتوســطة يف النضــج ، حيــث تراوحــت األيــام للنضــج لهــذه االصنــاف بــني )112- 115يومــا( يف محطــة بحــوث الكامــل 

ــك  ــأن انتخــاب تل ــر ب ــر بالذك ــا(. الجدي ــني )96-112يوم ــرتاوح ب ــام النضــج يف محطــة بحــوث جــامح ت ــت اي ــام كان ــوايف بين وال

األصنــاف والتوصيــة بهــا قــد اعتمــد عــى صفتــي اإلنتــاج وعــدد األيــام للنضــج عــى أن يتــم يف املرحلــة القادمــة إكثــار هــذه 

األصنــاف بهــدف توزيعهــا عــى املزارعــني. 

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

شكل 1. إنتاجية الحبوب بالطن /هكتار ألصناف قمح الخبز املنتخبة مبحطة بحوث الكامل والوايف لثالثة مواسم 
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شكل 2. إنتاجية الحبوب بالطن /هكتار ألصناف قمح الخبز املنتخبة مبحطة بحوث جامح لثالثة مواسم

تقييم أصناف القمح احمللية واملستوردة حتت ظروف مشال الباطنة 

يعتــر القمــح أحــد املحاصيــل الزراعيــة التــي تســهم يف األمــن الغــذايئ يف ســلطنة عــامن، حيــث يــزرع يف مســاحة )2012 فــدان( 

ويبلــغ انتــاج الحبــوب الســنوية منــه حــوايل )2525 طــن(، ومــع ذلــك فــإن اإلنتــاج ال يغطــي ســوى 1 % مــن االســتهالك املحــي. 

يبلــغ متوســط إنتــاج أصنــاف القمــح املحليــة يف الســلطنة 1.3 طن/فــدان. وبســبب االختالفــات املناخيــة فقــد لوحظــت فروقــات 

يف إنتاجيــة أصنــاف القمــح بــني املحافظــات املختلفــة يف الســلطنة. بلــغ متوســط انتــاج القمــح يف محافظتــي الداخليــة والظاهــرة 

حــوايل 1.3 طن/فــدان ، يف حــني كانــت االنتاجيــة أقــل مــن 1.1 طن/فــدان يف محافظتــي الباطنــة. تهــدف هــذه الدراســة إىل تقييــم 

إنتاجيــة األصنــاف املحليــة واملســتوردة تحــت الظــروف املناخيــة ملحافظــة شــامل الباطنــة.

ــة االعــى  ــك حســب متوســط معــدل اإلنتاجي ــار ســبعني صنــف قمــح )26 صنــف محــي و 44 صنــف مســتورد( وذل ــم اختي ت

املتحصــل عليــه مــن نتائــج تجــارب املالحظــة التــي اجريــت خــالل موســمي 2014م و 2015م. تــم خــالل شــهر نوفمــر 2019 

ــث زرعــت يف مســاحة  ــة بصحــار ، حي ــم اختيارهــا يف محطــة البحــوث الزراعي ــي ت ــاف القمــح الت زراعــة عــدد )35( مــن أصن

ــكل  ــذرة ل ــذرة / صــف( ومبعــدل 60 ب ــكل مكــرر )20 ب ــكل صنــف بواقــع ثــالث صفــوف ل ــة مكــررات ل ــع بثالث 624 مــرت مرب

صنــف )صــورة 14(. تــم جمــع البيانــات التاليــة )نســبة االنبــات يف املختــر والحقــل وعــدد األيــام للتزهــري وطــول النبــات وطــول 

الســنبلة وعــدد االفــرع ووزن الحبــوب(. اعتمــد التســميد يف التجربــة عــى جــدول تســميد أنــواع ومعــدالت العنــارص الغذائيــة 

املــويص بــه لتســميد القمــح. تراوحــت نســبة اإلنبــات يف الحقــل بــني 75% و 100 % ، كــام أظهــرت النتائــج أن مرحلــة التزهــري يف 

األصنــاف التــي تــم اســتجالبها مــن الســعودية بــدأت مبكــرا مقارنــة مــع بقيــة األصنــاف ، حيــث تراوحــت فــرتة التزهــري مــا بــني 

6 إىل 45 يومــا. وتراوحــت إنتاجيــة األصنــاف التــي تــم تقييمهــا مــن 0.33 إىل 2.94 طن/فــدان )شــكل 3(. حيــث كانــت أعــى 

ــدان.  ــه بلغــت 2.49 طــن/ ف ــة« بإنتاجي ــف »غربي ــه صن ــدان(، يلي ــات 125 )2.94 طــن/ ف ــف املحــي وادي قري ــة للصن انتاجي

ــايل: املجموعــة األوىل كانــت  ــع مجموعــات وهــي كالت ــة إىل أرب ــم تقســيم متوســط معــدل إنتاجي ــج وحرصهــا ت وإليجــاز النتائ

ــن  ــة  م ــة الثالث ــدان و واملجموع ــن 1.5 إىل 2 طن/ف ــة م ــت بإنتاجي ــة كان ــة الثاني ــدان ، واملجموع ــن 2 طن/ف ــة أعــى م بإنتاجي

1 إىل 1.5 طن/فــدان واملجموعــة الرابعــة أقــل مــن 1 طن/فــدان. بلــغ عــدد األصنــاف يف املجموعــة األوىل )17( صنفــاً ، حيــث 

كان صنفــي »قريــات 125« و«غربيــة« األعــى يف اإلنتاجيــة ، أمــا صنــف »كينيــا 324« فقــد كان األقــل يف اإلنتاجيــة )2.02 طــن 

/فــدان(. أمــا املجموعــة الثانيــة فقــد بلــغ عــدد األصنــاف )18( صنفــاً ، وكان الصنــف »أوملبيــك« أعالهــا إنتاجيــة )1.99 طــن /

فــدان( والصنــف »ســمر نجــران« أقلهــا إنتاجيــة )1.53 طن/فــدان(. بلــغ عــدد األصنــاف يف املجموعــة الثالثــة )21( صنفــاً ، وكان 

ــدان(.  ــة )1.03 طن/ف ــا انتاجي ــت« أقله ــاين واي ــف »ميس ــدان( ، وكان الصن ــة )1.49 طن/ف ــا إنتاجي ــارد« أعاله ــف »هاليب الصن
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بالنســبة للمجموعــة الرابعــة فقــد بلغــت أصنافهــا )14( صنفــاً ، وكان الصنــف »باســمر« أعالهــا يف اإلنتاجيــة )0.99 طن/فــدان( 

ــر نجــران« أقلهــا إنتاجيــة )0.33 طن/فــدان(. ســيتم إعــادة التجربــة يف املوســم القــادم للعــام 2020م لتأكيــد  وكان الصنــف »ب

النتائــج وســيتم اختيــار أفضــل األصنــاف التــي تتــامىش مــع ظــروف شــامل الباطنــة وإعــادة زراعتهــا ليتــم الرتكيــز عليهــا ودراســة 

خصائصهــا. 

صورة 14. تقييم أصناف القمح املحلية واملستوردة يف محطة البحوث بصحار - موسم 2019/2018م-
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شكل 3. انتاجية أصناف القمح املحلية واملستوردة يف محطة البحوث بصحار - موسم 2019/2018م
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حتسني صنف الشعري العماني دوراقي  من خالل الرتبية والتهجني 

يعتــر الشــعري)Hordeum vulgare L.( هــو املحصــول الثــاين إلنتــاج الحبــوب يف ســلطنة عــامن ، حيــث تبلــغ مســاحة الشــعري 

ــف الشــعري دوراقــي مــن أكــرث  ــدان(. ويعــد صن ــج حــوايل )1677 طن/ف ــدان وتنت املزروعــة بالســلطنة لعــام 2019م )1459( ف

ــري يف  ــز بالتبك ــر ويتمي ــف األخ ــوب والعل ــاج الحب ــرض إنت ــزرع لغ ــذي ي ــندم ، وال ــة مس ــارا مبحافظ ــة انتش ــاف املحلي األصن

ــوزارة  ــاف املزروعــة األخــرى. وضعــت ال ــة باألصن ــة مقارن ــه منخفــض يف اإلنتاجي ــه للملوحــة والجفــاف ، غــري أن النضــج وتحمل

ــة  ــروف البيئي ــت الظ ــة تح ــة للزراع ــاف مالمئ ــى أصن ــول ع ــك للحص ــني وذل ــة والتهج ــج الرتبي ــم برام ــرتاتيجية تض ــداف اس أه

ملحافظــات الســلطنة املختلفــة والتــي متتــاز بغــزارة وجــودة يف الجــودة واإلنتــاج. بــدأ تنفيــذ برنامــج التهجــني يف محطــة البحــوث 

الزراعيــة بجــامح يف فرايــر2010م ، واســتخدمت طريقــة التهجــني العكــي  Reciprocal cross أي اســتخدام الدوراقــي كأم مــرة 

واســتخدامه كأب مــرة أخــرى مــع  اثنــان مــن األصنــاف املحســنة وهــي ) جــامح 98 وجــامح 51( ، وتــم اجــراء عمليــات االنتخــاب 

عــى نباتــات هــذا الجيــل وفــق املعايــري )التبكــري بالتزهــري والنضــج ، عــدد التفرعــات ، اإلنتاجيــة ، النوعيــة الجيــدة( وتــم خــالل 

املوســم الشــتوي 2019/2018م زراعــة بــذور الجيــل الثامــن ألجــل الحصــول عــى بــذور الجيــل التاســع. ومــن خــالل النتائــج تــم 

مالحظــة ظهــور إنعــزاالت وراثيــة قســمت إىل عوائــل متيــزت بصفــات ممتــازة خاصــة تلــك الصفــات التــي تتعلــق بالتبكــري يف 

التزهــري والنضــج ومبعــدل 30 يومــا عــن اآلبــاء )51-60 يومــاً للتزهــري( و )113يومــاً للنضــج(. أشــارت النتائــج إىل أن أعــى حاصــل 

إلنتاجيــة الحبــوب كانــت للتزاوجــات التاليــة وهــي ) جــامح 51 × دوراقــي( و )جــامح 98 × دوراقــي(  والتــي بلغــت )  6,79 

و 5,61 طن/هكتــار عــى التــوايل( إضافــة إىل مقاومــة تلــك الســالالت املختــارة لألمــراض. وعليــه فقــد تــم انتخــاب ســاللتني ليتــم 

زراعتهــام يف املوســم القــادم مــن أجــل التوصيــف املظهــري والجينــي وتســميتهام وتســجيلهام كحقــوق ملكيــة فكريــة يف لجنــة 

تســجيل املســتنبطات النباتيــة ومــن ثــم تحويلهــام إىل مرحلــة اإلكثــار لغــرض الحصــول عــى كميــات كبــرية مــن الحبــوب بغــرض 

نرشهــا مــع املزارعــني.

تقيي��م أصن��اف الش��عري ال��واردة م��ن املرك��ز العرب��ي لدراس��ات املناط��ق اجلاف��ة واألراض��ي القاحلة )أكس��اد( يف 
حمافظ��ة جنوب الش��رقية  

ــددة  ــراض متع ــه ألغ ــم زراعت ــذي يت ــوب يف الســلطنة وال ــل الحب ــن محاصي ــد محصــول الشــعري )Hordeum vulgare. L( م يع

كإنتــاج الحبــوب لالســتهالك البــرشي ، وتصنيــع العليقــة العلفيــة للدواجــن أو يقــدم كعلــف أخــر للــرثوة الحيوانيــة .خــالل هــذه 

الســنوات ويف بعــض بلــدان الخليــج يتــم الرتكيــز عــى زراعــة الشــعري بســبب الطلــب املتزايــد عليــه وارتفــاع أســعار األعــالف يف 

األســواق ، حيــث تقــوم وزارة الزراعــة والــرثوة الســمكية بتشــجيع املزارعــني عــى زراعــة هــذا املحصــول تحــت نظــام الــري بالــرش 

وتحقيــق االكتفــاء الــذايت مــن هــذا املحصــول. وبنــاءاً عــى ذلــك فقــد تــم ادخــال عرشيــن مدخــالً وراثيــاً مــن محصــول الشــعري 

وردت مــن املركــز العــريب لدراســات املناطــق الجافــة واألرايض القاحلــة )أكســاد(  خــالل املوســم 2016/2015م وتقييمهــا كأحــواض 

مالحظــة ومقارنتهــا بالصنــف املحــي )جــامح 98( وذلــك مبحطــة البحــوث الزراعيــة بالكامــل والــوايف. بعــد ذلــك تــم انتخــاب 

عــرشة مداخــل وراثيــة ذات اإلنتاجيــة العاليــة مــن حيــث حاصــل وزن الحبــوب واالنتــاج الحيــوي ، وتــم تجربتهــا لثالثــة مواســم 

)2017/2016 و2018/2017 و2019/2018م( بنفــس املوقــع وذلــك يف تجربــة مصممــة احصائيــاً متضمنــة ثالثــة مكــررات. أعطــت 

األصنــاف )أكســاد1790 وأكســاد 1787 وأكســاد 1725( أعــى إنتاجيــة يف متوســط اوزان الحبــوب )4.51 و4.46 و4.40 طن/هكتــار 

عــى التــوايل( مقارنــة بالشــاهد املحــي جــامح98 والــذي كانــت متوســط إنتاجيتــه مــن الحبــوب )4.17( طن/هكتــار )شــكل 4(. 

كــام كانــت تلــك األصنــاف الثالثــة األقــل مــن حيــث عــدد األيــام للنضــج والتــي تراوحــت بــني)118- 126يومــا(. وحيــث أن هــذه 

األصنــاف قــد أظهــرت ثباتــاً يف االنتــاج وعــدد أيــام النضــج خــالل املواســم الثالثــة ، فقــد تــم التوصيــة بهــا ليتــم إكثارهــا ومــن ثــم 

ادخالهــا يف برنامــج التوزيــع للمزارعــني مــن خــالل لجنــة االرشاف عــى برامــج ومشــاريع محصــويل القمــح والشــعري.  
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شكل 4. إنتاجية الحبوب بالطن /هكتار ألصناف الشعري املنتخبة مبحطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف

تقييم أصناف خمتلفة من جوز اهلند )النارجيل( املستوردة من ساحل العاج حتت الظروف املناخية لسهل صالله 

تعتــر نخيــل جــوز الهنــد )النارجيــل( مــن محاصيــل الفاكهــة األساســية املتأقلمــة مبحافظــة ظفــار نظــرا ملناخهــا االســتوايئ املالئــم 

ــد املزروعــة مبحافظــة  ــل جــوز الهن ــج التعــداد الزراعــي لعــام 2013/2012م إىل أن عــدد نخي لنمــو هــذه الفاكهــة. وتشــري نتائ

ظفــار بلغــت )149( ألــف نخلــة موزعــة عــى مســاحة تقــدر بحــوايل )1455( فــدان، كــام تشــري التقديــرات اإلحصائيــة للــوزارة 

لعــام 2017م إىل أن إجــاميل إنتــاج الســلطنة مــن جــوز الهنــد بلــغ )6643( طــن.

وبهــدف توســيع القاعــدة الوراثيــة ألصنــاف النارجيــل مبحافظــة ظفــار وتوفــري أصنــاف ذات جــودة عاليــة ومقاومــة أو متحملــة 

ــم زراعتهــا يف مزرعــة البحــوث  ــل مــن ســاحل العــاج وت ــم اســتجالب عــدد )11( صنــف مــن النارجي ــة، فقــد ت لآلفــات الزراعي

الزراعيــة بصاللــة يف يوليــو 2011م يف تجربــة مصممــة إحصائيــا. بــدأت معظــم األصنــاف باإلزهــار واإلمثــار خــالل أقــل مــن ســنتني 

مــن تاريــخ الزراعــة ، وقــد بــدأت األصنــاف القصــرية بشــائر اإلمثــار يف شــهر يونيــو 2013م ، وتعتــر هــذه ميــزة نســبية لهــذه 

ــج  ــى تزهــر. أشــارت النتائ ــاج عــى األقــل إىل )3( ســنوات حت ــل تحت ــأن أشــجار النارجي ــه مــن املعــروف ب ــاف ، حيــث أن األصن

املوضحــة يف الجــدول )6( والخاصــة بالصفــات الخريــة وإنتاجيــة أصنــاف النارجيــل املســتوردة مــن ســاحل العــاج لعــام 2019م 

، إىل أن الصنفــني Tagnanan Tall وImproved Mawa Hybrid قــد تفوقــا يف متوســط طــول ســاق الشــجرة )4,04م و3,87م( 

 Tagnanan tall قــد ســجل أقــرص طــول وبلــغ )2,15 م(. كــام ســجل الصنــف Tacunan Green Dwarf يف حــني كان الصنــف ،

ــد ارتفــاع 1,5م وســجل 1,11  ــغ 2,19 مــرت، وعن ــد ارتفــاع 20 ســم وبل ــاس ملتوســط محيــط ســاق شــجرة النارجيــل عن أعــى قي

مــرت. أمــا محيــط ســاق الصنــف Brazilian Green Dwarf فقــد كان األقــل عنــد ارتفــاع 20ســم وبلــغ 1.11 مــرت، وعنــد ارتفــاع 

1،5م ســجل الصنــف Raja Brown Dwarf أقــل محيــط وبلــغ 0.74 مــرت ، فيــام تراوحــت أعــداد ســعف نخلــة النارجيــل مــا بــني 

19 – 26 يف مختلــف األصنــاف.

وفيــام يخــص اإلنتاجيــة ألصنــاف النارجيــل املســتوردة ، فقــد بلغــت أعــداد األغاريــض الزهريــة املثمــرة لألصنــاف القصــرية مــا 

بــني )14 - 24( إغريــض، واألصنــاف الهجينــة ســجلت مــا بــني )16- 18( إغريــض ، فيــام بلغــت عــدد األغاريــض الزهريــة لألصنــاف 

 Malayan Red( ــف ــوق الصن ــد تف ــف ، فق ــكل صن ــامر ل ــدد الث ــق مبتوســط ع ــض. ويف يتعل ــني )12 - 15( إغري ــا ب ــة م الطويل

Dwarf( عــى بقيــة األصنــاف وســجل )110( مثــرة / شــجرة يف حــني ســجل الصنــف )Rennel Island Tall( أقــل متوســط عــدد 

ــغ أقــل مــن 6 أشــهر قــد تفاوتــت مــا بــني األحمــر  ــون الثــامر التــي تبل للثــامر وبلغــت )28( مثــرة / شــجرة. كــام لوحــظ أن ل

واألخــر واألصفــر.
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جدول 6. الصفات الخرضية وإنتاجية أصناف النارجيل املستوردة من ساحل العاج لعام 2019م

م
أصناف النارجيل 

املستوردة

متوسط طول 

ساق النبات 

)م(

محيط الساق 

)م(

متوسط 

عدد 

األوراق / 

شجرة

متوسط 

عدد 

األغاريض 

املثمرة

متوسط 

عدد 

الثامر يف 

الشجرة

لون الثامر )عمر 

أقل من 6 أشهر( عند 

1,5 م

عند 20 

سم

1
 Rennel Island

Tall
أحمر3,422,030,93221528

2Tagnanan tall4,042,191,11241245أحمر

3
 Brazilian Green

Dwarf
أخر2,181,110,78261773

4
 Catigan Green

Dwarf
أخر2,581,150,79191451

5
 Tacunan Green

Dwarf
أخر2,151,780,93261533

6
 Pilipog Green

Dwarf
أخر2,651,260,79211679

7
 Raja Brown

Dwarf
أحمر2,191,180,74231680

8
 Malayan Yellow

Dwarf
أصفر3,621,310,81221973

9
 Malayan Red

Dwarf
أحمر3,411,250,82624110

10
 Improved Mawa

Hybrid
أصفر3,871,680,92251687

11
 Improved Hybrid

Cameroon
أحمر3,271,590,9251898

يوضــح الجــدول )7( بعــض قياســات الثــامر الصالحــة للــرشب )عمــر 6-8 أشــهر(. وتشــري النتائــج إىل أن متوســط طــول الثمــرة 

لجميــع األصنــاف تــراوح بــني )16 – 20 ســم( ، ومتوســط عــرض الثــامر تــراوح بــني )12 – 17 ســم( ، كــام تــراوح متوســط محيــط 

الثــامر مــا بــني )37 – 56 ســم(. وحققــت مثــار الصنــف )Improved Mawa Hybrid( أعــى متوســط وزن للثمــرة وبلــغ )2450 

جــم( ، أمــا أقــل متوســط وزن للثمــرة فــكان للصنــف )Malayan Yellow Dwarf( وبلــغ )1100 جــم( ، فيــام كان متوســط كميــة 

 )Malayan Yellow Dwarf( ــف ــى الصن ــل(، وأعط ــغ )540 م ــرث وبل ــف )Raja Brown Dwarf( األك ــامر للصن ــاه رشب الث مي

أقــل متوســط كميــة ميــاه وبلــغ )165 مــل(. أمــا فيــام يتعلــق مبتوســط النســبة املئويــة للســكريات ملــاء الــرشب يف مثــار جميــع 

األصنــاف فقــد تــراوح بــني )8,7% إىل %10,7(.  
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جدول 7. بعض الخصائص للثامر الصالحة للرشب ألصناف النارجيل املختلفة

أصناف النارجيل املستوردة

متوسط 

طول الثمرة  

)سم(

متوسط 

عرض الثمرة 

)سم(

متوسط 

محيط الثمرة 

)سم(

متوسط 

وزن الثمرة 

)جم(

متوسط 

كمية املاء 

)مل(

متوسط نسبة 

السكريات 

%TSS

Rennell Island Tal20134420504208,7

Tagnanan Tall18134519504158,7

Brazilian Green Dwarf171345187529010,3

Catigan Green Dwarf171553222525510,7

Tacunan Green Dwarf20175628174309,7

Pilipog Green Dwarf16134314502659,7

Raja Brown Dwarf191447237554010

Malayan Yellow Dwarf151237110016510,3

Malayan Red Dwarf20144518753359,7

Improved Mawa Hybrid201446245029010

Improved Hybrid Camren19144821503709,7

يوضــح الجــدول )8( خصائــص الثــامر الناضجــة )عمــر 10 – 12 شــهر( ، حيــث تشــري النتائــج إىل أن متوســط طــول الثمــرة لجميــع 

األصنــاف تــراوح بــني )17 –  22 ســم( ، ومتوســط عــرض الثـــامر تـــراوح بــني )12 –  15 ســم( ، كــام تــراوح متوســط محيــط الثــامر 

مــا بــني )31 – 55 ســم(. كــام تشــري النتائــج إىل أن مثــار الصنــف )Improved Mawa Hybrid( حققــت أعــى متوســط لــوزن 

للثمــرة بلــغ )1750 جــم( ، أمــا أقــل وزن للثمــرة فــكان للصنــف )Tagnanan tall( وبلــغ )770 جــم(. 

وفيــام يخــص متوســط وزن اللــب )اللحــم( ، كان وزن لــب مثــار الصنــف )Rennell Island Tall( األعــى وبلــغ )383 جــم( فيــام 

 Rennell Island( وحقــق الصنــف .)ــغ )185 جــم ــب مثــار الصــف )Tacunan Green Dwarf( األقــل وبل كان متوســط وزن ل

 Pilipog Green( ــف ــرة الصن ــب مث ــمك ل ــط س ــني أن متوس ــم( يف ح ــغ )12.7 مل ــل وبل ــرة النارجي ــب مث ــمك لل ــر س Tall( أك

Dwarf( كان األقــل ، حيــث بلــغ )9.7 ملــم(.  

 

جدول 8. خصائص الثامر مكتملة النمو ألصناف النارجيل

أصناف النارجيل املستوردة

متوسط 

طول الثمرة

 )سم(

متوسط عرض 

الثمرة

 )سم(

متوسط محيط 

الثمرة

 )سم(

متوسط وزن 

الثمرة

 )جم(

متوسط وزن 

لحم الثمرة 

)جم(

متوسط ُسمك 

اللحم

 )مم(

Rennell Island Tall221342155038312.7

Tagnanan Tall17123177520511.5

Brazilian Green Dwarf191444100032311.3

Catigan Green Dwarf18145595024012.0

Tacunan Green Dwarf191550130018511.7

Pilipog Green Dwarf17124110502009.7

Raja Brown Dwarf201345122529012.0

Malayan Yellow Dwarf191449112526310.0

Malayan Red Dwarf221346120028011.2

Improved Mawa Hybrid221546175020310.7

 Improved Hybrid

Camren
211342125028112.3
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 تقييم سبعة أصناف من األمبا حتت ظروف قريون حريتي

تــم تنفيــذ هــذه التجربــة يف مزرعــة قــريون حــرييت بهــدف تقييــم )7( اصنــاف مــن محصــول األمبــا خريــا ومثريــا ، وذلــك خــالل 

األعــوام مــن 2012- 19 20م. وقــد شــملت التجربــة األصنــاف التاليــة: برمــايس والنجــرا ودشــهري وتنــريو واملبــور بنشــان وبانجلــورا 

ونيلــم )صــورة 15( تــم توزيعهــا عشــوائيا بتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة بثــالث مكــررات  بواقــع )6( شــجرات لــكل 

صنــف ، وبعــدد شــجرتني لــكل مكــرر ، وكانــت املســافة زراعيــة 7 أمتــار بــني الشــجرة واألخــرى. أشــارت النتائــج إىل وجــود فــروق 

معنويــة لجميــع القياســات التــي تــم أخذهــا ، حيــث بلــغ ارتفــاع الشــجرة وســمك الجــذع للصنــف النجــرا )276( ســم و )30( 

ســم عــى التــوايل. كان عــدد الثــامر املبوربنشــان األفضــل )153( مثــرة ، فيــام بلــغ وزن الثــامر للصنــف تنــريو )470( جــم ، وكان 

الصنــف نيلــم األعــى يف املــواد الصلبــة مســجال 17% )جــدول 9(.

جدول 9. الصفات الثمرية والخرضية ألصناف األمبا يف مزرعة قريون حرييت

االصناف
ارتفاع 

الشجرة )سم(

سمك الجذع 

)سم(
عدد الثامر

وزن الثامر 

)جم(

املواد الصلبة

)%(
االلتاج

برمايس
188.7526.0011221.2515.503.83املتوسط

24.625.48356.331.732.10االنحراف املعياري

النجرا
267.5030.679220.0018.006.20املتوسط

16.964.37128.280.002.23االنحراف املعياري

دشهري
245.0029.0010220.0018.004.64املتوسط

1.61...20.626.32االنحراف املعياري

تنريو
227.5041.2519470.0015.006.08املتوسط

41.1310.902081.850.002.43االنحراف املعياري

املبوربنشان
166.1728.17153412.5019.002.14املتوسط

14.695.742234.890.001.00االنحراف املعياري

بنجلورا
166.4026.209351.0014.002.25املتوسط

44.007.92728.510.000.93االنحراف املعياري

نيلم
177.5027.0039181.6717.002.99املتوسط

21.026.483068.980.000.71االنحراف املعياري

اإلجاميل
206.8829.5950319.4516.444.00املتوسط

47.397.6862117.332.022.23االنحراف املعياري

صورة 15. أصناف األمبا يف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حرييت



التقرير السنوي للبحوث الزراعية والحيوانية 2019م25

الربنامج الرئيسي  3 . إدارة وتحسني املوارد الوراثية النباتية

تقييم أصناف األمبا عديدة األجنة حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة 

تشــري نتائــج تقييــم أداء ثالثــة أصنــاف أمبــا عديــدة األجنــة )تربنتــني وبيتــش ونــام دوك مــاي( تحــت ظــروف محافظــة شــامل 

الباطنــة وعمرهــا )7( ســنوات منــذ زراعتهــا يف الحقــل يف عــام 2012م إىل وجــود فــروق معنويــة بــني األصنــاف يف قياســات كل مــن 

عــدد الثــامر وطــول الثمــرة وعــرض الثمــرة ووزن الثمــرة ونســبة املــواد الصلبــة الذائبــة ، بينــام مل تســجل أي فــروق معنويــة بــني 

األصنــاف يف درجــة حموضــة الثــامر. تــراوح متوســط عــدد الثــامر لــكل األصنــاف بــني  217.7– 405.3 مثرة/شــجرة ، حيــث ســجلت 

ــني« )395.3 مثرة/شــجرة( ،  ــف  »تربنت ــا  أشــجار صن ــغ 405.3 مثرة/شــجرة يليه ــامر بل ــف »بيتــش«  أعــى عــدد للث أشــجار صن

ــني 110.3  ــاف ب ــرة  لألصن ــراوح متوســط وزن الثم ــارا )217.7 مثرة/شــجرة(. ت ــل إمث ــاي« األق ــام دوك م ــف »ن يف حــني كان الصن

و252.7 جم/مثــرة ، حيــث ســجل الصنــف »نــام دوك مــاي« أكــر وزن للثمــرة )252.7 جم/مثــرة( ، يف حــني كان صنفــي »بيتــش« 

و«تربنتــني« األقــل وزنــا للثــامر ، حيــث وصــل وزنهــام 110.3 و 211.7 جم/مثــرة عــى التــوايل. أمــا مــن حيــث جــودة الثــامر ، فقــد 

تــراوح متوســط نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة مــن16.00- 20.43% ، حيــث ســجل الصنــف »نــام دوك مــاي« أعــى نســبة جــودة 

للثــامر بلغــت 20.43% ، يف حــني كانــت مثــار الصنــف »تربنتــني«  األقــل جــودة وبلغــت النســبة فيهــا 16.47%  )جــدول 10(. 

جدول 10. بيانات التحليل الفيزيايئ والكيميايئ ألصناف األمبا عديدة األجنة تحت ظروف محافظة شامل الباطنة

عدد الثامراالصناف
وزن الثمرة

)جم(

طول الثمرة

)سم(

عرض الثمرة

)سم(
الحموضةشكل الثمرة

نسبة املواد 

الصلبة الذائبة

 a405.3 b211.7  c7.367 b6.467 a0.8767 a0.3200 b16.50  بيتش

 a395.3 a110.3  d7.067 c5.633 b0.8033 a0.3867 b16.47 تربنتني

 b217.7 a252.7 a12.333b6.333 c0.5133 a0.3233 a20.43 نام دوك ماي

P> 0.05 01.001.001.001.001.0160.001.0

تقييم أصناف األمبا املتقزمة حتت ظروف حمافظة مشال الباطنة

تــم زراعــة )6( أصنــاف أمبــا هنديــة متقزمــة )ســاندر وســندو4 وأنورتــويل ومليــكا وأمربــايل وســورنكا ( مبحطــة البحــوث الزراعيــة 

ــة هــذه  ــك بهــدف دراســة إنتاجي ــالث مكــررات ، وذل ــة بث ــم القطاعــات العشــوائية الكامل بصحــار عــى مســافة 7×7م بتصمي

األصنــاف ومــدى مقاومتهــا لآلفــات واألمــراض. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق معنويــة بــني األصنــاف يف جميــع الصفــات 

الثمريــة )طــول وعــرض ووزن الثمــرة ونســبة املــواد الصلبــة( إضافــة إىل إنتاجيــة الصنــف متمثلــة يف عــدد الثــامر لــكل شــجرة. 

تفــوق الصنــف »أنورتــويل« مــن حيــث  وزن الثمــرة )527 جــم( وطــول الثمــرة )12,80 ســم( وعــرض الثمــرة )8.96 ســم(. كــام 

تــراوح متوســط نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة بــني 18.57% للصنــف »أمربــايل« و20.13 %  للصنــف »ســندو4« ، أمــا فيــام يتعلــق 

ــكا« )253  ــف »ســاندر« و«ملي ــه الصن ــة )268.7 مثــرة / شــجرة( ، يلي ــايل« أعــى إنتاجي ــف »أمرب ــد أعطــى الصن ــة فق باإلنتاجي

و250.3 مثرة/شــجرة عــى التــوايل( ، يف حــني ســجل الصنــف »ســندو4« أقــل انتاجيــة  والتــي بلغــت 65 مثرة/شــجرة )جــدول 11(. 

توضــح الصــورة )16( شــكل الثــامر ألصنــاف األمبــا الهنديــة املتقزمــة والتــي تــم زراعتهــا مبحطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار. 

جدول 11. بيانات التحليل الفيزيايئ والكيميايئ ألصناف األمبا املتقزمة تحت ظروف محافظة شامل الباطنة

عدد الثامراألصناف
وزن الثمرة

)جم(

طول الثمرة

)سم(

عرض الثمرة

)سم(

شكل 

الثمرة
الحموضة

نسبة املواد 

الصلبة الذائبة

 b253.0 d264.7 e8.47 cd7.600a0.8900 b0.2167 b19.23  ساندر

 d65.0 e225.0 d9.53 e6.633 c0.6967 a0.2933  a20.13سندو-4

 cd113.7 b527.0 a12.80 b8.967 c0.6967ab0.2433 b18.63انورتويل

 ab250.3 c346.0 b11.57 c7.967 c0.6867ab0.2500 b18.90مليكا

 a268.7 de261.3 c10.50 d7.267 c0.6933 b0.1867 b18.57امربايل

 bc179.7  a601.3 a12.73 a9.800 b0.7667 ab0.2433 a19.87سورنكا

P> 0.0501.001.001.001.001.00.05001.0
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صورة 16 )أ-هـ(. أصناف األمبا املتقزمة تحت ظروف محافظة شامل الباطنة ، )أ( أمربايل ، )ب( مليكا ، )ج( سورنكا ، 

)د( سندو4، )هـ( أنورتويل 

أ

ج

ب

د

ه
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دراسة تأثري مسافات الزراعة على منو وإنتاجية بعض اصناف األمبا املستورة  مبحافظة مشال الباطنة

إســتكامال ملتابعــة أداء تجربــة دراســة تأثــري مســافات الزراعــة )6×5 م و 4×5 م( بــني األشــجار عــى منــو وإنتاجيــة أصنــاف األمبــا 

)الفونــس والنجــرا ودشــهري وبرمــايس وروس( ، فقــد تــم جمــع البيانــات الثمريــة لألصنــاف املزروعــة ، حيــث أعطــت أصنــاف 

الفونــس  ودشــهري وروس مثــارا ، بينــام مل يثمــر صنــف النجــرا حتــى اآلن. أشــارت نتائــج الدراســة إىل وجــود تبايــن معنــوي بــني 

األصنــاف فيــام يتعلــق بجميــع الصفــات الثمريــة )طــول وعــرض ووزن الثمــرة ونســبة املــواد الصلبــة وإنتاجيــة الصنــف مــن خــالل 

عــدد الثــامر لــكل شــجرة(. ســجل الصنــف روس أكــر متوســط لــوزن مثــرة مقارنــة ببقيــة األصنــاف يف كال املســافتني ، حيــث تــراوح 

متوســط وزن الثمــرة بالنســبة للمســافة )6×5 م( مــا بــني 182 - 245.5 جــم  ، يف حــني كان وزن الثمــرة بــني 204 - 244.2 جــم 

ملســافة الزراعــة )4×5 م( . وتــراوح عــدد الثــامر بالنســبة للمســافة )6×5 م( مــا بــني 139.2 - 348.2 مثرة/شــجرة  ، يف حــني كان 

عــدد الثــامر بــني 183.2 - 253.5 مثرة/شــجرة وذلــك ملســافة الزراعــة )4×5 م( . كانــت نســبة املــواد الصلبــة الذائبــة األعــى يف 

الصنــف دشــهري يف كلتــا املســافتني )20.8 و 20.05% عــى التــوايل( )جــدول 12و13( .

جدول 12. بيانات التحليل الفيزيايئ والكيميايئ ألصناف األمبا املستوردة عىل مسافة 6×5م

عدد الثامراألصناف
وزن الثمرة

)جم(

طول الثمرة

)سم(

عرض الثمرة

)سم(
الحموضةشكل الثمرة

نسبة املواد 

الصلبة الذائبة

 a348.2 c182.0 b7.525 b6.625   ab0.8750a0.3275 c17.87الفونس

 b241.5 b207.2 a8.650 c5.675 c0.6500 abc0.2725 a20.87دشهري

 c139.2 a245.5 ab8.075a7.725 a0.9250  ab0.3000 c17.95روس

جدول 13. بيانات التحليل الفيزيايئ والكيميايئ ألصناف األمبا املستوردة عىل مسافة 4×5م

عدد الثامراألصناف
وزن الثمرة

)جم(

طول الثمرة

)سم(

عرض الثمرة

)سم(
الحموضةشكل الثمرة

نسبة املواد 

الصلبة الذائبة

 b192.8 b209.2 ab7.950  b6.600 b0.8250 bc0.2550 c18.60الفونس

 b253.5  b204.0 a8.600 b5.600 c0.6500 c0.2200 b20.05دشهري

 bc183.2 a244.2 ab7.925 a7.675 a0.9500 ab0.3025 c18.20روس
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تقييم أصناف خمتلفة من حمصول الكينوا حتت ظروف السلطنة 

يعتــر محصــول الكينــوا )Chenopodium quinoa L( مــن املحاصيــل التــي تســاهم يف تحقيــق األمــن الغــذايئ يف العديــد مــن دول 

العــامل ، حيــث يتميــز بالجــودة الغذائيــة العاليــة والتنــوع الجينــي وانخفــاض تكلفــة اإلنتــاج إضافــة إىل القــدرة عــى التكيــف مــع 

املنــاخ وظــروف الرتبــة. تــم تقييــم خمســة أصنــاف مــن الكينــوا يف ثالثــة مواقــع )الرميــس يف جنــوب الباطنــة والكامــل يف جنــوب 

ــر  ــالث ســنوات مــن 2017/2016م إىل 2019/2018م خــالل فصــل الشــتاء )أكتوب ــرتة ث ــة( لف ــة وصحــار يف شــامل الباطن الرشقي

ــج أن  ــرت النتائ ــة يف الســلطنة. أظه ــة الزراعي ــف املناطــق املناخي ــع مختل ــف م ــى التكي ــا ع ــد قدرته ــدف تحدي ــارس( به إىل م

الصنــف Amarllia Sacaca هــو األعــى يف ارتفــاع النبــات )134.92 ســم( ، يليــه الصنــف Salcedo INIA )117.33 ســم( خــالل 

موســم الشــتاء 2017/2016م وحصــل الصنــف Amarllia Maranagani عــى أقــل ارتفــاع للنبــات )95.50 ســم( خــالل موســم 

ــذي مل يكــن يختلــف بشــكل كبــري عــن الصنــف Kancolla )95.58 ســم( خــالل فصــل الشــتاء مــن  الشــتاء 2018/2017م ، وال

2017/2016م. وكان أعــى إنتــاج مــن الحبــوب يف الرميــس )5.40  طن/هكتــار( والــذي إختلــف بشــكل كبــري عــن صحــار )4.07 

طن/هكتــار( والكامــل )2.00 طن/هكتــار( )شــكل 5(. أظهــر التحليــل الغــذايئ أن نســبة الروتــني كانــت عاليــة مــع تفــوق نســبي 

للصنــفAmarllia Maranagani  )17.49% (. أشــارت هــذه النتائــج إىل أن الكينــوا قابــل للتكيــف بدرجــة كبــرية مــع املحافظــات 

الشــاملية )محافظــات جنــوب وشــامل الباطنــة( مــع ميــزة نســبية لبعــض املحافظــات األخــرى إلنتاجيــة الحبــوب. 

شكل 5. وزن الحبوب لخمسة أصناف من محصول الكينوا يف ثالثة مواقع خالل الفرتة من 2016-2019م

تقييم أصناف حمصولي العنب والتني حتت ظروف اجلبل األخضر 

يعتــر العنــب )Vitis vinifere( والتــني )Ficus carica( مــن املحاصيــل التقليديــة يف ســلطنة عــامن منــذ العصــور الســابقة وتجــود 

زراعتهــام يف معظــم بلــدان العــامل. ووفقــا للمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة )2015( فــإن الســلطنة تســتورد مــا يقــارب مــن 

)118000( طــن مــن العنــب الطــازج. ومــع ذلــك ، مل يتــم إجــراء ســوى القليــل مــن األبحــاث حــول العنــب والتــني يف الســلطنة. 

 lameوseedless  وropy وperlite و tomsonو superior و flaime( ــب ــاف مــن العن ــة زراعــة )7( أصن ــة الحالي ــم يف التجرب ت

ــة  ــم زراع ــد ت ــر وbarshomi(. وق ــض واألحم ــني )األبي ــن الت ــاف م ــل األخــر و)3( أصن seedlees  و black amarpal( يف الجب

شــتالت العنــب يف شــهر مايــو 2017م بوجــود أربعــة مكــررات يف حــني كان هنــاك خمســة مكــررات لتجربــة التــني. كان الهــدف 

مــن هــذه الدراســة تقييــم أداء أصنــاف العنــب والتــني يف ظــل ظــروف الجبــل األخــر، إضافــة إىل اختيــار األصنــاف املتفوقــة 

فيــام يتعلــق مبــؤرشات النمــو واالنتــاج والجــودة واإلجهــادات الحيويــة لتحديــد كفــاءة األصنــاف األكــرث قابلــة للتكيــف. بــدأ كال 

املحصولــني يف اإلمثــار خــالل عــام 2019م ، حيــث ســيتم تحليــل البيانــات بعــد الســنه الثالثــة مــن اإلمثــار.
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تأثري ثالثة أوساط غذائية على منو األنسجة اخلضرية لصنفي املوز الفرض واملاليندي

يعتــر املــوز )Musa spp( أحــد أهــم محاصيــل الفاكهــة االســتوائية يف العــامل ، حيــث يعــد أحــد أهــم محاصيــل الفاكهــة التــي 

تــزرع يف محافظــات مختلفــة مــن الســلطنة. وتعتــر األصنــاف جرانــد نايــني، الفــرض، املالنــدي، الصومــايل و ويليامــز أكــرث األصنــاف 

التجاريــة انتشــارا يف الســلطنة. كجــزء مــن تطويــر إنتــاج هــذا املحصــول والحــد مــن انتشــار مــرض بنــام تــم إكثــار هــذه األصنــاف 

ــار أصنــاف  الفــرض واملالنــدي )عمــر 3 إىل 5 أشــهر(، خاليــة  مــن األمــراض  بواســطة تقنيــة زراعــة األنســجة ، حيــث تــم اختي

الفريوســية مــن إحــدى املــزارع يف واليــة الســويق يف عــام 2018. تــم تعقيــم هــذه العينــات متهيــدا لزراعتهــا نســيجيا حســب نظــام 

التعقيــم املتبــع يف وحــدة االكثــار النســيجي للمــوز.

ــن  ــة م ــز مختلف ــزودة برتاكي ــذايئ Murashige and skoog’s )MS( م ــط الغ ــن الوس ــواع م ــة أن ــجة يف ثالث ــة األنس ــم زراع ت

الهرمونــات ، benzylamino-purine )BAP(, Kinetin )Kin( α–naphthaleneacetic acid )NAA-6( )جــدول 14( ، ثــم تــم 

وضعهــا يف الحاضنــة ملــدة شــهرين ) 25-27 درجــة حــرارة مئويــة( و 70 % مــن الرطوبــة النســبية  ودورة ضوئيــة  مــن )16( ســاعة  

ضــوء و )8( ســاعات بــدون ضــوء. تــم إجــراء هــذه التجربــة باســتخدام التصميــم العشــوايئ الكامــل )RCD( بعــدد )6( مكــررات 

و تــم تجميــع بيانــات النمــو الخــري وتحليلهــا إحصائيــاً باســتخدام برنامــج GnStat اإلصــدار 11.1.

جدول 14. أنواع األوساط الغذائية املستخدمة وتركيز الهرمونات املضافة 

الرتكيز )مجم/لرت(نوع منظم النموالوسط الغذايئم

1MS1BAP1.0

2MS2BAP + Kin1.0+0.5

3MS3BAP + NAA1.0+0.25

أوضحــت النتائــج األوليــة أن اســتجابة كال الصنفــني )الفــرض ومالنــدي( للمعامــالت املختلفــة كانــت متباينــة بشــكل كبــري )صــورة 

17 و18( ، حيــث  ســجل صنــف مالينــدي أعــى نســبة للنمــو الخــري )83.3 - 100%( ، بينــام أعطــى صنــف الفــرض أقــل نســبة 

للنمــو الخــري )0 - 33.%(. كــام أظهــر صنــف املالنــدي املــزروع يف الوســط الغــذايئ )MS1( أقــل نســبة للنمــو الخــري )83.3 

%( مقارنــة مــع املعامــالت األخــرى )MS2( و )MS3( التــي أعطــت نســبة )100%( مــن النمــو الخــري ، بينــام مل يكــن هنــاك أي 

 )%7(  MS1يف حــني بلغــت نســبة النمــو الخــري يف الوســط الغــذايئ ، )%0(  MS2  إســتجابة مــن قبــل صنــف الفــرض للمعاملــة

و)16%( ونســبة )30 %(  يف الوســط الغــذايئ MS3. ســيتم االســتمرار يف هــذه التجربــة للموســم القــادم لتأكيــد النتائــج.

صورة 17. النمو الخري ألنسجة  صنف املاليندي

صورة 18. النمو الخري ألنسجة صنف الفرض
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التحسني الوراثي لألبقار احمللية من سالالت جنوب و مشال السلطنة 

ــادة  ــج إىل زي ــدف الرنام ــث يه ــة األجــل ، حي ــج طويل ــن الرام ــار م ــة لألبق ــج اإلنتخــايب لتحســني الســالالت املحلي ــد الرنام يع

العائــد الــورايث املتوقــع للصفــات املرغوبــة مثــل اللحــم و الحليــب. بلــغ إجــاميل عــدد أبقــار املوســم الخامــس عــرش )2019م( 

مبحطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــه 108 رأس )86 أنثــى ، 22 ذكــر( وبلــغ عــدد املواليــد 45 رأس. أظهــرت النتائــج أن متوســط 

نســبة الخصوبــة بنــاءا عــى نتيجــة اختبــار الجــس يف األبقــار وصــل إىل 85% ومعــدل النفــوق أقــل مــن 1%. يوضــح الجــدول 15 

متوســطات صفــات النمــو وانتــاج الحليــب قيــد الدراســة. 

جدول 15. متوسط األوزان ومعدل النمو للذكور واإلناث للسالالت املحلية من أبقار جنوب السلطنة

اإلناث )متوسط ± الخطأ القيايس(الذكور )متوسط ± الخطأ القيايس(الصفة املدروسة

21.46 ± 22.940.86 ± 1.16متوسط وزن امليالد )كجم(

103.97 ± 109.152.95 ± 5.02متوسط وزن الفطام )كجم(

182.55 ± 191.255.25 ± 8.97متوسط وزن ستة أشهر )كجم(

116.79 ± 123.462.63 ± 5.11متوسط وزن عمر سنة )كجم(

785.79 ± 821.0023.51 ± 39.83معدل النمو قبل الفطام )جم/يوم(

170.99 ± 190.8719.09 ± 33.25معدل النمو بعد الفطام )جم/يوم(

6.63 ± 0.45متوسط إنتاج الحليب اليومي )كجم(

بلــغ إجــاميل أعــداد األبقــار مــن ســاللة شــامل الســلطنة مبركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين بالرميــس 180 رأس )45 ذكــر-135 أنثــى 

ــر  ــود )16 ذك ــم الحصــول عــى )37( مول ــد ت ــه ق ــج موســم والدات 2019 م أن ــث  أظهــرت نتائ ــة ديســمر 2019م ، حي ( بنهاي

، 21 أنثــى( ، وبلغــت نســبة الخصوبــة 52%، بينــام وصــل متوســط إنتــاج الحليــب لألبقــار إىل 3 كجم/يــوم. وقــد تــم الحصــول 

عــى والدة توأميــة واحــدة يف املركــز خــالل هــذا املوســم. كــام أظهــرت نتائــج موســم الــوالدات وجــود زيــادة يف معــدل النمــو يف 

)مرحلــة مــا قبــل الفطــام( مقارنــة باملوســم الســابق كــام يوضحــه الشــكل )6(. يوضــح الجــدول )16( نتائــج صفــات النمــو ملواليــد 

املوســم املــايض لســاللة أبقــار شــامل الســلطنة ملوســم 2019م )صــورة19(.

 جدول 16. الصفات اإلنتاجية لألبقار املحلية بشامل السلطنة خالل املوسم 2019

الصفة
أبقار شامل السلطنة

إناثذكور

15.0814.84متوسط وزن امليالد )كجم(

45.3546.78متوسط وزن الفطام )كجم(

71.9069.27متوسط وزن ستة أشهر )كجم(

334.60354.96متوسط معدل النمو اليومي قبل الفطام )جم(

295.04249.83متوسط معدل النمو اليومي بعد الفطام )جم(

الربنامج الرئيسي 4 . إدارة وحتسني املوارد الوراثية احليوانية 
املشروع 4-1. التحسني الوراثي لألبقار احمللية واجملرتات الصغرية والدواجن
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شكل 6 . مقارنة معدل النمو يف مرحلة ما قبل الفطام ألبقار شامل السلطنة )إناث وذكور( بني موسم والدات 2018 و 2019

صورة 19.  وزن األبقار خالل الرنامج اإلنتخايب 

20182019
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التحسني الوراثي للسالالت احمللية من املاعز والضأن 

بــدأ برنامــج تحســني إنتاجيــة ســالالت املجــرتات الصغــرية يف ســلطنة عــامن منــذ أكــرث مــن خمســة عــرشا عامــا بهــدف زيــادة 

معــدل النمــو وإنتــاج التوائــم يف الســاللت املحليــة مــن املاعــز و الضــأن . بلــغ عــدد الحيوانــات يف محطــة البحــوث الحيوانيــة 

بــوادي قريــات 939 رأس عبــارة عــن 262 ذكــر و 677 أنثــى. وقــد أظهــرت نتائــج الرنامــج يف املحطــة أن نســبة الخصوبــة بلغــت 

95% ، 94% ، 90% لــكل مــن ماعــز الجبــل األخــر و الباطنــة و الضــأن العــامين عــى التــوايل. كان متوســط صفــة حجــم البطــن 

ــوايل، وهــذا  ــة و الضــأن العــامين عــى الت ــل األخــر و الباطن ــز الجب ــكل مــن ماع ــوالدات هــذا املوســم 1.47 ، 1.43 ، 1.70 ل ل

ــى الفطــام 6.3% يف ماعــز  ــالد حت ــد مــن املي ــات مــن املوالي ــة لرامــج اإلنتخــاب . بلغــت نســبة الوفي يعكــس اإلســتجابة املوجب

ــج صفــات النمــو لســالالت املاعــز  ــة و6% يف الضــأن العــامين. يوضــح الجــدول )17( نتائ ــل األخــر و5.3% يف ماعــز الباطن الجب

والضــأن يف املحطــة.

أمــا فيــام يتعلــق بالرنامــج البحثــي لتحســني املاعــز و الضــأن يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــة ، فقــد أظهــرت نتائــج موســم 

ــغ  ــة 82% وبل ــت نســبة الخصوب ــن )115( أم ، و كان ــاري م ــز ظف ــود ماع ــى( مول ــر -67 أنث ــدد )71 ذك ــى ع 2019 الحصــول ع

متوســط وزن امليــالد و الفطــام و ســتة أشــهر للامعــز الظفــاري 3.2 ، 12 ، 13.5 كجــم عــى التــوايل )جــدول 18(. بالنســبة للضــأن 

الظفــاري يف صاللــة فقــد بلــغ عــدد املواليــد 37 حمــل )24 ذكــر و 13 أنثــى( ، و كان متوســط وزن امليــالد 1.4 كجــم ووزن الفطــام 

8.1 كجــم  ووزن 6 أشــهر 15.6 كجــم مقارنــة بنتائــج املوســم الســابق وفقــاً للجدولــني )19 و20( .

جدول17. نتائج صفات النمو لسالالت املاعز والضأن يف محطة البحوث الحيوانية بوادي قريات.

الجنسالساللة
وزن امليالد 

)كجم(

وزن الفطام 

)كجم( 

وزن6 أشهر 

)كجم(

معدل النمو قبل 

الفطام )جم/يوم(

معدل النمو بعد 

الفطام )جم/يوم(

ماعز الجبل األخر
3.1016.8322.8013157ذكور

2.8015.9020.2112541إناث

ماعز الباطنة
3.316.2021.2412348ذكور

2.815.7520.4012344إناث

الضأن العامين
2.916.8222.7913357ذكور

2.715.6221.4412355إناث

جدول 18. متوسط األوزان للامعز الظفاري يف محطة البحوث الحيوانية بصاللة.  

املتوسط الحسايبالعدد )رأس(الصفات املدروسة

3.2±1380.031متوسط وزن امليالد

12.0±1240.32متوسط وزن الفطام

13.5±1220.27متوسط وزن ستة أشهر

جدول 19. متوسط األوزان للضأن الظفاري يف محطة البحوث الحيوانية بصاللة للموسم 2018.  

املتوســطالعدد )رأس(الصفات املدروسة

0.034±1.6 كجم23متوسط وزن امليالد

0.46±8.9 كجم22متوسط وزن الفطام

0.76±12.9 كجم20متوسط وزن ستة أشهر

0.85±20.8 كجم20متوسط وزن عمر السنة
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جدول 20. متوسط األوزان للضأن الظفاري يف محطة البحوث الحيوانية بصاللة للموسم 2019.  

املتوســطالعدد )رأس(الصفات املدروسة

0.025±1.4 كجم37متوسط وزن امليالد

0.461±8.1 كجم36متوسط وزن الفطام

0.556±15.6 كجم36متوسط وزن ستة أشهر 

لتحسني الوراثي للدواجن  احمللية )األبيض، البين، األسود(

يركــز برنامــج االنتخــاب للدواجــن يف محطــة البحــوث الحيوانيــة بصاللــة عــى املحافظــة عــى الســاللة املحليــة املوجــودة مــع 

ــدأ  ــني واســتمرار نــرش هــذه الســاللة يف املحافظــة بشــكل أوســع. ب ــدى املرب ــة الدواجــن ل ــي والصحــي لرتبي نــرش الوعــي الفن

موســم التلقيــح لهــذا املوســم بتاريــخ 2 ســبتمر 2019م ، وتــم إنتــاج عــدد )1177( صــوص )خليــط( مقســمة عــى حســب األلــوان 

)صــورة 20( وموزعــة يف الحظائــر عــى شــكل مكــررات مــع اســتمرار عمليــة االنتخــاب للقطعــان والرتكيــز عــى املحافظــة عــى 

الســاللة املحليــة. يوضــح الجــدول )21( أهــم املــؤرشات للنتائــج لســنة 2019م.

        جدول 21. متوسط نسبة الخصوبة وعمر الصوص ووزن البيضة للدواجن املحلية

الساللــة
متوسط نسبة 

الخصوبة %

متوسط عمر الصوص عمر يوم 

)جـرام(

متوسط وزن البيضة 

)جـرام(

813040محي )أسـود(

853141.5محي )أبيـض(

833141محي )بنـي(

صورة 20 )أ-ج(. سالالت للدواجن املحلية ، )أ( البني ، )ب( األسود ، )ج( األبيض

أ

ج

ب
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تصنيف و توصيف سالالت اجملرتات الصغرية يف مشال الباطنة 

يركــز الرنامــج البحثــي لقســم بحــوث املاعــز واالغنــام مبركــز بحــوث اإلنتــاج الحيــواين بالرميــس عــى الســالالت املحليــة للامعــز 

املوجــودة مبحافظــات شــامل الســلطنة، حيــث متتــاز ســالالت املاعــز املحــي بالســلطنة مبقدرتهــا الوراثيــة عــى اإلســتجابة لرامــج 

ــوالدات  ــم ال ــج موس ــت نتائ ــو. بين ــدالت النم ــم ومع ــاج التوائ ــل إنت ــة مث ــات اإلنتاجي ــن الصف ــد م ــورايث يف العدي ــاب ال االنتخ

ــغ متوســط نســبة  ــى(. بل ــارة عــن )122 ذكــر( و)126 أنث ــود عب ــم الحصــول عــى )248( مول ــه قــد ت يف املاعــز لعــام 2019م أن

الخصوبــة 89% و91% و94% لســاللة ماعــز الجبــايل والصحــراوي والصحــراوي مســندم عــى التــوايل )صــورة 21( ، بينــام كان معــدل 

حجــم البطــن الــذي يعكــس نســبة التوأميــة يف القطيــع عنــد الــوالدة 1.3 مولــود للســالالت الثــالث. يوضــح الجــدول )22( متوســط 

أوزان الحيوانــات ملوســم والدات 2019م.

       جدول 22. أوزان الجسم ومعدالت النمو لسالالت املاعز مبركز بحوث اإلنتاج الحيواين بالرميس ملوسم 2019

الجنسالســاللة
وزن امليالد

)كغم(

وزن الفطام

)كغم(

وزن 6 أشهر

)كغم(

معدل النمو قبل 

الفطام )غم/يوم(

معدل النمو بعد 

الفطام )غم/يوم(

ماعز جبايل
3.013.016.311137ذكور

2.711.315.59647إناث

ماعز صحراوي
2.914.216.012617ذكور

2.513.615.012316إناث

ماعز صحراوي 

مسندم

2.512.715.211328ذكور

2.311.414.310132إناث

املشروع 4-2  برنامج حفظ املوارد الوراثية احليوانية احمللية لضمان استدامتها

صورة  21 )أوب( )أ( املاعز الجبايل ، )ب( ماعز صحراوي مسندم

بأ
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مجع وتداول السائل املنوي املنتج من السالالت احمللية واملستوردة

تشــري البحــوث والتجــارب العلميــة إىل أنــه وباســتخدام التلقيــح االصطناعــي بســائل منــوي ذو جــودة عاليــة مــن طالئــق متميــزة 

وراثيــا لتلقيــح األبقــار ىف وقــت مناســب ميكــن تحســني الصفــات االقتصاديــة للحيوانــات. ويف هــذا اإلطــار يقــوم قســم بحــوث 

التناســل وبشــكل دوري بجمــع وتقييــم وحفــظ الســائل املنــوي ومــن ثــم توزيــع القشــات عــى امللقحــني يف العيــادات البيطريــة 

ــم خــالل ســنة 2019م  ــة. ت ــات املرغوب ــل الصف ــد تحم ــاج موالي ــدف إنت ــك به ــني وذل ــار املرب ــح أبق ــة لتلقي الخاصــة والحكومي

ــك مــن ســاللة الجــرييس ، حيــث  ــوب الســلطنة وكذال ــوي مــن ســاللتي أبقــار شــامل وجن ــاج عــدد )3099( قشــة ســائل من إنت

بلــغ متوســط نســبة حيويــة الســائل املنــوي بعــد التجميــد    64 % لســاللة أبقــار شــامل الســلطنة و 68%  لســاللة أبقــار جنــوب 

ــام املختصــون بالقســم  ــر، حيــث ق ــم اســتخدام ممــدد صفــار البيــض املعــد يف املخت الســلطنه و62% لســاللة الجــرييس. وقــد ت

بتلقيــح قطيــع األبقــار باملركــز وعددهــا )65( بقــرة ، كذلــك تــم فحــص ذكــور املاعــز املســتخدمة يف موســم التلقيــح مبركــز بحــوث 

االنتــاج الحيــواين ومحطــة بحــوث وادي قريــات )صــورة 22(. وضمــن خدمــات التدريــب التــي يقدمهــا القســم ، قــام الباحثــون 

بقســم بحــوث التناســل بتدريــب العديــد مــن طلبــة وطالبــات كليــة العلــوم الزراعيــة والبحريــة بجامعــة الســلطان قابــوس وذلــك 

عــى كيفيــة اســتخدام جهــاز الســونار والتلقيــح االصطناعــي ويشــمل عمليــات جمــع وتقييــم وحفــظ الســائل املنــوي. كــام قــام 

املختصــون بالقســم بتنفيــذ دورة تدريبيــة للعديــد مــن األطبــاء البيطريــني عــى إســتخدام جهــاز الســونار، باإلضافــة إىل توزيــع 

)10250( قشــة للعيــادات البيطريــة الخاصــة لتلقيــح أبقــار املربــني خــالل هــذا العــام.

صورة 22. تقييم القشات
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رصد ومراقبة اآلفات احلشرية و املرضية يف حمصول القرعيات بسلطنة عمان  

ــتوائية  ــبه االس ــق ش ــزرع يف املناط ــث ت ــامل، حي ــع يف الع ــاق واس ــى نط ــة ع ــل املزروع ــرث املحاصي ــني أك ــن ب ــات م ــد القرعي تع

واملداريــة واملعتدلــة. يعتــر البطيــخ األحمــر والخيــار والشــامم هــي األعــى يف إجــاميل اإلنتــاج وفًقــا ملنظمــة األغذيــة والزراعــة 

ــم  ــخ األحمــر )65047طــن(، ث ــه البطي ــار )73267 طــن( ، يلي ــاج الخي ــغ يف ســنة 2018م إنت ــث بل ــاو( ، حي لألمــم املتحــدة )الف

ــى  ــب ع ــاع الطل ــن ارتف ــم م ــاو ، 2019م(. بالرغ ــورة ، الف ــري منش ــات غ ــن( )بيان ــة )10452 ط ــن( والكوس ــامم )33463ط الش

ــودا  ــا والنيامت ــات والبكتريي ــي تســببها الفطري ــد مــن األمــراض الت ــل تعــاين مــن العدي ــإن هــذه املحاصي ــالد، ف ــات يف الب القرعي

والفريوســات املختلفــة. ميكــن أن تســبب هــذه األمــراض املختلفــة تأثــريات مبــارشة أو غــري مبــارشة عــى محاصيــل القرعيــات.  

أشــارت بعــض الدراســات إىل أن محاصيــل القرعيــات تصــاب بأكــرث مــن )200( نــوع مــن األمــراض الفطريــة والفريوســية والبكتريية 

وامليكوبالزمــة املعروفــة ، حيــث تســبب هــذه األمــراض تثبيــط يف إنبــات البــذور وتعفــن الفاكهــة بعــد الحصــاد. كــام تنتــرش هــذه 

األمــراض يف الهــواء والبــذور والرتبــة. وتعــد األمــراض التــي تنقلهــا الرتبــة هــي األكــرث شــيوعا و أهميــة ، وذلــك ألنهــا ميكــن أن 

تســتمر لســنوات عديــدة ومــن الصعــب الســيطرة عليهــا ومكافحتهــا ، حيــث تشــمل مســببات األمــراض األخــرى املرتبطــة بذبــول 

الشــامم والقرعيــات األخــرى. أيضــا هنــاك العديــد مــن األمــراض الفريوســية التــي تســبب مشــاكل خطــرية للمزارعــني يف العــامل 

ويف ســلطنة عــامن. وهنــاك مجموعــة مــن الفريوســات قــادرة عــى إصابــة القرعيــات مثــل الخيــار والبطيــخ األحمــر والكوســة 

ــك  ــريوس موزايي ــار )Cucumber Mosaic virus( ، ف ــك الخي ــريوس موزايي ــي ف ــات ه ــم الفريوس ــن أه ــامم. وم ــرع والش والق

 Cucumber Green Mottle(  فــريوس الموزاییك والتبرقش األخضر يف الخیار ، )Water Melon Mosaic Virus( البطيــخ األحمــر

 Zucchini Yellow( فیروس الموزاییك األصفر يف الكوسة ، )Squach Mosaic Virus ( فیروس موزاییك الكوسة ، )Mosaic virus

 Papaya Ringspot( فــريوس التبقــع الحلقــي للفيفــاي ، )Tobacco Mosaic Virus( ــغ Mosaic Virus( ، فیروس موزاییك التب

Virus -W(.  كــام ميكــن أن تســبب عــدة أنــواع مــن النيامتــودا أرضاًرا اقتصاديــة ملحاصيــل القرعيــات ، مبــا يف ذلــك نيامتــودا 

تعقــد الجــذور، التقــزم ، التقــرح ، نيامتــودا اإلبــرة ، النيامتــودا الخنجريــة ، الحلقيــة ، الحلزونيــة. أظهــرت النتائــج الحاليــة تفــاوت 

كبــري يف معــدل اإلصابــة باألمــراض املختلفــة يف محصــول القرعيــات ، حيــث ســجلت األمــراض الفريوســية وأمــراض تبقعــات األوراق 

ــع 2019م  ــوز املســتوى األدىن يف موســم الربي ــراض األخــرى يف حــني ســجل مــرض أنرثاكن ــن إجــاميل األم أعــى نســبة إنتشــار م

)الشــكل 7( . تــم العثــور عــى نفــس النتيجــة يف مقارنــة نســبة انتشــار هــذه األمــراض عــى مســتوى املــزارع ، مــن حيــث إصابــة 

املــزارع باألمــراض املختلفــة يف موســم الربيــع 2019م )الشــكل 8(. كــام أظهــرت نتائــج املســح أن األمــراض الفريوســية هــي األكــرث 

إنتشــارا بــني املحاصيــل يليهــا أمــراض تبقــع األوراق ، حيــث ســجلتا أعــى نســبة إصابــة مــن بــني األمــراض األخــرى يف حــني ســجلت 

أمــراض أنرثاكنــوز وتعفــن الطــرف الزهــري أدىن مســتوياتها يف موســم الربيــع 2019م )الشــكل 9(. أوضحــت النتائــج أن فــريوس 

موزاييــك الخيــار )Cucumber mosaic virus( كان األكــرث إنتشــاراً يف جميــع الواليــات التــي تــم مســحها ، حيــث ســجل عــى 

 Water Melon( محاصيــل الكوســة والخيــار والشــامم والقــرع العســي، يف حــني تــم تســجيل فــريوس موزاييــك البطيــخ األحمــر

Mosaic Virus( عــى محصــول الكوســة والقــرع العســي يف خمــس واليــات وهــي صحــم ولــوى والخابــورة واملصنعــة والســويق. 

ــى  ــريوس الموزاییك والتبرقش األخضر يف الخیار  )Cucumber Green Mottle Mosaic virus  ( ع ــجيل ف ــم تس ــرة يت  وألول م

القــرع العســي يف الســلطنة ، حيــث ســجل يف جميــع الواليــات التــي تــم مســحها ولكــن وجــد أكــرث إنتشــارا يف واليتــي صحــم 

ــاً  ــات بشــكل خــاص متضمن ــات األخــرى. وعــادة يصيــب هــذا الفــريوس القرعي ــه مل يســجل عــى  القرعي ــورة يف حــني إن والخاب

ــة ترقــش وتبقــع يف األوراق وتشــوه يف  ــار والشــامم والجــح ، حيــث تظهــر األعــراض عــى هيئ القــرع بأنواعــه والكوســة والخي

ــا عــن طريــق العدوى المیكانیكیة وبواسطة خنفساء القرعیات  الثــامر. ينتقــل هــذا الفــريوس عــن طريــق البــذور وينتــرش حقلي

الحمراء .

تــم خــالل املســح أخــذ عينــات مــن محاصيــل أخــرى )الطامطــم ، الباذنجــان ، الفلفــل ، الفاصوليــا ، الزهــرة(  لالشــتباه بإصابتهــا 

باألمــراض الفريوســية ، حيــث أظهــرت النتائــج اإلصابــة بفــريوس موزاييــك الخيــار )Cucumber mosaic virus ( عــى محصــول 

الطامطــم يف واليــات الســويق ولــوى وشــناص والفلفــل يف واليــات املصنعــة والســويق ولــوى والفاصوليــا يف واليــة صحــار ، مــام 

الربنامج الرئيسي  5 . برنامج اإلدارة املتكاملة لإلنتاج والوقاية 
املشروع 5-1. مسح و حتديد اآلفات واألمراض للمحاصيل الرئيسية 
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يــدل عــى ارتفــاع نســبة وجــود فــريوس موزاييــك الخيــار )Cucumber mosaic virus ( يف محافظتــي شــامل وجنــوب الباطنــة 

عــى العديــد مــن املحاصيــل املزروعــة. ميكــن االســتنتاج أن األمــراض الفريوســية وأمــراض تبقــع األوراق والبيــاض الزغبــي ومــرض 

ســقوط البــادرات ، كانــت أهــم األمــراض التــي ســببت مشــاكل وخســائر اقتصاديــة للمزارعــني يف موســم الربيــع 2019م. ســيتم 

خــالل املوســمني القادمــني اســتكامل املســوحات لتأكيــد النتائــج.

شكل 7. متوسط نسبة انتشار األمراض املختلفة يف السلطنة

شكل 8. نسبة اصابة املزارع باألمراض املختلفة

 

شكل 9. متوسط نسبة اصابة املحاصيل باألمراض املختلفة
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رصد ومراقبة احملاصيل املستوردة واملزروعة حمليا للتأكد من عدم إصابتها مبختلف املسببات املرضية 

يســهم قســم بحــوث أمــراض النبــات يف رصــد وتحليــل مختلــف املســببات املرضيــة والفيســولوجية للعديــد مــن الســلع  الزراعيــة 

ــراض  ــن األم ــا م ــن خلوه ــد م ــذور( للتأك ــة والب ــنات ترب ــة ومحس ــتالت زراعي ــمدة ، ش ــة ، األس ــل الزراعي ــتوردة )املحاصي املس

ــغ  ــة للســلطنة، حيــث بل ــد املداخــل الحدودي ــل منافــذ الحجــر الزراعــي عن ــا مــن قب ــح بدخوله ــل الترصي ــك قب ــة، وذل الحجري

ــة  ــة و )2338( عين ــات أســمدة وترب ــة منهــا )37( عين ــم فحصهــا وتحليلهــا  يف عــام 2019م )2375( عين ــي ت ــات الت عــدد العين

نباتيــة )جــدول 23(. أشــارت التحاليــل املخريــة إىل تســجيل عــدة أمــراض مــن شــحنات البطاطــس املســتوردة مثــل مــرض الجــرب 

املســحوقي ، القــرشة الســوداء، الجــرب العــادي، القــرشة الســوداء والنقطــة الســوداء ، ووجــد أن مــرض القــرشة الفضيــة هــو األكــرث 

شــيوعا يف جميــع الشــحنات بنســبة إصابــة تراوحــت بــني 1.5 – 27.2% ، تالهــا مــرض الجــرب العــادي بنســبة إصابــة تراوحــت 

بــني 1.1 – 5.5%، ثــم مــرض القــرشة الســوداء بنســبة إصابــة تراوحــت بــني 0 – 3.6% . كــام ســجلت بعــض األرضار امليكانيكيــة عــى 

درنــات البطاطــس بنســب تراوحــت بــني  0- 8.2%. أمــا فيــام يتعلــق باألســمدة املســتوردة فقــد أشــارت نتائــج التحاليــل إىل أن 

جميــع األســمدة التــي تــم تحليلهــا خــالل ســنة 2019م خاليــة مــن املســببات املرضيــة الحجريــة.

جدول 23. عدد العينات الواردة لقسم بحوث أمراض النبات حسب القطاع خالل عام 2019م

بذورخضارفاكهةشتالتسمــاد أو تربةالقطاع

132510262061قطاع حكومي )الحجر الزراعي(

24224712126قطاع املزارعني

2375اإلجاميل

دراسة أنواع ذبابة الفاكهة يف الفواكه واخلضر يف والييت صاللة وطاقه

تعتــر ذبابــة الفاكهــة حــرشة متوســطة الحجــم و تتميــز حــرشات هــذه الفصيلــة عمومــا بكــرثة األنــواع وســعة اإلنتشــار وكثــريا مــا 

توجــد حامئــة حــول الفواكــه حيــث مــكان وضــع البيــض. رُصــدت ذبابــة الفاكهــة يف ســلطنة ُعــامن بشــكل عــام وأٌجريــت بعــض 

ــواع  ــة و طاقــة أثبتــت وجــود بعــض األن ــة الفاكهــة يف واليتــي صالل ــة عــى ذباب األبحــاث والدراســات عليهــا. الدراســات الحالي

الســابقة باإلضافــة إىل ثالثــة أنــواع جديــدة منهــا نوعــني معرفــني و هــام   Bactrocera musae و Dacus frontalisو نــوع آخــر 

 )Bactrocera dorsalis( و )Bactrocera zonata( غــري معــروف. مــن بــني األنــواع التــي وجــدت يف املصائــد خــالل الســنة 2019م

 )Bactrocera Papayae( و ) Bactrocera dorsalis( ونــوع آخــر غــري معــرف يجمــع مــا بــني صفــات ، )Bactrocera musae( و

، وقــد تــم تعريفــه يف أحــد املختــرات املتخصصــة يف هــذا املجــال ، وظهــر النــوع األخــري بأعــداد محــدودة يف املصائــد التــي يتــم 

تجميعهــا مــن الحقــول ، كــام وجــد تفــاوت يف أعــداد ذبابــة الفاكهــة مــن خــالل قــراءات متوســط أعــداد ذبابــة الفاكهــة يف الحقول 

ــج املســح  ــار ســنة 2019م. يوضــح الجــدول )24( نتائ ــي شــهدتها محافظــة ظف ــة الت ــات الجوي ــدار الســنة نظــراً للتقلب عــى م

لعينــات الفواكــه والخــر املصابــة والتــي تــم جمعهــا مــن الحقــول والثــامر يف واليتــي صاللــه وطاقــة.

جدول 24. مسح الفواكه والخرض املصابة من الحقول وتجار الفواكه والخرض يف صالله وطاقه

العدد الكيل لظهور ذبابة الفاكهة املكتملة

العدد الكيل 

للفواكه املصابة

الوزن الكيل 

للفواكه املصابة 

)كجم(

املحصول

U
ndefined x

C
.incom

pleta

D
.frontalis

D
.ciliatus

B.m
usae

B.dorsalis

B.zonata

66 0 0 0 1 12 11 803 63.8 املوز املحي

0 36 0 0 0 0 0 688 1.31 السدر

0 0 2 47 0 0 0 220 14.7 القرع املر

18 0 0 0 0 0 0 136 71.4 الفافاي
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161 1 0 0 44 27 83 134 6.2 اللوز االستوايئ )البيذان(

0 0 0 0 0 0 3 98 6.3 السابوتا

1 0 0 0 0 0 5 81 3.6 الجوافه

8 0 0 0 0 0 0 12 1.6 رمان

 Bactrocera    zonata، :أشــارت نتائــج مســح املصائــد لذبابــة الفاكهــة إىل ظهــور خمســة أنــواع مــن ذبابــة الفاكهــة وهــي كالتــايل

 Bactrocera( و )Bactrocera papayae ونــوع مــن ذبابــة الفاكهــة تجمع صفات بــني Bactrocera dorsalis، Bactrocera musae

dorsalis وظهــور Dacus ciliatus يف موقعــني )صاللــة وعوقــد( يف الفــرتة بــني شــهري ابريــل ومايــو ، كــام لوحــظ أن أكــرث أنــواع 

ذبابــة الفاكهــة تواجــداً يف املصائــد املوزعــة يف واليتــي صاللــة وطاقــه هــو Bactrocera dorsalis )صــورة 23(.

صورة 23 )أ وب(. )أ( حرشة مثار السدر ، )ب( الطفيل

مراقبة مرض هوانغ لونغ بينغ )HLA( املرتبط باحلمضيات يف حمافظة مشال الباطنة

تــزرع يف الســلطنة أنــواع مختلفــة مــن الحمضيــات ويعتــر الليمــون العــامين أحــد أهــم أنــواع الحمضيــات التــي ســاهمت كرافــد 

اقتصــادي للســلطنة منــذ قديــم الزمــان ، حيــث أشــتهر بتصديــره لــدول جنــوب رشق آســيا وبــالد الرافديــن. تســبب ظهــور مــرض 

ــع مليــون شــجرة  ــادة مــا ال يقــل عــن رب مكنســة الســاحرة عــى أشــجار الليمــون العــامين خــالل ســبعنيات القــرن املــايض بإب

ليمــون وخاصــة يف محافظتــي الباطنــة التــي متيــزت بزراعــة وإنتــاج وتصديــر الليمــون العــامين لعقــود طويلــة ، مــام أدى لرتاجــع 

حجــم اإلنتــاج الســنوي واالســترياد مــن الخــارج لتغطيــة الطلــب املحــي عــى الليمــون. ومؤخــراً تــم تســجيل إصابــة الليمــون 

العــامين مبــرض آخــر ال يقــل خطــورة عــن مــرض مكنســة الســاحرة وهــو مــرض التنــني األصفــر أو مــرض اإلخــرار البكتــريي الناتــج 

عــن اإلصابــة بأحــد ســالالت البكترييــا التابعــة للجنــس كندداتيــس ليريبكــرت ، حيــث يعتــر هــذا املــرض أحــد أهــم األمــراض التــي 

تهــدد زراعــة الحمضيــات بالســلطنة والعــامل. تــؤدي اإلصابــة باملــرض إىل إصفــرار األوراق ، حيــث تكــون أعــراض اإلصابــة قريبــة 

جــدا مــن أعــراض نقــص عنــرص الزنــك )صــورة 24:أ( وعنــد تطــور اإلصابــة تظهــر أعــراض املــوت الرتاجعــي عــى النبــات )صــورة 

24:ب( كــام أن املــرض يلعــب دورا يف تشــوه الثــامر ، حيــث تكــون صغــرية الحجــم وغــري متطابقــة يف اللــون والحجــم ويف مراحــل 

متقدمــة متــوت األشــجار املصابــة باملــرض )صــورة 24:ج( وبالتــايل تنخفــض إنتاجيــة وحــدة املســاحة املزروعــة بأشــجار الليمــون. 

إحــدى وســائل اإلدارة املتكاملــة ملــرض التنــني األصفــر هــو إنتــاج شــتالت حمضيــات خاليــة مــن اإلصابــة باملــرض. تهــدف هــذه 

الدراســة لتقييــم الحالــة الصحيــة ألمهــات أشــجار الحمضيــات بالبنــوك الوراثيــة ألشــجار الحمضيــات مبحطــات البحــوث الزراعيــة 

بشــامل الباطنــة ، باإلضافــة إىل فحــص عينــات أشــجار الليمــون العــامين لــدى بعــض املزارعــني.  جمعــت خــالل الدراســة  عــدد 

)188( عينــة مــن أشــجار الحمضيــات املختلفــة مبحطــة البحــوث الزراعيــة بصحــار ومزرعــة البحــوث الزراعيــة بصحــار وجمعــت 

بأ
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عــدد )57( عينــة مــن مــزارع الليمــون العــامين واليــات عــري و صحــار ولــوى وشــناص ونيابــة الجبــل األخــر. إســتخلص الحمــض 

 16s-rDNA النــووي لجميــع العينــات وأســتخدمت بادئــات جينيــة متخصصــة للكشــف تعمــل عــى تضخيــم القطعــة الجينيــة

OI/ كــام أســتخدم البادئــات  A2/J5لتضخيــم القطعــة الجينيــة  β-operon.أدخلــت يف تفاعــل البلمــرة املتسلســل 
2
C OI

1
وهــي: 

)يب يس آر( للكشــف عــن اإلصابــة مبســبب مــرض التنــني األصفرعــن طريــق فــك الشــفرة الجينيــة وكذلــك عــن طريــق تقطيــع 

ــات  ــن أشــجار الحمضي ــات م ــدد )10( عين ــة ع ــل إصاب ــج التحلي ــرت نتائ Xbal( )صــورة 25(. أظه ــم )ْ ــات بواســطة اإلنزي الجين

باملحطــات البحثيــة مبســبب مــرض التنــني األصفرعــى النحــو اآليت )عــدد )1(: برتقــال بايــن أبــل و)1(: الرتقــال الحامــض )نارنــج( 

ــة  ــني. إضاف ــزارع املواطن ــة ألشــجار الليمــون العــامين يف  م ــة عــدد )17( عين ــي و)7(: ليمــون عــامين وإصاب و)1(: ليمــون تاهيت

إىل ذلــك فــإن نتائــج التحليــل كانــت متوافقــة للطريقتــني يف تشــخيص مســبب مــرض التنــني األصفــر وهــو املســبب البكتــريي 

املعــروف بـ«كانديداتــس ليرباكــرت أســياتيكس )Candidatus Liberibacter asiaticus( يف العينــات النباتيــة وهــي نفــس الســاللة 

املســجلة بالســلطنة بواســطة الفهــدي وآخريــن يف عــام 2018م. يعتــر هــذا أول تســجيل للمــرض عــى صنفــي الرتقــال والليمــون 

التاهيتــي يف الســلطنة.كام يعتــر أول تســجيل للمــرض يف محافظــة الظاهــرة عــى الليمــون العــامين.

صورة 24. )أ( إصفرار األوراق, )ب( موت تراجعي لألفرع, )ج( موت كي للشجرة

)1Kb(وأقىص اليمني عبارة عن سلم املعايرة ،)Xbal( صورة 25. العينات من 1-12مقطعة بإستخدام إنزيم

جبأ
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املشروع 5-3. تعظيم االستفادة من االحتياجات الغذائية للنبات

تأث��ري مس��تويات األمسدة املعدنية عل��ى صفات النمو اخلضري وكمية وجودة االنت��اج للنب العربي حتت ظروف 
قريون حريييت

تــم تنفيــذ هــذه التجربــة يف املزرعــة البحثيــة بقــريون حرييتــي لألعــوام 2015-2020م بهــدف دراســة تأثــري )4( معامــالت مختلفــة 

مــن الســامد الكيــاموي وهــي معاملــة 1 )يوريــا +ســلفات بوتاســيوم 120جــم لــكال منهــام( ومعاملــة 2 )يوريا +ســلفات بوتاســيوم 

200جــم لــكل منهــام( ومعاملــة 3 )يوريــا + ســلفات بوتاســيوم 240جــم لــكل منهــام( ومعاملــة 4 )الشــاهد بــدون أي إضافــات 

ســامدية( ، عــى أن تضــاف هــذه الجرعــات الســامدية خــالل شــهري فرايــر ونوفمــر مــن كل عــام. بلــغ عــدد األشــجار يف التجربــة 

ــة بـــ)8( مكــررات  ــكل معامل ــة بعــدد )16( شــجرة ل ــم القطاعــات العشــوائية الكامل )64( شــجرة موزعــة عشــوائيا عــى تصمي

بواقــع شــجرتني لــكل مكــرر وعــى أبعــاد )5( مــرت. أوضحــت النتائــج وجــود تأثــري متفــاوت بــني املعامــالت عــى بيانــات النمــو 

الخــري والثمــري لالشــجار )صــورة 26-28( ، حيــث تــراوح متوســط طــول الشــجرة بــني 106,50 إىل 172,81 ســم لــكل املعامــالت 

وقــد ســجلت املعاملــة )1(  تأثــري أعــى لطــول الشــجرة )172,81 ســم( مقارنــة ببقيــة املعامــالت األخــرى، يف حــني كانــت املعاملــة 

)3( األفضــل مــن حيــث ســمك جــذع الشــجرة )13,94 ســم(. أمــا مــن حيــث االنتاجيــة ، فقــد ســجلت املعاملــة )2( اعــى انتاجــا 

للشــجرة ، حيــث بلــغ متوســط عــدد الثــامر للشــجرة 1873 مثــرة وأكــرث وزنــا للثــامر )1805,14 جــم( )جــدول 25(.

جدول 25. الصفات الخرضية والثمرية للنب العريب يف املزرعة البحثية بقريون حرييتي

املعاملةم

ارتفاع 

النبات 

)سم(

الجذع 

)سم(

عدد 

الثامر

وزن الثامر 

)جم(
االلتاج

172.8112.949461202.913.30املتوسطيوريا+بوتاسيوم=1120+120

91.096.0912431113.172.65االنخراف املعياري

159.8812.0018731805.142.42املتوسطيوريا+بوتاسيوم=2200+200

71.846.281576942.911.85االنحراف املعياري

1.29-106.5013.94607املتوسطيوريا+بوتاسيوم=3240+240

1.88-90.1711.41613االنحراف املعياري

3.28-168.6911.56465املتوسطاملشاهد4

2.93-93.036.03783االنحراف املعياري

151.9712.619981437.112.56املتوسطاإلجاميل

89.017.6612371064.882.45االنحراف املعياري

صورة 26-28. أشجار النب العريب تحت معامالت التسميد يف مزرعة البحوث الزراعية بقريون حرييت
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تأثري مستويات خمتلفة من التسميد الكيماوي على النمو اخلضري والثمري للجاتروفا

ــالت  ــري )4( معام ــم تأث ــدف تقيي ــن ســنة 2017م به ــدءا م ــه ب ــة بصالل ــة يف محطــة البحــوث الزراعي ــذ هــذه التجرب ــم تنفي تت

ســامدية مختلفــة مــن النيرتوجــني والبوتاســيوم )م1=350+150 وم2=450+200 وم3=500+300 وم4= شــاهد بــدون إضافــات(. 

كانــت هــذه املقاديــر تضــاف ســنويا يف مــارس ، حيــث صممــت التجربــة احصائيــا بتصميــم القطاعــات العشــوائية الكاملــة بـــ )6( 

مكــررات وشــجرتني لــكل معاملــة بعــدد )12( شــجرة وبإجــاميل )48( شــجرة وكانــت املســافات 2.5 مــرت بــني النباتــات. يوضــح 

ــات  ــا وجــود فروق ــج املتحصــل عليه ــت النتائ ــنة 2019م. بين ــا يف س ــري للجاتروف ــو الخــري والثم ــات النم الجــدول )26( صف

معنويــة بــني املعامــالت بالنســبة للقياســات املدروســة ، حيــث تفوقــت املعاملــة االوىل )350 نيرتوجــني + 150 بوتاســيوم( عــى 

ــذرة(  ــرة )149 ب ــذور يف الثم ــدد الب ــات )261ســم( وع ــاع النب ــا(  وارتف ــرع )73 فرع ــدد االف ــغ ع ــام بل ــالت األخــرى ، بين املعام

ووزن الثــامر )164 جــرام( وعــدد الثــامر )62 مثــرة(. توضــح الصــورة )29( شــجرة وبــذور الجاتروفــا التــي تــم زراعتهــا يف محطــة 

البحــوث الزراعيــة بصاللــه.

جدول 26. النمو الخرضي والثمري للجاتروفا يف سنة 2019م 

املعامالت
عدد 

الثامر

وزن الثامر

)جرام(

طول 

الثمرة

عرض 

الثمرة

عدد 

البذور يف 

الثمرة

ارتفاع 

الشجرة 

)سم(

سمك 

الجذع 

)سم(

عدد 

االفرع

املجموع 

الخرضي 

م3

1

62164.7232.2862.037150261.33343.57412.644املتوسط

االنحراف 

املعياري
79327.660.1250.09418121.0347.868134.677

2

49158.3862.2852.047121244.41740.57210.136املتوسط

االنحراف 

املعياري
50272.750.120.06212549.4745.161113.321

3

48122.1932.2872.072121245.83340.667659.183املتوسط

االنحراف 

املعياري
51154.1490.1130.07713626.9544.008122.673

4

40115.5292.3162.08297257.33336.917579.155املتوسط

االنحراف 

املعياري
30204.3890.2440.277435.4958.723141.59

اإلجاميل

49138.7822.2952.06121252.22940.3966710.279املتوسط

االنحراف 

املعياري
54245.490.1630.15713334.5716.918143.468
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دراس��ة إس��تجابة حمص��ول النخيل )صنف خ��الص الظاهرة( لكميات خمتلف��ة من عنص��ر النيرتوجني وتأثريها 
النمو واإلنتاج على 

إن مــن أهــم العوامــل التــي ميكــن التعويــل عليهــا عنــد زراعــة  أي نبــات هــو التغذيــة الجيــدة، حيــث أنــه مــن املعــروف بــأن 

نخلــة التمــر تعتــر األكــرث  إنتشــاراً يف الســلطنة وتحتــاج إىل رعايــة بســتانية مــن أجــل النمــو واإلنتــاج األمثــل. مــن أجــل معرفــة 

الكميــة املثــى مــن عنــرص النيرتوجــني لنمــو وإنتــاج فســائل عمــر ســنتني ، نفــذ قســم بحــوث امللوحــة تجربــة عــى فســائل نخيــل 

خــالص الظاهــرة يف  الحقــل منــذ عــام 2012م وحتــى عــام 2019م. نفــذت التجربــة بتصميــم عشــوايئ متكامــل بأربعــة مكــررات 

وتضمنــت )5( كميــات مختلفــة مــن عنــرص النيرتوجــني ) صفــر ، 250، 350، 500، 650 جــم نيرتوجــني ( بإســتخدام مصــدر عضــوي 

فقــط بــدون إضافــة أي ســامد كيــاموي. إتضــح مــن نتائــج مواســم البحــث بــأن املعاملــة بــدون ســامد )صفــر نيرتوجــني(  أعطــت 

أقــل منــو وإنتــاج ، كــام أكــدت النتائــج بــأن تســميد فســائل نخيــل خــالص الظاهــرة بالســامد العضــوي منــذ مســتهل عمرهــا 

لــه دور فعــال وإيجــايب ويبــدأ تأثــريه اإليجــايب بدايــة مــن مســتوى )250( جــرام نيرتوجني/فســيلة/عام ، كــام أنــه عنــد مقارنــة 

معامــالت كميــات النيرتوجــني املضافــة يتضــح بــأن الكميــة  املثــى هــي )500( جــرام نيرتوجني/للنخلة/للعــام.

صورة 29 )أ وب(. )أ( شجرة الجاتروفا ، )ب( بذور الجاتروفا

بأ
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املشروع 5-5. تطويـر طرق اإلدارة املستدامة لآلفـات

دراس��ة كف��اءة مبي��د ترفج��و 20 وفط��ر )Monacrosporium salinum( يف مكافح��ة نيمات��ودا تعق��د اجل��ذور 
)Meloidogyne sp( عل��ى حمص��ول الباذجن��ان

تعــرف النيامتــودا بأنهــا ديــدان خيطيــة مســتديرة توجــد يف جميــع األماكــن تقريبًــا )الجبــال والســهول والبحــار(، ويعــد بعضهــا 

ــات  ــة للنبات ــجة الداخلي ــى األنس ــذى ع ــات وتتغ ــذور النبات ــل ج ــش داخ ــودا العي ــتطيع النيامت ــة. وتس ــات النباتي ــن املمرض م

ــل يف  ــريا أمــام منتجــي املحاصي ــا كب ــة تحديً ــل النباتي ــة عــى املحاصي ــودا املتطفل ــة(. تعــد مكافحــة النيامت ــات الداخلي )الطفيلي

العديــد مــن البلــدان العــامل ، حيــث تعتــر نيامتــودا تعقــد الجــذور )Meloidogyne sp( مــن األنــواع  األكــرث  شــيوًعا عــى العديــد 

مــن محاصيــل الخــروات والفواكــه واملحاصيــل الحقليــة يف ســلطنة عــامن وتســبب إصابــات شــديدة وتــؤدي إىل خســائر كبــرية 

ــد تغذيتهــا عــى املجمــوع الجــذري تحــت االرض عــى شــكل  ــودا تعقــد الجــذور عن ــة بنيامت للمزارعــني. تظهــر أعــراض االصاب

عقــد وانتفخــات يف املجمــوع الجــذري و تقــزم الجــذور نتيجــة التغذيــة و وضــع البيــض. ونتيجــة ذلــك يحــدث تقــزم يف منوالنبــات 

واصفــرار األوراق ، وتبقــى نيامتــودا تعقــد الجــذور يف حالــة ســكون داخــل األجــزاء النباتيــة املصابــة املتبقيــة بعــد الحصــاد عــى 

ســطح الرتبــة أو داخــل الرتبــة وهــي مقاومــة لظــروف الجفــاف والتجمــد عــدة ســنوات وعنــد تواجــد الظــروف املناســبة ووجــود 

العائــل يف املوســم التــايل تصبــح نشــطة وتصيــب العائــل. تنتقــل العــدوى إىل الحقــل عــن طريــق نقــل النباتــات املصابــة أو عــن 

طريــق نقــل الرتبــة املصابــة أو الــري بالغمــر أو األمطــار الشــديدة. تســتخدم األعــداء الحيويــة للنيامتــودا املتطفلــة عــى النبــات 

يف برامــج املكافحــة الحيويــة للحــد مــن اســتخدام املبيــدات النيامتوديــة ، حيــث تعتراملضــادات الحيويــة للنيامتــودا )NTF( مــن 

أهــم  العوامــل البيولوجيــة املســتخدمة ملكافحــة النيامتــودا. ومــن خــالل املســوحات يف الســلطنة تــم العثــور عــى عــدة مضــادات 

حيويــة مصاحبــة للنيامتــودا وكان أكرثهــا انتشــار يف الرتبــة املحليــة فطــر )Monacrosporium salinum(. ومــن أنــواع املكافحــة  

للقضــاء عــى النيامتــودا املتطفلــة عــى النبــات اســتخدام التعقيــم الشــمي ، ويتحقــق ذلــك التعقيــم مــن خــالل تغطيــة الرتبــة 

الرطبــة بغطــاء بالســتييك قبــل موعــد الزراعــة بحــوايل 4 - 6 أســابيع خــالل أشــهر الصيــف الحــارة. كــام تعتــر املكافحــة الكيامويــة 

مــن أســاليب التدخــل الريــع ملكافحــة املســببات املرضيــة قبــل وصــول مســتوى اإلصابــة إىل حــد الخســارة اإلقتصاديــة. ويعتــر 

مبيــد ترفجــو مــن املبيــدات البديلــة الجديــدة التــي تــم اســتخدامها ملكافحــة بعــض أنــواع النيامتــودا املتطفلــة عــى النباتــات ، 

حيــث يعتــر مبيــد ترفجــو مــن املبيــدات التــي يــوىص بهــا ملكافحــة )نيامتــودا تعقــد الجــذر، التقــزم، التقــرح، نيامتــودا االبــرة 

ــد  ــم اســتخدام فطــر Monacrosporium salinum  مــع مبي ــة(. يف هــذه الدراســة ت ــة، الحلزوني ــة، الحلقي ــودا الخنجري ، النيامت

ــذور  ــد الج ــودا تعق ــة نيامت ــة ملكافح ــل نتيج ــد أفض ــة لتحدي ــالت مختلف ــو )) 20SC )Abamectin Tervigo( يف معام ترفج

ــدات  ــار مبي ــن هــذه الدراســة هــو اختب ــدف م ــة. كان اله ) Meloidogyne sp.( عــى شــتالت الباذنجــان تحــت ظــروف املظل

النيامتــودا الجديــدة ملكافحــة نيامتــودا تعقــد الجــذور وتحديــد كفــاءة و تأثــري اســتخدام M. salinum + nematicide معــا عــى 

نيامتــودا تعقــد الجــذور ودراســة تأثــري M. salinum و nematicide عــى التعــداد النيامتــودي عــى محصــول الباذنجــان ودراســة 

كفــاءة فطــر) )M. salinum( يف التطفــل والقضــاء عــى نيامتــودا تعقــد الجــذور عــى محصــول الباذنجــان.

أظهــرت النتائــج تحســن طــول الجــذور يف معاملــة M. salinum و Tervigo مقارنــة مــع معاملــة الشــاهد )متوســط 43 ، 38.8 % 

، عــى التــوايل(. كــام أشــارت النتائــج إىل انخفــاض عــدد العقــد الجذريــة عــى الجــذور يف معاملــة M. salinum مــع النيامتــودا 

ــت إىل حــوايل 77 و95.2  ــث وصل ــودا مــع Tervigo، حي ــة النيامت ــة  M. salinum و Tervigo + nematode و معامل ، و معامل

و99 عقــدة جذريــة عــى التــوايل مقارنــة مــع معاملــة الشــاهد الــذي وصــل فيهــا عــدد العقــد يف الجــذور إىل حــوايل 297.5 عــايل 

الكتلــة. كــام أظهــرت التحاليــل تشــابه نتائــج انخفــاض عــدد النيامتــودا يف الرتبــة مــع نتائــج انخفــاض عــدد العقــد يف الجــذور 

ــودا إىل  ــة  و Tervigo و M. salinum  وقــد وصــل عــدد النيامت ــودا بفــارق معنــوي يف معامل ، حيــث انخفضــت أعــداد النيامت

حــوايل )1.16 و 1.83 مــن عــدد النيامتــودا عــى الرتبــة عــى التــوايل( مقارنــة مبعاملــة الشــاهد ، والتــي وصلــت إىل إنتــاج 13.3 

نيامتــودا يف الرتبــة )جــدول 27(.
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جــدول 27. نتائــج دراســة كفــاءة مبيــد ترفجــو 20 وفطــر )Monacrosporium salinum( يف مكافحــة نيامتــودا تعقــد الجــذور 

)Meloidogyne sp( عــىل محصــول الباذنجــان بالرميــس ملوســم )2019/2018 م(

املعاملة
التعداد النيامتودي 

يف الرتبة

)Goll mass( اعداد

يف الجذور

طول الساق

)سم(

طول الجذور

)سم(

19.3a38.8ab..الشاهد

13.3a297.5a16.0a25.4bنيامتودا تعقد الجذور

0016.3a43.1aفطر املونوكسبوريم

1.16b99.0b14.6a25.8abالنيامتودا مع مبيد ترفجو

فطر املونوكسبوريم مع مبيد ترفجو 

مع النيامتودا
5.0ab95.2b19.1a24.2b

1.83b77.0b16.4a29.0abالنيامتودا مع فطر املوناكروسبوريم

دراس��ة تأث��ري التعقي��م الشمس��ي والتعقيم احلي��وي على منو فط��ر العفن األبي��ض على حمصول الثوم يف س��لطنة 
عمان 

يحتــل محصــول الثــوم املرتبــة الحاديــة عــرشة بــني الخــروات مــن حيــث كميــة االنتــاج يف العــامل للعــام 2019م، فقــد وصــل 

معــدل االنتــاج اإلجــاميل إىل حــوايل 28.2 مليــون طــن حســب تقاريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفــاو( يف عــام 

2019م. يــزرع محصــول الثــوم يف معظــم محافظــات الســلطنة ، حيــث بلغــت املســاحة املزروعــة بالثــوم )436( فــدان يف عــام 

2017م ، حيــث وصــل معــدل اإلنتــاج إىل )2477( طــن وبعائــد إقتصــادي يقــدر بحــوايل )4.95( مليــون ريــال عــامين وهــو مــا ميثــل 

22.2% مــن نســبة االســتهالك املحــي )بيانــات وزارة الزراعــة والــرثوة الســمكية ، 2018 ، غــري منشــورة(. تنتــرش زراعــة محصــول 

الثــوم يف محافظــة الداخليــة ، حيــث تقــدر املســاحة املزروعــة بحــوايل )158.1 فــدان( ومحافظــة الظاهــرة )88.2 فــدان( ، تليهــا 

محافظتــي جنــوب وشــامل الباطنــة مبســاحة تقــدر بحــوايل ) 39.6 و21.7 فــدان عــى التــوايل(. 

ــة  ــاق والبصل ــودا الس ــية ونيامت ــراض الفريوس ــا األم ــن أهمه ــوم ، وم ــول الث ــب محص ــي تصي ــراض الت ــن االم ــد م ــاك العدي هن

واألمــراض الفطريــة. تــم تســجيل مــرض العفــن األبيــض عــى محصــول الثــوم العــامين ألول مــرة يف ســلطنة عــامن بعــدة حقــول 

يف عــدد مــن قــرى نيابــة الجبــل األخــر. يف ســلطنة عــامن وجــد أن فطــرSclerotium cepivorum هــو املســبب الرئيــي ملــرض 

العفــن األبيــض مبحصــول الثــوم ، حيــث تراوحــت نســبة اإلصابــة يف بعــض الحقــول مــن 20 - %100 .

يهــدف هــذا الرنامــج البحثــي لحــرص اآلفــات املرضيــة وشــدتها عــى محصــول الثــوم يف محافظــات الســلطنة وتشــخيص املســببات 

املرضيــة بشــتى أنواعهــا )الفطريــة والفريوســية والنيامتوديــة( ، تحديــد الســالالت الفطريــات والفريوســات والنيامتــودا املوجــودة 

يف الســلطنة باســتخدام بادئــات مايكروســتاليت الجينيــة ، إضافــة إىل تحديــد أنســب املبيــدات والجرعــة املناســبة ملكافحــة أهــم 

تلــك اآلفــات وفــرتات األمــان لتلــك املبيــدات وتفعيــل دور املكافحــة الحيويــة يف مكافحــة اآلفــات املرضيــة. تــم مــن خــالل هــذا 

البحــث تســجيل مــرض العفــن األبيــض عــى محصــول الثــوم العــامين ألول مــرة يف الســلطنة وذلــك يف بعــض قــرى نيابــة الجبــل 

األخــر ، حيــث وجــد أن فطــرSclerotium cepivorum هــو املســبب الرئيــي ملــرض العفــن األبيــض مبحصــول الثــوم. أظهــرت 

النتائــج البحثيــة الســابقة بقريــة الرشيجــة التابعــة لنيابــة الجبــل األخــر، أن الفطــر ميــوت متامــا عنــد درجــة الحــرارة 35 درجــة 

مئويــة ، وهــذا مــا أظهرتــه أيضــا نتائــج التعقيــم الشــمي ، حيــث وصلــت درجــة الحــرارة إىل 60.9 درجــة مئويــة عنــد ســطح 

الرتبــة ، و42.4 درجــة مئويــة عــى عمــق 10 ســم و36.9 درجــة مئويــة عنــد عمــق 20 ســم. كــام  أشــارت نتائــج التجريــة الحقليــة 

بقريــة الرشيجــة يف الجبــل األخــر للمواســم )2017/2016 و2018/2017( ، إىل أن معاملــة التعقيــم الشــمي مــع إضافــة مبيــد 

Rivus top أعطــت أفضــل النتائــج ، مــام قلــل ظهــور مــرض العفــن األبيــض والحــد مــن شــدته عــى فصــوص الثــوم. 

ومــن بــني أهــداف هــذه التجربــة كان دراســة تأثــري التعقيــم الشــمي والتعقيــم الحيــوي عــى منــو فطــر العفــن األبيــض عــى 

محصــول الثــوم مــع زيــادة االنتــاج ودراســة تأثــري املعامــالت عــى وزن فصــوص الثــوم ومحيــط الــرأس ونســبة االصابــة باملــرض ، 

حيــث  تــم تصميــم التجربــة عــى أســاس التصميــم العشــوايئ الكامــل )CRD(. وشــملت الدراســة ســبع معامــالت بثالثــة مكــررات 
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لــكل معاملــة ، وكانــت عــى النحــو التــايل: معاملــة التعقيــم الحيــوي باســتخدام امللفــوف )5 كجــم/م2( ، معاملــة التعقيــم الحيوي 

باســتخدام الســامد العضــوي الرطــب )7 كجــم/م2( ، معاملــة التعقيــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع مبيــد ريفــوس تــوب مبعــدل 

0.5مــل / لــرت مــاء ، التعقيــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع التقليــب ، مبيــد ريفــوس تــوب فقــط والشــاهد بــدون اســتخدام أي 

معاملــة. 

ــوي  ــم الحي ــي التعقي ــل األخــر للموســم )2019/2018( أن معاملت ــة الرشيجــة يف الجب ــة بقري ــة الحقلي ــج التجري ــرت نتائ أظه

ــد  ــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع إضافــة مبي ــة التعقي باســتخدام مخلفــات أوراق امللفــوف والســامد العضــوي الرطــب ومعامل

Rivus top أعطــت أفضــل النتائــج ، مــام قلــل ظهــور مــرض العفــن األبيــض والحــد مــن شــدته عــى الفصــوص الثــوم وأدى إىل 

زيــادة االنتــاج ، حيــث أشــارت النتائــج للموســم األول إىل أن أعــراض اإلصابــة باملــرض قلــت بفــارق معنــوي وبشــكل ملحــوظ 

ــب  ــوي الرط ــامد العض ــوف والس ــات أوراق امللف ــتخدام مخلف ــوي باس ــم الحي ــي التعقي ــة يف معاملت ــالت وخاص ــض املعام يف بع

ومعاملــة التعقيــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع إضافــة مبيــد Rivus top )3.1 % ، 10.8 % و 12.1 % عــى التــوايل( مقارنــة مــع 

ــوف و الســامد العضــوي  ــات ورق امللف ــوي باســتخدام مخلف ــم الحي ــي التعقي ــت معاملت ــام تفوق ــة الشــاهد )92.6%(. ك معامل

الرطــب ومعاملــة التعقيــم الشــمي ملــدة شــهرين مــع إضافــة مبيــد Rivus top يف معــدل اإلنتــاج للفــدان ، حيــث وصــل اإلنتــاج 

إىل مــا يقــارب )4.7 و3.3 و 3.5 طــن للفــدان للمعامــالت الثــالث عــى التــوايل( مقارنــة مبعاملــة الشــاهد الــذي بلــغ إنتاجهــا )2( 

طــن للفــدان )جــدول 28(.

جــدول 28. التقييــم الحقــيل للمعامــالت: التعقيــم الحيــوي والشــميس ومبيــد الريفــوس تــوب عــىل مــرض العفــن األبيــض بقريــة 

الرشيجــة بالجبل األخــرض ملوســم )2019-2018(.

نسبة املوتاملعاملة
متوسط وزن الرأس 

بالجرام

متوسط محيط 

الرأس )سم(

متوسط اإلنتاج 

طن/للفدان

3.1e61.2a17.1a4.7aالتعقيم الحيوي )امللفوف(

10.8d47.3ab16.8a3.3bالتعقيم الحيوي )سامد غنم(

التعقيم الشمي شهرين مع مبيد 

ريفوس توب
12.1d50.5ab16.8a3.5b

38.8c41.0ab16.0a2dالتعقيم الشمي شهرين مع التقليب

76.2b37.8ab15.6a0.7eمبيد ريفوس توب

34c56.9a17.5a3.0cمنتج رشكة سيزيم

92.6a28.6ba 15.00.2fالشاهد

دراس��ة كف��اءة بعض مبيدات الفطريات يف مكافح��ة مرض ذبول وإحنناء النخيل وم��رض تدهور األمبا  ومرض 
العفن األبيض  للثوم باس��تخدام املبيدات الفطرية آمنة اإلستخدام

تعتــر محاصيــل النخيــل واألمبــا والخيــار والثــوم مــن أهــم املحاصيــل االقتصاديــة يف العــامل. ويف ســلطنة عــامن، يــزرع نخيــل التمــر 

واألمبــا  والثــوم يف معظــم املحافظــات. يف عــام 2018م ، بلــغ إجــاميل إنتــاج النخيــل يف الســلطنة )366454( طــن ، واألمبــا  حــوايل 

)15847( طــن ، ومحصــول الخيــار حــوايل )73267( طــن ومحصــول الثــوم حــوايل )2477( طــن وذلــك حســب احصائيــات وزارة 

الزراعــة والــرثوة الســمكية. وبالرغــم مــن ارتفــاع الطلــب عــى محاصيــل النخيــل واألمبــا  يف البــالد ، فــإن هــذه املحاصيــل تعــاين 

مــن العديــد مــن األمــراض التــي تســببها اآلفــات الفطريــة والبكترييــة والنيامتــودا والفريوســات املختلفــة. ويعتــر مــرض انحنــاء 

قمــة النخيــل ومــرض اللفحــة الســوداء مــن أكــرث العوامــل التــي تحــد مــن إنتــاج اشــجار النخيــل يف ســلطنة عــامن ، كــام وجــد 

أن مــرض الذبــول املفاجــئ الــذي يســببه فطــر ).Phoma sp( يســبب إصابــات متوســطة يف النخيــل. تــم تســجيل هــذا املــرض 

ــة  ــات البحثي ــفت الدراس ــر .Phoma sp كش ــر  Thielaviopsis paradoxa و فط ــرض إىل فط ــبة امل ــم نس ــلطنة وت ــابًقا يف الس س

ــم  ــة. ت ــة مصاب ــة عــن وجــود )180( نخل ــة مبحافظــة الداخلي ــزارع املصاب ــام 2007م يف امل ــت خــالل ع ــي أجري واملســوحات الت

عــزل )Ceratocystis radicicola anamorph  ، Asexual stage: Thielaviopsis punctulata( مــن األنســجة املصابــة )الجــذور 

والقمــة( يف أشــجار النخيــل املصابــة ســواء كان هنــاك انحنــاء القمــة أو عدمــه.  تــم تســجيل مــرض ذبــول وتدهورأشــجار األمبــا 
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ــر )Ceratocystis fimbriata( من  ــزل فط ــم ع ــث ت ــا ، حي ــجار األمب ــن أش ــوت اآلالف م ــام أدى إىل م ــلطنة م ــرة يف الس ألول م

أشــجار األمبــا املريضــة ، كــام أثبــت الدراســات أن هــذا الفطــر املمــرض والخطــري هــو املســبب الرئيــي ألعــراض املــرض. وتــم 

تســجيل مــرض العفــن األبيــض ألول مــرة يف يف ســلطنة عــامن يف عــام 2016م عــى محصــول الثــوم العــامين مبختلــف حقــول الثــوم 

املزروعــة يف الجبــل األخــر. كــام تــم العثــور عــى فطــر )Sclerotium cepivorum( كمســبب رئيــي ملــرض العفــن األبيــض عــى 

محصــول الثــوم مــع نســبة  لشــدة املــرض تراوحــت بــني 50 و100 % ونســبة اإلصابــة باملــرض يف الحقــول تــرتاوح بــني 100-20 %. 

Car�( تإن اســتخدام املكافحــة الكيميائيــة هــي أرسع طريقــة ملكافحــة أمــراض النخيــل واألمبــا مبــا يف ذلــك اســتخدام مبيــدا

bendazim and Thiophanate�methyl 70 ٪ (Topsin�M70 التــي تــم حظــر اســتخدامها بســبب ســميتها العاليــة. وعليــه كان  

مــن الــروري البحــث عــن مبيــدات بديلــة ملكافحــة هــذه األمــراض التــي تصيــب محاصيــل النخيــل واألمبــا والخيــار والثــوم يف 

الســلطنة بحيــث تكــون أقــل رضرا لإلنســان والبيئــة. 

تــم تصميــم هــذه التجربــة مــن أجــل ايجــاد مبيــدات بديلــة تســتطيع مكافحــة مــرض إنحنــاء القمــة بالنســبة ملحصــول النخيــل 

 Ceratocystis manginecans وملكافحــة مــرض ذبــول وتدهــور األمبــا الناجــم عــن فطــر Ceratocystis radicicola الناجــم عــن

وملكافحــة مــرض ذبــول وســقوط البــادرات يف القرعيــات واألمــراض الناتجــة عــن فطــر P. aphanidermatum باســتخدام املبيدات 

الفطريــة الجديــدة واآلمنــة االســتخدام. 

 S. cepivorum قــد أوقفــا منــو فطــر )Rizolex 50% WP ( و ) Rivus Top®500 SC ( ــني ــن الفطري ــج أن املبيدي أظهــرت النتائ

 C. mananginecans بفــارق معنــوي مقارنــة مبعاملــة الشــاهد )متوســط 0 و 0.3 و 8.5 ملــم عــى التــوايل(. تــم أيضــا تقليــل منــو

و بفــارق معنــوي بواســطة املبيديــن الفطريــني )Rivus Top®500 SC و WP( ،Rizolex 50% ، حيــث تــراوح النمــو بــني )2.3 و 

 C. radicicola 1.8 مــم و 1.7 و 2.0 مــم عــى التــوايل( مقارنــة بالشــاهد بحــوايل 8.5 مــم. كــام أوضحــت النتائــج أن منــو فطــر

 Rivus( ــني ــن الفطري ــل املبيدي ــث قل ــدات ، حي ــر C. manginecans باملبي ــابهة لفط ــورة مش ــا بص ــر تقريب ــد تأث mycelial ق

Top®500 SC و Rizolex 50% WP ( منــو الفطــر بحــوايل )0 مــم و 2.7 مــم و 2.6 مــم عــى التــوايل( وبفــارق معنــوي مقارنــة 

بالشــاهد الــذي وصــل قطــر منــوه إىل  حــوايل 8.5 ملليمــرت. كــام توقــف منــو P. aphanidermatum بالكامــل بواســطة املبيديــن 

ــة املذكــورة  ــدات الفطري الفطريــني )Uniform 390SE و Rizolex 50% WP( ، حيــث مل يســتطع الفطــر النمــو يف كل مــن مبي

وبفــارق معنــوي مقارنــًة مــع معاملــة الشــاهد الــذي وصــل منــو الفطــر فيهــا إىل حــوايل 8.5 ملــم )جــدول 29(. 

ميكــن اإلســتخالص بــأن املبيديــن الفطريــني )Rivus Top®500 SC و Rizolex 50% WP( يعتــران مــن املبيــدات الفطريــة البديلــة 

والجيــدة لالســتخدام يف هــذا الوقــت ملكافحــة مــرض انحنــاء قمــة يف النخيــل و الذبــول املفاجــئ وتدهــور أشــجار األمبــا والعفــن 

األبيــض للثــوم. كــام تعتــر املبيــدات الفطريــة مثــل )اليونيفــورم 390SE( و )Rizolex 50 % WP( مــن مــن املبيــدات الفطريــة 

 P. ــر ــن فط ــة ع ــات الناجم ــادرات للقرعي ــقوط الب ــول و س ــرض ذب ــة م ــت ملكافح ــذا الوق ــتخدام يف ه ــدة لالس ــة والجي البديل

.aphanidermatum

جدول 29. دراسة تأثري املبيدات الفطرية عىل منو فطر  Sclerotium cepivorum  يف املخترب

املعامالت

التجربة 

األوىل

إعادة 

التجربة*

التجربة 

األوىل

إعادة 

التجربة*

التجربة 

األوىل

إعادة 

التجربة*

التجربة 

األوىل

إعادة 

التجربة*

S. cepivorumC. manginecansP. aphanidermatumP. aphanidermatum

8.5a8.5a8.5a8.5a8.5a8.5a8.5a8.5aالشاهد

 Rivus Top®500

SC
002.3b1.8c5.1b8.2a00

 Uniform

390SE
3.7b2.4b8.5a7.4b008.5a8.5a

 Rizolex 50%

WP
00.6c1.7c2.0c002.7b2.6b
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الربنامج الرئيسي  6. حبوث وتنمية املكافحة احليوية 
املشروع 6-2. االكثار واستخدام عوامل املكافحة البيولوجية

برنامج املكافحة احليوية لفراشة ث�مار الرمان 

تعتــر فراشــة مثــار الرمــان إحــدى أهــم اآلفــات اإلقتصاديــة، والتــي تســبب خســائر فادحــة ملحصــول الرمــان بالجبــل األخــر يف 

حالــة عــدم تطبيــق املكافحــة لهــا ، حيــث يبلــغ الفقــد يف الثــامر أو مــا يعــرف بنســبة اإلصابــة إىل مــا يقــارب 70% . تصــل أعــداد 

أشــجار الرمــان يف مختلــف قــرى الجبــل األخــر إىل مــا يقــارب )27( ألــف شــجرة ويصــل معــدل اإلنتــاج للشــجرة الواحــدة إىل 

حــوايل )150( مثــرة. وقــد أولــت وزارة الزراعــة والــرثوة الســمكية أهميــة باملحصــول ومبختلــف العوامــل التــي تســاعد عــى رفــع 

انتاجيتــه والحفــاظ عــى قيمتــه التســويقية ، مثــل توعيــة املزارعــني باملامرســات االزراعيــة مــن التســميد والتقليــم ...إلــخ. إضافــة 

تطبيــق مختلــف محــاور  اإلدارة  املتكاملــة للحــد مــن اآلفــات التــي تصيــب محصــول الرمــان.  

تعتــر املكافحــة الحيويــة مــن أهــم طــرق مكافحــة اآلفــات الحرشيــة اآلمنــة عــى اإلنســان والبيئــة ، وتختلــف طــرق اســتخدام أو 

تطبيــق املكافحــة الحيويــة حســب حيــاة وســلوك اآلفــة الحرشيــة املســتهدفة، حيــث يتــم تطبيــق مــا يعــرف باملكافحــة التقليديــة 

)الكالســيكية( مــن خــالل إطــالق كميــات قليلــة نســبيا مــن العــدو الحيــوي باملقارنــة مــع  تعــداد اآلفــة املســتهدفة. ويف الغالــب 

يتــم تطبيــق املكافحــة التقليديــة لآلفــة املتواجــدة بأجيــال متعــددة وعــى مــدار العــام ، حيــث يتكاثــر العــدو الحيــوي عــى اآلفــة 

حتــى يصــل إىل مســتوى تــوازن أو تخفيــض لتعــداد اآلفــة، األمــر الــذي يتطلــب مــدى زمنــي طويــل لحــدوث مثــل هــذا التــوازن. 

باملقابــل تظهــر فراشــة  مثــار الرمــان يف الجبــل األخــر بعــد عقــد الثــامر يف نهايــة شــهر ابريــل ومتتــد ملنتصــف شــهر أغســطس 

مــن كل عــام ، مــام يســتدعي معــه إطــالق عــدو حيــوي بكميــات كبــرية تفــوق تعــداد اآلفــة املســتهدفة وهــو مــا يعــرف باالطــالق 

الكمــي أو االطــالق املكثــف.

ــات الرتايكوجرامــا بهــدف  ــاج طفيلي ــل األخــر عــى إنت ــار الكمــي املتواجــدة يف الرميــس وجــامح والجب  تعمــل وحــدات االكث

اإلطــالق الكمــي أســبوعيا عــى زراعــات الرمــان بالجبــل األخــر أو القــرى األخــرى التــي توجــد فيهــا زراعــات رمــان مثــل قــرى 

وادي مســتل بواليــة نخــل وبعــض قــرى واليــة الرســتاق مبحافظــة جنــوب الباطنــة.

 أوالً: اإلكثار الكمي لفراشة الحبوب )عائل طفيل الرتايكوجراما( 

بــدأت عمليــة إكثــار فراشــة الحبــوب Sitotroga cerealella  بتوفــري )30( جــرام مــن بيــض الفراشــة بنهايــة شــهر ينايــر مــن هــذا 

العــام. بــدأ برنامــج الرتبيــة وإكثــار فراشــة الحبــوب بوحــدة اإلكثــار يف الرميــس ، حيــث تــم إجــراء عــدوى ألقفــاص الرتبيــة خــالل 

األشــهر مــارس وابريــل ويونيــو )صــورة 30(. وبعدهــا تــم توفــري نــواة اإلكثــار لــكل مــن وحــديت اإلكثــار بالجبــل األخــر وجــامح 

مبنتصــف مــارس مــع بــدء انتــاج القفــص األول مــن وحــدة الرميــس ، إضافــة إىل توفــري كميــات مــن بيــض فراشــة الحبــوب عــن 

طريــق وحــدة اإلكثــار التابعــة لشــؤون البــالط الســلطاين. 

)Trichogramma ( ثانياّ: تربية واكثار طفيل الرتايكوجراما

صورة 30 )أ-ج(. )أ( جمع بيض فراشة الحبوب. )ب( وزن بيض فراشة الحبوب. )ج( تجهيز بطاقات اإلطالق 

جبأ
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ــات  ــى نبات ــفنجدي ع ــة الس ــض فراش ــن بي ــنس  )Trichogramma evanescens( م ــا ايفينيس ــل ترايكوجرام ــع طفي ــم تجمي ت

الياســمني الهنــدي يف نهايــة شــهر فرايــر بهــدف إكثــار الطفيــل. كــام تــم يف نفــس الفــرتة توفــري كميــة )80( ألــف مــن طفيليــات 

الرتايكوجرامــا الراســيكا كنــواة اإلكثــار لوحــديت جــامح والجبــل األخــر مــن وحــدة اإلكثــار التابعــة للحدائــق واملــزارع الســلطانية 

بشــؤون البــالط الســلطاين. وقــد  تزامنــت بدايــة فــرتة إطــالق طفيــل الرتايكوجرامــا يف الجبــل األخــر مــع بدايــة عقــد الثــامر 

والتــي بــدأت متأخــرة لهــذا املوســم بثالثــة أســابيع عــن مــا هــو متعــارف عليــه يف املواســم املاضيــة. 

ثالثاّ: إطالق طفيل الرتايكوجراما  

قــام املختصــون بدائــرة التنميــة الزراعيــة بالجبــل األخــر مبتابعــة فــرتة اإلزهــار عــى املحصــول وتحديــد موعــد بــدء إطــالق 

الطفيــل والــذي كان  نهايــة شــهر مايــو لهــذا املوســم ليكــون بدايــة اإلطــالق بعــد بــدء عقــد الثــامر الــذي يصاحبــه يف الغالــب 

ــا )215(  ــف ، منه ــون و )834( أل ــار )219( ملي ــن وحــدات اإلكث ــغ إجــاميل اإلطــالق م ــل. بل ــان بالجب ــار الرم ــة مث نشــاط فراش

مليــون و)270( ألــف تــم إطالقهــا يف الجبــل األخــر. وقــد كان انتــاج الوحــدات كالتــايل: )113( مليــون و )34( الــف يف الرميــس 

و )51( مليــون و )560( الــف طفيــل يف جــامح و )50( مليــون و )680( الــف بالجبــل األخــر ، وذلــك وفقــا للكميــات واملواعيــد 

املوضحــة بالجــدول )30(. 

جــدول 30. كميــات اإلكثــار واإلطــالق األســبوعي )باملليــون( لطفيــل الرتايكوجرامــا يف الوحــدات الثــالث خــالل الفــرتة مــن 22 

مايــو 2019م إىل 27 أغســطس 2019م

املجموع باملليونالجبل األخرضجامحالرميسالتاريخ

227.300007.300مايو

285.3800611.380مايو

1112.54007.6220.160يوينو

18100515يونيو

2590514يوينو

211.9001.700518.600يوليو

990514يوليو

1663.50009.500يوليو

256.5003.500010يوليو

307.5009521.500يوليو

68.5009.2804.60022.380أغسطس

20910.520423.520 أغسطس

2710.41414.0603.46027.934 أغسطس

113.03451.56050.680215.270اإلجاميل 

كــام تــم التوســع يف إطــالق طفيليــات الرتايكوجرامــا يف قــرى وادي مســتل وبعــض قــرى واليــة الرســتاق التــي بهــا زراعــات أشــجار 

الرمــان ، حيــث بلــغ إجــاميل مــا تــم إطالقــه يف هــذه القــرى )4( مليــون و)56( ألــف طفيــل مــن وحــدة اإلكثــار الكمــي بالرميــس 

وبذلــك يكــون إجــاميل مــا تــم اطالقــه مــن وحــدة الرميــس عــى زراعــة الرمــان يف كل مــن محافظتــي الداخليــة وجنــوب الباطنــة 

عــدد )117( مليــون و)594( ألــف طفيــل.

رابعا: كفاءة الطفيل املحيل يف الحقل

أظهــرت نتائــج متابعــة التطفــل بالطفيــل املحــي )Telenomus( يف املــزارع التابعــة للمديريــة العامة للبحــوث الزراعيــة والحيوانية 

بالجبــل األخــر وجــود نســب تطفــل عاليــة تراوحــت بــني 64% و91% يف مزرعــة ســيق وبــني 55 % و92% يف مزرعــة الزعفــران 

)جــدول 31(. 
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جدول 31. نسب التطفل بالطفيل املحيل ) Telenomus(  مبزرعتي سيق والزعفران

التاريخ 
زعفرانسيق

الطفيل )%(طفيل  البيض الطفيل )%(طفيل  البيض 

22191684.21594271.19 مايو

28433990.711510086.96 مايو

11584882.761127062.5 يوينو

18352571.43332369.7 يوينو

17785064.11157060.87 يوينو

2272074.07854755.29 يوليو

9282589.29463576.09 يوليو

16393384.62252392 يوليو

يجــدر اإلشــارة إىل أنــه قــد تــم تعريــف الطفيــل املحــي لبيــض فراشــة الرمــان مــن قبــل املتحــف التاريــخ الطبيعــي الريطــاين 

ــك ضمــن دراســة  ــس التلينومــس وذل ــات املســجلة/املعرفة ســابقا للجن ــواع الطفيلي ــع أن ــق م ــد وال يتطاب ــوع جدي ــه ن عــى أن

الدكتــوراه للمهنــدس عبدالحميــد الريامــي- رئيــس قســم تدابــري الصحــة النباتيــة بدائــرة الحجــر الزراعــي ، وجــاري العمــل عــى 

 Telenomus ( اســتكامل إجــراءات التعريــف والتســجيل ونــرش ورقــة علميــة بذلــك. علــام بــأن التســمية املتفــق عليهــا للطفيــل

.)nizwaensis

خامسا: مراقبة الجودة  وتحسني اإلنتاج 

ــن  ــس م ــدل الفق ــار خــالل املوســم ووجــد أن مع ــات اإلكث ــع دفع ــا لجمي ــات الرتايكوجرام ــس طفيلي ــدل فق ــم احتســاب مع ت

ــني%1.33  ــرتاوح ب ــار ي ــات اإلكث ــن بطاق ــس م ــدل الفق ــيكا ومع ــل الراس ــني83.27% و 95.70%  لطفي ــرتاوح ب ــار ي ــات اإلكث بطاق

و95.09%  لطفيــل االيفينســس )جــدول 33(. 

جدول 32. معدل فقس طفيل الرتايكوجراما  براسيكا من بطاقات اإلكثار

التطفل %اإلجاميلغري فاقسيرقاتطفيلالتاريخ

291542182127185183.46 أبريل

6171613786193988.62 مايو

21268311573287193.39 مايو

26230112659248683.27 مايو

4374812670394494.98 يونيو

1329749148311395.5 يونيو

23302013965322493.39 يونيو

3279010559295494.47 يوليو

37489370391195.70 13يوليو

23279414370300792.84 يوليو

328719064302594.86  أغسطس

1333729673354195 أغسطس

23291714872313792.88 أغسطس
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جدول 33. معدل فقس طفيل الرتايكوجراما  أيفينسس من بطاقات اإلكثار

% التطفلاإلجاميلغري فاقسيرقاتطفيلالتاريخ

283929163629911.33 مايو

1315228923830824.83يونيو

2291639109306495.09يوليو

112892152132317690.86يوليو

21184412882205488.57يوليو

إكثار وإطالق الطفيل Acerophagus papayae على حقول الفافاي املصابة بالبق الدقيقي

ــار  ــا املزارعــون يف محافظــة ظف ــي يعتمــد عليه ــة الت ــل االقتصادي ــاي Carica papaya مــن أهــم املحاصي ــر محصــول الفاف يعت

ــدة  ــة عدي ــي آف ــاي، فه ــك مبحصــول الفاف ــي تفت ــات الت ــن أصعــب اآلف ــي م ــق الدقيق ــر الب ــام يعت ــادي، ك ــم امل ــادة دخله لزي

ــاي.  ــة عــى محصــول الفاف ــة املرتفع ــة االنتشــار وتتواجــد بشــدة يف درجــات الحــرارة والرطوب ــل ورسيع العوائ

Acerophagus papayae إكثار الطفيل •

 يعتــر الطفيــل Acerophagus papayae هــو املكافــح الحيــوي األمثــل للبــق الدقيقــى عــى الفافــاي، حيــث يتــم إكثــاره يف مختــر 

الحــرشات مبحطــة البحــوث الزراعيــة بصاللــه عــى براعــم درنــات البطاطــس تحــت درجــة حــرارة الغرفــة بحيــث يتــم أوال إكثــار 

بيــوض البــق عــى براعــم درنــات البطاطــس كوســط غــذايئ وعندمــا تفقــس البيــوض وتنتقــل يف النمــو للطــور الثــاين تنقــل درنــات 

البطاطــس لألقفــاص أو القواريــر املخصصــة إلكثــار الطفيليــات ، حيــث يتــم نقــل حــوايل 50-100 درنــة بطاطــس باملــاء والعســل 

ــار بإســتبدال البطاطــس وتوفــري وســط غــذايئ آخــر بعــد تعفنهــا ويعتمــد ذلــك عــى  ــة اإلكث كغــذاء أســبوعيا ، وتســتمر عملي

اختــالف درجــات الحــرارة والرطوبــة. تــم خــالل عــام 2019م إكثــار حــوايل )5740( طفيــل. 

Acerophagus papayae إطالق الطفيل •

مــن خــالل املســوحات الدوريــة للعــام 2019م تبــني قلــة اإلصابــة بالبــق الدقيقــي بشــكل ملحــوظ مقارنــة مــع األعــوام الســابقة، 

حيــث مل تتجــاوز نســبة اإلصابــة يف مــزارع الفافــاي )5%( ، ولوحــظ يف األعــوام املنرصمــة بــأن شــهر أغســطس كان األكــرث ذروة يف 

اإلصابــة ، أمــا هــذا العــام فقــد كانــت اإلصابــة منخفضــة جــدا وذلــك يف شــهري ســبتمر وأكتوبــر وقــد تكــون معدومــة يف بعــض 

الحقــول ، فقــد متــت الســيطرة عــى تفــي هــذه اآلفــة بشــكل ملحــوظ عــى محصــول الفافــاي. يتــم تجميــع الطفيــل بعــد إكثــاره 

يف أنابيــب زجاجيــة وإطالقــه يف املــزارع املختــارة عــى األشــجار املصابــة ، حيــث تــم خــالل 2019م إطــالق حــوايل )3914( طفيــل. 
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 الربنامج الرئيسي  7 . برنامج حبوث اجلودة والسالمة الغذائية
املشروع 7-1. التوصيف الكيميائي والفيزيائي للمحاصيل الزراعية العمانية

توصيف البسور 

تعتــر البســور هــي الثــامر الســليمة لنخيــل التمــر )Phoenix dactylifera L(  يف مرحلــة قبــل النضــج بعــد اكتــامل لونهــا األصفــر 

ــا  ــة هــذه البســور تقليدي ــم يف الســلطنة معامل ــدأ بالتحــول إىل رطــب و متــر. يت ــل أن تب ــل قب ــف النخي أو األحمــر حســب صن

بالغــي والتجفيــف وتشــمل أصنــاف املبســي واملدلــويك وبونارنجــة ، حيــث يتــم يف هــذه العمليــة طبــخ الثــامر يف مــاء عــى درجــة 

الغليــان  ملــدة 30 دقيقــة ويف مراجــل كبــرية يطلــق عليهــا الرتكبــه ، ويتــم إرضام النــار تحتهــا باســتخدام الخشــب وســعف النخيــل. 

يتــم بعــد طبــخ البســور تجفيفهــا يف مســاطيح شمســيه ملــدة 4 – 5 أســابيع )37 يومــا(. يتــم رشاء هــذا املنتــج مــن املزارعــني 

ــة  ــج إىل جمهوري ــر املنت ــم تصدي ــة ، ويت ــن خــالل وزارة التجــارة والصناع ــة م ــة التقليدي ــج دعــم هــذه الحرف ــن خــالل برنام م

الهنــد مــن خــالل رشكات التصديــر. ولتحســني تســويق هــذا املنتــج وفتــح قنــوات  تســويقية جديــدة ونظــرا لوجــود منافســة مــن 

الــدول األخــرى املنتجــة للبســور، فقــد أصبــح مــن الــروري إجــراء الدراســات لتوصيــف البســور للمســاهمة يف وضــع مواصفتهــا 

القياســية وتحديــد املكونــات الغذائيــة لهــا. 

تــم تنفيــذ هــذه الدراســات مــن خــالل املختصــني يف مركــز بحــوث النخيــل ومركــز االبتــكار الصناعــي بالتعــاون مــع املختصــني 

باملديريــة العامــة للمواصفــات واملقاييــس وقســم البســور وبالتنســيق مــع الجهــات األخــرى ذات الصلــة. 

1. منهجية العمل لدراسة خصائص البسور ووضع املواصفة القياسية:

تــم التنســيق مــع املختصــني يف دوائــر التنميــة الزراعيــة باملحافظــات التــي تشــتهر بهــا حرفــة التبســيل لجمــع عينــات ممثلــة 

مــن البســور مــن املزارعــني يف مختلــف الواليــات. تــم جمــع )39( عينــة مــن واليــات محافظــات شــامل وجنــوب الرشقيــة، شــامل 

وجنــوب الباطنــة والداخليــة ، باإلضافــة إىل )12( عينــة التــي تــم تحضريهــا بقســم بحــوث الصناعــات الغذائيــة بغــرض دراســة 

تأثــري فــرته الطبــخ ونــوع التجفيــف عــى منتــج البســور مــن أجــل ضبــط جــودة هــذا املنتــج . 

  تــم االســتعانة بأحــد املختصــني يف قســم البســور بــوزارة التجــارة والصناعــة إضافــة إىل أحــد املزارعــني مــن ذوي الخــرة والكفــاءه 

يف مجــال البســور والتوصيــف املظهــري وذلــك للتدريــج املبــديئ للعينــات املســتلمة والتاكــد مــن توفــر عينــات الدرجــات املختلفــة 

ــاف  ــج مــن مختلــف األصن ــة للتدري ــة قابل ــات إىل )30( عين ــم تقليــص عــدد العين ــديئ ت ــج املب مــن البســور. مــن خــالل التدري

)مدلــويك، بونارنجــه، مســبي و خصــاب(. تــم الحقــا اختيــار )21( عينــة للدراســة باســتبعاد العينــات املكــررة يف درجــة التوصيــف 

ــل بالرميــس ونظرائهــم مــن وزاره التجــارة والصناعــة ومركــز  ــني املختصــني مبركــز بحــوث النخي واملوقــع الجغــرايف . بالتعــاون ب

االبتــكار الصناعــي  تــم إرســال العينــات املختــارة ملختــرات تحاليــل معتمــدة يف ماليزيــا إلجــراء التحاليــل الكيميائيــة املختلفــة مثل 

محتــوى البســور مــن األليــاف والروتينــات والســكريات والدهــون والطاقــة والفيتامينــات واملعــادن والتحاليــل واملكروبيولوجيــة 

مثــل بكترييــا ايكــوالي والســاملونيال.

ــف  ــل التوصي ــل مث ــوث النخي ــز بح ــة مبرك ــات الغذائي ــوث الصناع ــم بح ــا بقس ــق عليه ــررة واملتف ــل املق ــتكامل التحالي ــم اس ت

الظاهــري كاألبعــاد واألوزان ونســبة الرطوبــة والنشــاط املــايئ ومحتــوى البســور مــن مضــادات األكســدة مــن الفينــوالت املتعــددة 

ــج  ــة. مــن خــالل نتائ ــة الكلي ــة الذائب ــواد الصلب ــة إىل نســبة امل ــي باإلضاف ــة واألس الهيدروجين ــون املختلف ــد درجــات الل وتحدي

ــة: التحليــل اإلحصــايئ للنتائــج باســتخدام برنامــج  SPSS تــم التوصــل إىل أهــم النتائــج التالي

1. يظهــر تأثــري الطــول يف تدريــج العينــات إىل درجــات مختلفــة كــام يظهــر تأثــري املوقــع الجغــرايف يف ظهــور الفروقــات املعنويــة 

لطــول هــذه الثــامر. حيــث يــرتاوح طــول مثــرة املبســي يف الدرجــة األوىل مــن 4,311 – 4,424ســم، أمــا بالنســبة للدرجــة الثانيــة  

فكانــت 4,041 – 4,154ســم،  ويف الدرجــة الثالثــة 3,862 – 3,960 ســم والرابعــة  3,589 – 3,658ســم . هــذا مبــا يخــص التدريــج 

بالدرجــات املختلفــة، أمــا فيــام يخــص تأثــري املوقــع الجغــرايف فتفــاوت معــدل طــول ثـــمرة املبســي يف كال مــن محافظــات شــامل 

وجنــوب الرشقيــة و شــامل وجنــوب الباطنــة فتفــوق متوســط  طــول ثـــامر  املبســي يف محافظتــي شــامل وجنــوب الباطنــة ليصــل 

إىل 4,039ســم مقارنــة مبتوســط طــول ثـــامر  محافظتــي شــامل وجنــوب الرشقيــة فــكان 3,961ســم.

2. هنــاك فروقــات معنويــة أدت إىل تدريــج العينــات اعتــامدا عــى وزن الثــامر إىل درجــات مختلفــة بغــض النظــر عــن املوقــع 

الجغــرايف .وهــذا ينطبــق عــى تأثــري نســبة لحــم الثــامر .
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3. ال يوجــد تأثــري لدرجــة وال ملوقــع الجغــرايف يف محتــوى العينــات مــن الرطوبــة وال عــى النشــاط املــايئ  وال عــى نســبه املــواد 

الصلبــة الذائبــة وال عــى األس الهيدروجينــي .

ــة لثــامر املبســي فقــط بغــض النظــر عــن الدرجــة او املوقــع  لعــدم  تلخــص الجــداول )34-37( متوســط املواصفــات التقديري

وجــود تأثــري لهــام عــى هــذه املواصفــات.

أوال : املواصفات الفيزيوكيامئية :

جدول 34. بعض املواصفات الفيزيوكيامئية لعينات البسور العامنية التي تم دراستها

املتوسطالحد األدىن–  الحد األعىلالعنرص

6.59.4 – 14.8 الرطوبة %

0.4690.487 –  0.511النشاط املايئ

4353.21 –  63املواد الصلبة الذائبة  )%(

2.274.89 –  5.3األس الهيدروجيني

ثانيا :املحتوى الغذايئ / الوظيفي:

جدول 35. املكونات الغذائية والوظيفية للبسور العامنية

املتوسطالحد األدىن–  الحد األعىلاملحتوى الغذايئ / الوظيفي

325365 – 386 الطاقة )كيلو كالوري/100جم(

مجموع املركبات الفينوليه العديدة 

2.04628.97 – 58.209 )ملجم /جم مكافئ من حمض الجاليك(

2.53.1 –  3.5 محتوى الروتني )جم /100جم(

0.2> 0.1 – 0.3نسبة الرماد الذائب

7.38.0 – 8.8نسبة األلياف

4.877.26 –  14.45 نسبة الفركتوز

4.777.54 – 14.81نسبة الجلوكوز

> 0.15>  0.15 نسبة الالكتوز

> 0.15>  0.15  نسبة  املالتوز

29.3843.66 –  52.9نسبة السكروز

52.6758.45 – 63.57نسبة السكريات الكلية

املعادن:

3.9916.84 –  42.16  الحديد )ملجم/كجم(

20.5264.86 – 175.02الصوديوم )ملجم/كجم(

5280.148709.07 – 16944.46البوتاسيوم )ملجم/كجم(

380.64510.70 – 782.69الفوسفور )ملجم/كجم(

1.842.92 –  4.69النحاس )ملجم/كجم(

2.833.93 –  5.31الزنك )ملجم/كجم(

449.1683.09 – 1008.91املغنيسيوم )ملجم/كجم(

الفيتامينات:

مل يكتشف ) > 0.05 (فيتامني أ ) ملجم/100جم(

مل يكتشف ) > 0.01 (فيتامني ب1 ) ملجم/100جم(

مل يكتشف ) > 0.05 (فيتامني ب2 ) ملجم/100جم(

مل يكتشف ) > 0.1(فيتامني ب3 ) ملجم/100جم(

مل يكتشف ) > 3 (فيتامني ج ) ملجم/100جم(
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 جدول 36. املحتوى امليكرويب لعينات من البسور العامنية التي تم دراستها 

العينة
عدد امليكروبات 

 )cfu/g( الهوائية

عدد البكترييا القولونية

Escherichia coli )cfu/g

عدد الخامئر والفطريات   

)cfu/g(

عدد بكترييا 

الساملونيال/25جرام

غري موجوده2.3 × 10 2مل يكتشف )أقل من 10(3.3 × 10 2 16

غري موجوده2.1 × 10 2مل يكتشف )أقل من 10(1.0 × 10 133

غري موجوده3.3 × 10 2مل يكتشف )أقل من 10(4.1 × 1410

غري موجوده2.0 × 10 2مل يكتشف )أقل من 10(4.1 × 10 152

غري موجوده6.8 × 10 2مل يكتشف )أقل من 10(4.5 × 10 92

غري موجوده3.4 × 10 3مل يكتشف )أقل من 10(2.5 × 10 113

غري موجوده2.2 × 10 3مل يكتشف )أقل من 10(2.3 × 1210

غري موجوده2.0 × 10 3مل يكتشف )أقل من 10(1.0 × 10 173

غري موجوده3.1 × 10 2مل يكتشف )أقل من 10(6.4 × 10 182

غري موجوده1.4 × 10 3مل يكتشف )أقل من 10(5.2 × 10 192

غري موجوده1.3 × 10 4مل يكتشف )أقل من 10(2040

غري موجوده1.5 × 10 3مل يكتشف )أقل من 10(2110

غري موجودهمل يكتشف )اقل من 10(مل يكتشف )أقل من 10(150

غري موجوده60مل يكتشف )أقل من 10(240



التقرير السنوي للبحوث الزراعية والحيوانية 2019م55

الربنامج الرئيسي  7 . بحوث الجودة والسالمة الغذائية

جدول 37. عنارص التدريج املقرتحة للبسور

الدرجة الثانيةالدرجة األوىلالدرجة املمتازةعنرص التدريج

> 53 – 8< 8الوزن )جم(

> 3,53 – 4< 4الطول )سم(

 اللون

بني غامقبنيذهبي

عدد البسور املجففة

 يف كل 500 غم
أكرث من 65100 – 100أقل من 65

منتظممنتظممنتظم جداالشكل

اليْشاليْشاليْشالرر

اليْشاليْشاليْشمواد غريبة

الدرجة ج )190/20( = 10 %الدرجة ب)190/80( = 42 %الدرجة أ)190/90( = 47 %الدرجة الكاملة

التوصيف الكيميائي والفيزيائي للمحاصيل الزراعية العمانية )ث�مار النخيل(

إلحاقــا بالدراســة الســابقة لتجفيــف ثـــامر النخيــل يف مرحلــة الرطــب والحصــول عــى منتــج يشــبه الرطــب بالشــكل )ظهــور لونني 

لــون مثــار النخيــل ســواءا األصفــر أو األحمــر بالنصــف الســفي  والنصــف العلــوي باللــون البنــي( يف حــني يحمــل بعــض صفــات 

التمــر يف الرطوبــة والنشــاط املــايئ ومــدة الحفــظ دون الفســاد لرفــع القيمــة التســويقية لثــامر النخيــل. تــم تطبيــق هــذه الدراســة 

عــى صنفــي النغــال واملبســي. 

 أوضحــت النتائــج أنــه تــم الحصــول عــى منتــج مجفــف الرطــب يف صنــف النغــال يف حــني أن املبســي مل يحافــظ عــى الشــكل 

ملرحلــة الرطــب وتحــول بالكامــل إىل اللــون البنــي. كــام تــم يف هــذا العــام تطبيــق الدراســة عــى ثـــامر  النخيــل  بأصناف أم الســال 

والخمــري والحنظــل ، حيــث تــم تجفيــف مثــار النخيــل بثــالث طــرق تجفيــف لتحديــد األنســب وذلــك باســتخدام  البيــت املحمــي 

وجهــاز التجفيــف بالهــواء الســاخن وعــى أشــعة الشــمس املبــارشة يف مرحلــة نصــف الرطــب لألصنــاف الثالثــة.

تــم الحصــول عــى جميــع مثــار األصنــاف مــن مشــتل الفاكهــة بــركاء. وتــم تحضــري العينــات بفرزهــا ثــم غســلها وتجفيفهــا بعــد 

الغســيل ، بعدهــا تــم تطبيــق طــرق التجفيــف املختلفــة للثالثــة أصنــاف ، ومتابعــة التجفيــف إىل الوصــول إىل الشــكل النهــايئ. 

يوضــح الجــدول )38( طريقــة التجفيــف ومــدة التجفيــف واللــون لثــامر أم الســال والخمــري والحنظــل. وتوضــح الصــورة )31( 

الشــكل النهــايئ لثــامر األصنــاف الثالثــة بعــد التجفيــف بالطــرق املختلفــة.



التقرير السنوي للبحوث الزراعية والحيوانية 2019م56

الربنامج الرئيسي  7 . بحوث الجودة والسالمة الغذائية

  جدول 38. نتائج جميع األصناف بجميع الطرق املطبقة

الشكل بعد التجفيفاللونمدة التجفيفطريقة التجفيفمثار النخيل 

ام السال

داخل بيت 

البوليكربونيت
11ايام

بني غامق                                                                                                                         

وبني فاتح

مثره بلونني بني غامق وبني مييل ايل 

السواد

داخل جهاز 

التجفيف الحراري
25 ساعة

بني غامق مييل ايل السواد                                                                                 

بالكامل

مثره بلون واحد بني غامق انتزاع القرشه 

عن االلياف

بني غامق11 ايامع اشعه الشمس
مثرة بلون واحد بني غامق وانكامش 

الثمره

الخمري

داخل بيت 

البوليكربونيت
مثره بلون بني غامق ومنكمشبني غامق9ايام

داخل جهاز 

التجفيف الحراري
22 ساعة

بني غامق جدا                                                                                                                          

وبني فاتح
مثره بلونني  منكمشة الشكل

الحنظل

داخل بيت 

البوليكربونيت
بني فاتح  وبني محمر8 ايام

مثره بلونني بني فاتح  وبني محمر اغلب 

الثامر شكلها نص رطب

داخل جهاز 

التجفيف الحراري 
بني فاتح وبني مصفر25 ساعة

مثره بلونني بني فاتح  وبني محمر بني 

فاتح وبني مصفر الثامر شكلها نص رطب

أشعة الشمس 

املبارشة
مثرة بلون واحد ظهور انكامش بالثمرةبني فاتح14 يوم

دجبأ

حزوهـ

 صورة 31. )أ-ح(. )أ( تجفيف ام السال بالبيت البوليكربونيت. )ب( تجفيف ام السال داخل الجهاز. )ج( تجفيف رطب خمري 

داخل البيت. )د( تجفيف ام السال تحت اشعة الشمس. )هـ( تجفيف رطب خمري بجهاز التجفيف. )و( تجفيف رطب حنظل 

داخل البيت البوليكربونيت. )ز( تجفيف رطب حنظل بجهاز التجفيف. )ح( تجفيف رطب حنظل عى اشعة الشمس                      
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إنتاج بودرة التمر
ــاف  ــودرة وأصن ــاف التــي ميكــن تحويلهــا إىل ب ــم االســتنتاج بوجــود بعــض األصن ــودرة التمــر ت ــاج ب مــن الدراســة الســابقة النت

أخــرى ال ميكــن تحويلهــا إىل بــودرة وذلــك بســبب تلونهــا وتحولهــا إىل عجينــة ، لذلــك لــزم إجــراء هــذه الدراســة لتحديــد تلــك 

األصنــاف. وعليــه فقــد تــم دراســة عــدد )3( أصنــاف عامنيــة مــن التمور)النغــال وأم الســال والخمــري( يف ثــالث مراحــل )البــر 

والرطــب والتمــر( ، وقــد تــم اختيــار هــذه األصنــاف اعتــامدا عــى اللــون والقيمــة التســويقية لهــا ، حيــث أن النغــال صنــف مبكــر 

ولونــه أصفــر وشــبه جــاف ، أمــا أم الســال فلونــه أحمــر ويكــرث يف الســلطنة وأغلــب املحصــول يكــون علفــا للحيوانــات بســبب 

ارتفــاع الحموضــة عنــد تحولــه إىل متــر كــام أن مــن األصنــاف التــي يصعــب تجفيفهــا. وصنــف الخمــري مــن األصنــاف املميــزة 

باللــون األصفــر.  تــم تحضــري العينــات وتنظيفهــا وتقطيعهــا إىل أنصــاف لتســهيل عمليــة فقــد الرطوبــة ، ومــن ثــم تــم تجفيفهــا 

بثــالث طــرق )داخــل بيــت البوليكربونيــت وداخــل الجهــاز وتحــت أشــعة الشــمس املبــارشة( لتحديــد الطريقــة االمثــل للتجفيــف 

واألصنــاف األفضــل واملرحلــة املناســبة للتجفيــف .

ــد  ــة عن ــري لزج ــة وغ ــت جاف ــال كان ــف النغ ــب  لصن ــر والرط ــي الب ــة يف مرحلت ــودرة املنتج ــة أن الب ــج التجرب ــت نتائ أوضح

ــعة  ــت أش ــا تح ــم تجفيفه ــي ت ــات الت ــس العين ــبة لنف ــا بالنس ــف ، أم ــاز التجفي ــل جه ــي وداخ ــت املحم ــل البي ــا داخ تجفيفه

الشــمس املبــارشة فإنهــا مل تصــل إىل درجــة الجفــاف وعنــد الطحــن تصبــح البــودرة عجينــة وذلــك بســبب عــدم التحكــم بالرطوبــة 

ودرجــة الحــرارة عنــد تعرضهــا ألشــعة الشــمس املبــارشة. يوضــح الجــدول )39( نتائــج الرطوبــة والنشــاط املــايئ لصنــف النغــال 

بعــد التجفيــف ، أمــا بالنســبة لصنــف أم الســال  يف مرحلــة البــر داخــل البيــت املحمــي  وداخــل الجهــاز فقــد تــم الحصــول 

عــى البــودرة ، بينــام خــارج  البيــت املحمــي تكونــت بــودرة لزجــة ومتكتلــة ، أمــا يف مرحلــة الرطــب فقــد تــم الحصــول عــى 

البــودرة يف عنــد التجفيــف داخــل الجهــاز فقــط ، يف حــني مل يتــم الحصــول عــى البــودرة يف باقــي املعامــالت. ويف مرحلــة التمــر 

مل يتــم الحصــول عــى أي بــودرة بجميــع أنــواع طــرق التجفيــف )صــورة 32(. يوضــح الجــدول )40( نتائــج الرطوبــة والنشــاط 

املــايئ لصنــف ام الســال بعــد التجفيــف. 

كــام تــم الحصــول عــى البــودرة بصنــف الخمــري يف مرحلــة البــر عنــد تجفيفــة داخــل الجهــاز والبيــت املحمــي ، يف حــني تــم 

الحصــول عــى البــودرة يف مرحلــة الرطــب عنــد التجفيــف يف الجهــاز وبــودرة متكتلــة عنــد التجفيــف بالبيــت املحمــي ، أمــا يف 

مرحلــة التمــر ويف الثــالث طــرق التجفيــف فقــد تــم الحصــول عــى عجينــة لزجــة ورطبــة. يوضــح الجــدول )41( نتائــج الرطوبــة 

والنشــاط املــايئ لصنــف الخمــري بعــد التجفيــف.

جدول 39. متوسط املحتوى الرطويب والنشاط املايئ للبرس والرطب يف صنف النغال بعد التجفيف  

النشاط املايئ% للرطوبةالعينة و املعاملة

12.086700.26133بر النغال املجفف داخل غرفة 

6.965000.18500بر النغال املجفف الفرن

23.313300.41700بر النغال املجفف تقليديا

37.000000.31633رطب النغال املجفف داخل غرفة التجفيف

23.960000.24667بر النغال املجفف يف الفرن

39.183300.39633بر النغال املجفف تقليدياً

جدول 40. متوسط املحتوى الرطويب والنشاط املايئ للبرس والرطب يف صنف أم السال بعد التجفيف  

النشاط املايئ% للرطوبةالعينة و املعاملة

22.553300.33700بر أم السال املجفف داخل غرفة التجفيف

19.200000.28150بر أم السال املجفف يف الفرن 

24.550000.43233بر أم السال املجفف تقليديا 

37.000000.31633رطب أم السال املجفف داخل غرفة التجفيف

23.960000.24667رطب أم السال املجفف يف الفرن 

39.183300.39633بر أم السال املجفف تقليديا
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جدول 41. متوسط املحتوى الرطويب والنشاط املايئ للبرس والرطب يف صنف خمري بعد التجفيف  

النشاط املايئ% للرطوبةالعينة و املعاملة

20.73670.3065بر الخمري املجفف داخل غرفة التجفيف 

11.280.325بر الخمري املجفف الفرن 

26.64330.4315بر الخمري املجفف تقليديا 

22.00330.321رطب الخمري املجفف داخل غرفة التجفيف 

24.0850.249الخمري املجفف يف الفرن 

40.25330.4025الخمري املجفف  تقليديا 

بأ

دج

وهـ

صورة 32 )أ- و(. )أ( بودرة بر النغال داخل الجهاز. )ب( بودرة بر النغال  داخل بيت البويل كربونيت. )ج( بر أم السال 

داخل بيت البويل كربونيت. )د( بر أم السال داخل الجهار. )هـ( رطب خمري تقليديا. )و( رطب أم السال داخل الجهاز
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املشروع 7-4 . تقييم متبقيات  املبيدات يف املنتجات الزراعية

مراقبة متبقيات املبيدات يف مزارع إنتاج اخلضروات احمللية
ميثــل وجــود مســتوى عــال مــن متبقيــات املبيــدات يف املنتجــات الزراعيــة أحــد مشــاكل العامليــة للصحــة العامــة. يف املقابــل يتعــني 

عــى املزارعــني اســتخدام املبيــدات الزراعيــة للحفــاظ عــى محاصيلهــم مــن اإلصابــة باآلفــات الزراعيــة. لــذا يتحتــم عــى املزراعــني 

 )MRLs( اســتخدام املبيــدات بحــذر يف مكافحــة اآلفــات لضــامن صحــة املســتهلك. تــم تحديــد الحــد األقــىص ملتبقيــات املبيــدات

كقاعــدة مرجعيــة للحــد املقبــول لإلســتهالك اليومــي )ADI( وهــو الحــد الــذي ميكــن أن يســتهلك يف حيــاة اإلنســان أو الحيــوان 

بالكامــل ولــن تظهــر مخاطــر صحيــة مــع مبيــد معــني. يعتــر رش املبيــدات الزراعيــة مــن أهــم طــرق مكافحــة اآلفــات الزراعيــة 

يف الســلطنة ، لذلــك كان مــن املهــم مراقبــة متبقيــات املبيــدات يف املــزراع املحليــة. 

قــام قســم بحــوث متبقيــات وضبــط جــودة املبيــدات بالتعــاون مــع دوائــر التنميــة الزراعيــة يف محافظتــي شــامل وجنــوب الباطنة 

وجمعيــة املزارعــني العامنيــة خــالل الربــع األول مــن العــام 2019م بزيــارة عــرش مــزارع تــم إختيارهــا بشــكل عشــوايئ مــن كل 

واليــة يف محافظتــي شــامل وجنــوب الباطنــة ، وخــالل هــذه الزيــارات تــم جمــع عينــات مــن مثــار محاصيــل الخضــار ومــن الرتبــة 

وامليــاه ، تــم جمــع وتحليــل عــدد )248( عينــة نباتيــة ومــاء وعــدد )61( عينــة تربــة حقــل وعــدد )121( عينــة تربــة مــن مــكان 

خلــط املبيــدات ، حيــث بلــغ  إجــاميل العينــات التــي تــم فحصهــا )430( عينــة لتحديــد متبقيــات املبيــدات فيهــا.  أظهــرت نتائــج 

التحليــل وجــود متبقيــات ملبيــدات اآلفــات الزراعيــة يف عــدد )118( عينــة ضمــن الحــد املســموح بــه ، إال أنــه كان هنــاك عــدد 

)48( مــن العينــات قــد تعــدت الحــد األعــى املســموح بــه مــن متبقيــات املبيــد ، فيــام مل تظهــر التحاليــل متبقيــات املبيــدات 

يف بقيــة العينــات )155 عينــة( ، إضافــة إىل عــدد )97( عينــة تحتــوي عــى مبيــدات محظــورة وعــدد )12( عينــة تحتــوي عــى 

مبيــدات صحــة عامــة. ولقــد تالحــظ تكــرار ذكــر عــدد مــن املبيــدات التــي تــم اســتخدامها عــى بعــض املحاصيــل الزراعيــة ، 

إال أنــه وبعــد اســتخالص وتحليــل هــذه العينــات مل يتمكــن جهــاز التحليــل )LC MS MS( مــن تحديد/قيــاس متبقياتهــا نظــرا 

لكونهــا مركبــات ذات خاصيــة مغايــرة ملبــدأ الجهــاز القيــايس ، حيــث أن هــذه املركبــات تحتــاج إىل جهــاز قيــايس آخــر يتناســب 

مــع تركيبتهــا وخواصهــا الكيميائيــة وهــو جهــاز التحليــل )GC MS MS(. يغطــي الجهــاز حــوايل 40% مــن املبيــدات املســتخدمة 

بالســلطنة والتــي تــم حرصهــا خــالل املســح يف حــني أن الجهــاز اآلخــر يغطــي باقــي املركبــات الكيميائيــة.

تقدير متبقيات املبيدات يف ث�مار النخيل واحملاصيل البينية بعد الرش اجلوي حلشرة دوباس النخيل 
ــرش الجــوي  ــق ال ــن طري ــا ع ــايئ إم ــرش الكيمي ــى ال ــل ع ــاس النخي ــة الســنوية لحــرشة دوب ــج املكافحــة الوطني ــد برنام  يعتم

ــدات  ــا املبي ــري لبقاي ــة منــو مثــار التمــور. مــام يشــكل خطــر كب ــع مبرحل أو األريض. وتتزامــن فــرتة املكافحــة خــالل موســم الربي

ــد  ــرتات تواج ــة ف ــى مراقب ــل ع ــروري العم ــن ال ــذا كان م ــف. ل ــل الصي ــة يف فص ــة والرتب ــل البيني ــر  واملحاصي ــار التم يف مث

متبقيــات املبيــدات التــي تــم رشــها لتحديــد فــرتة األمــان الالزمــة الســتهالك املنتــج. تــم تصميــم هــذا املســح الســتقصاء مخلفــات 

ــن. يف إطــار التعــاون  ــد الدلتاميرثي ــد الفــرتة املناســبة لتكــر مبي ــة واملــاء لتحدي ــل والرتب ــن يف مثــار التمــر واملحاصي الدلتاميرثي

بــني قســم بحــوث متبقيــات وضبــط جــودة املبيــدات وقســم بحــوث الحــرشات واملختصــني باملديريــة العامــة للتنميــة الزراعيــة 

واملديريــات باملحافظــات مــن خــالل مــرشوع الــرش الجــوي ملكافحــة حــرشة دوبــاس النخيــل مببيــد الديلتاميرثيــن ، قــام املختصون 

ــة ســامئل  ــة والي ــة ومــاء ومتــور خــراء )خــالل( مــن محافظــة الداخلي ــة مــن )علــف وترب ــع عــدد )148( عين بالقســم بتجمي

قريتـــــــي )الســفالة  والعاليــة( ومــن واليــة ازيك قريتــي )الحميضــة و القريتــني( ، ومحافظــة شــامل الرشقيــة مــن واليــة دمــا 

والطائيــني مــن )4( قــرى هــي )بعــد واملديــرة  ومــّس- وبديعــة الجوابــر( قبــل يــوم مــن الــرش كشــاهد ، ثــم بعــد بيــوم مــن الــرش  

و3 ايــام  و7 ايــام  و14 يومــاً و 21 يــوم مــن الــرش. 

ــة  ــه يف والي ــرش يتجــاوز الحــد املســموح ب ــام مــن ال ــة أي ــوم وثالث ــرش الجــوي بعــد ي ــد ال ــج وجــود متبقــي ملبي اظهــرت النتائ

ســامئل )جــدول 42( ، كذلــك اظهــرت النتائــج عــن وجــود متبقيــات املبيــدات بعــد )7( أيــام مــن الــرش يف جميــع القــرى. تــم 

ــام مــن الــرش ملبيــد الديلتاميرثيــن. التوصيــة بــأن ال يتــم الحصــاد قبــل )7( أي
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جــدول 42.  نتائــج تحليــل متبقيــات مبيــد الدلتاميرثيــن قبــل وبعــد الــرش الجــوي للموســم الربيعــي 2019 حســب نــوع العينــة 

ومواقــع جمــع العينات  

نوع العينةالقرية / املوقعالواليةم
جزء من املليون /النتيجه قبل وبعد الرش

بعدقبل

11371421

N.D*0.042N.D*N.DN.DN.Dعلفالسقالة 1سامئل1

N.DN.DN.D*N.DN.DN.Dالسفاله22

N.D0.010.03*N.DN.DN.Dالعاللية 31

N.DN.D0.025N.DN.DN.Dالعالية 42

N.DN.DN.DN.DN.DN.Dالقريتني 1إزيك5

N.DN.DN.DN.DN.DN.Dالقريتني62

N.DN.DN.DN.DN.D*بعد 1دماء والطائيني7

N.DN.DN.DN.DN.D*بعد82

N.DN.DN.DN.DN.DN.Dمّس91

N.DN.D0.01N.DN.DN.Dمّس 102

N.DN.Dتربةالعاللية 1سامئل11

N.DN.Dالعالية 122

N.DN.Dالسقالة 131

N.DN.Dالسفاله142

N.DN.Dالقريتني 1إزيك15

N.DN.Dالقريتني162

N.Dبعد 1دماء والطائيني17

N.Dبعد182

N.DN.Dمّس191

N.DN.Dمّس 202

N.DN.Dماءالسفالةسامئل21

N.DN.Dالعالية22

N.DN.Dالقريتنيإزيك23

N.Dبعددماء والطائيني24

N.DN.Dمّس25

N.Dخاللالقريتنيإزيك26

N.Dالسفالةسامئل27

N.Dالعالية28

N.Dمّسدماء والطائيني29

* ال توجد عينة وND = مل يتم كشفه
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الربنامج الرئيسي  8. برنامج استخدام املياه غري التقليدية لإلنتاج الزراعي 
املشروع 8-1. االستخدام اآلمن ملياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيًا يف االنتاج الزراعي

التأثري طويل املدى للمياه املعاجلة ثالثيا على تراكم املعادن الثقيلة يف الرتبة وحشائش اللبيد والرودس 

ــل األعــالف  ــة محاصي ــة ببقي ــاه مقارن ــة للمي ــة العالي ــن األعــالف ذات اإلنتاجي ــد )Cenchrus ciliaris( م ــر حشيشــة اللبي تعت

األخــرى التــي تــزرع يف شــبه الجزيــرة العربيــة. وتشــري جميــع الدراســات الســابقة إىل أن محصــول اللبيــد يعطــي أعــى انتاجيــة 

للــامدة الجافــة وكذلــك أعــى إنتاجيــة للميــاه مقارنــة باألعــالف األخــرى مبــا يف ذلــك حشيشــة الــرودس. مــع محدوديــة املــوارد 

ــة التــي ميكــن اســتخدامها يف الزراعــة  ــاه غــري التقليدي ــا أحــد أهــم مصــادر املي ــاه املعالجــة ثالثي املائيــة الجوفيــة أًصبحــت املي

ــاه  ــمية باملي ــالف املوس ــل األع ــابقة أن ري محاصي ــات الس ــت الدراس ــد أوضح ــة. وق ــل العلفي ــاج املحاصي ــة وإنت ــة لزراع وخاص

املعالجــة ثالثيــا زاد اإلنتاجيــة بنســبة 20 إىل 30% دون أي تراكــم للمعــادن الثقيلــة يف كل مــن النبــات والرتبــة. تهــدف التجربــة 

إىل دراســة تأثــري الــري بامليــاه املعالجــة ثالثيــا عــى تراكــم املعــادن الثقيلــة يف حشيشــة اللبيــد وحشيشــة الــرودس باإلضافــة إىل 

آثــاره عــى الخــواص الكيميائيــة للرتبــة. تــم جمــع عينــات مــن النبــات والرتبــة مــن الحقــل املــروي بامليــاه املعالجــة ثالثيــا وآخــر 

مــروي بامليــاه التقليديــة وذلــك مرتــني يف الســنة )مايــو ونوفمــر(. وتــم إرســال العينــات إىل وحــدة البحــوث التحليليــة والتطبيقيــة 

ــري  ــد تأث ــي  2018 و 2019 لتحدي ــل عام ــج بتحالي ــة النتائ ــت مقارن ــة. ومت ــادن الثقيل ــل املع ــوس لتحلي ــلطان قاب ــة الس بجامع

اســتخدام امليــاه املعالجــة عــى تراكــم املعــادن الثقيلــة. أشــارت النتائــج إىل عــدم وجــود كال مــن عنــارص الرصــاص والكادميــوم 

والنحــاس يف عينــات الرتبــة ، يف حــني وجــد أن تراكيــز الكــروم والزنــك بنســب أقــل مــن الحــدود القصــوى املســموح بهــا )جــدول 

43(.  كــام أظهــرت النتائــج أيًضــا عــدم وجــود لرتاكيــز الرصــاص والكادميــوم يف عينــات حشيشــة اللبيــد وحشيشــة الــرودس يف 

األعــوام 2017 ، 2018 ،2019 ، يف حــني كان تراكيــز كال مــن النيــكل والزنــك بنســب أقــل مــن الحــدود القصــوى املســموح بهــا 

)جــدول 44 ، الشــكلني 10 و 11(. ويرجــع ذلــك وحســب مــا أشــارت إليــه النتائــج إىل أن امليــاه املعالجــة ثالثيــا كانــت مطابقــة 

ــوم والنحــاس والكــروم والنيــكل والزنــك  ــة كالرصــاص والكادمي ــز للمعــادن الثقيل ــري، حيــث ال يوجــد تراكي ــاه ال ملواصفــات مي

)جــدول 45(

جدول 43. تركيز املعادن الثقيلة )جزء يف املليون( يف الرتبة عىل عمق 30 سم و 60 سم

عمق الرتبةاملوسم
الزنك

Zn

الكروميوم

Cr

النحاس

Cu

الكادميوم

Cd

الرصاص

Pb

2017

>0.01>0.01>0.01>02.490.00 -30  سم

>0.01>0.01>0.01>305.380.01 -60 سم

>0.01>0.01>0.01>4.570.01الشاهد 0-30 سم

>0.01>0.01>0.01>2.970.01الشاهد 30-60 سم

2018

>0.01>0.01>0.01>03.330.01 -30  سم

>0.01>0.01>0.01>302.850.01 -60 سم

>0.01>0.01>0.01>1.490.01الشاهد 0-30 سم

>0.01>0.01>0.01>1.620.01الشاهد 30-60 سم

الحدود القصوى املسموح بها  

)FAO/WHO(
3001001003100
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جــدول 44. تركيــز املعــادن الثقيلــة )جــزء مــن املليــون( يف حشيشــة اللبيــد والــرودس املرويــة بامليــاه املعالجــة ثالثيا والحشــائش 

املرويــة بامليــاه التقليدية

العلفاملوسم
الزنك

Zn

الكروميوم

Cr

النحاس

Cu

الكادميوم

Cd

الرصاص

Pb

2017
>0.01>0.01>2.605.470.01اللبيد

>0.01>0.01>4.105.900.01الرودس

2018
>0.01>0.01>4.064.380.01اللبيد

>0.01>0.01>1.144.380.01الرودس

2019
>0.01>24.286.111.270.01اللبيد

>0.01>23.634.271.100.01الرودس

الشاهد
>0.01>15.533.542.220.01اللبيد

>0.01>10.414.711.120.01الرودس

الحدود القصوى املسموح بها  

)FAO/WHO(
100.0067.0073.000.200.30

جدول 45. تركيز املعادن الثقيلة )جزء يف املليون( يف املياه املعالجة ثالثياً واملستخدمة يف الري

تركيز العنارص

)ppm(

الزنك

Zn

النيكل

Ni

الكروميوم

Cr

النحاس

Cu

الكادميوم

Cd

الرصاص

Pb

>0.01>0.01>0.01>0.01>0.01>0.01نتائج تحليل املياه

الحدود القصوى املسموح بها  

)FAO/WHO(
20.20.10.20.015

  

  

شكل 10 )أ وب(. تركيز النيكل )جزء يف املليون( يف كل من حشيشة اللبيد والرودس يف 2017 و 2018 و 2019

الشكل 11. )أ وب(. تركيز النيكل )جزء يف املليون( يف كال من حشيشة اللبيد والرودس  يف 2017 و 2018 و 2019.
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أثر الري مبياه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيا على منو وإنتاجية بعض حماصيل الفاكهة

ــث أن  ــامل، حي ــن الع ــرية م ــة يف أجــزاء كث ــل الزراعي ــري املحاصي ــا بنجــاح ل ــرصف الصحــي املعالجــة ثالثي ــاه ال ــم اســتخدم مي ت

اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا يف الزراعــة هــو خيــار جيــد لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي يف املناطــق القاحلــة مثــل 

الســلطنة التــي تعــاين مــن نــدرة امليــاه ورداءة نوعيتهــا يف بعــض املناطــق وكذالــك إليجــاد مصــدر آخــر للميــاه للمحافظــة عــى 

امليــاه العذبــة. هنــاك طلــب عــى اســتخدام ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا يف الســلطنة يف الزراعــة ، حيــث تــم اســتخدامها 

بنجــاح يف إنتــاج القمــح )التقريــر الســنوي 2011/2010(، إضافــة إىل إســتخدامها يف العديــد مــن املحاصيــل العلفيــة. تــم اقــرتاح 

إجــراء هــذا البحــث لدراســة تأثــري ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا عــى أنــواع محاصيــل الفاكهــة فيــام يتعلــق بالنمــو 

واالنتــاج، فضــالً عــن تأثريهــا طويــل األجــل عــى الخصائــص الكيميائيــة للرتبــة. وكان الهــدف مــن الدراســة هــو تحديــد تأثــري ري 

ميــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا عــى النمــو واالنتــاج ملحاصيــل الفاكهــة املختلفــة ،إضافــة إىل تحديــد التأثــريات الضــارة 

مليــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا عــى الرتبــة ونوعيــة الفاكهــة وإنشــاء بنــك للجينــات مــن أنــواع الفاكهــة املختلفــة للبحــوث 

يف املســتقبل وكمصــدر للراعــم. أظهــرت النتائــج أن منــو النباتــات كان بشــكل متزايــد مــع الوقــت ، وقــد بــدأ إنتــاج الليمــون 

ــا يقــارب )200( مثــرة يف كل شــجرة  ــاج م العــامين يف معظــم األشــجار ، حيــث أمثــرت )12( مــن أصــل )24( شــجرة ، وكان اإلنت

مقارنــة بالعــام املــايض )2018( الــذي وصــل فيــه أعــداد الثــامر إىل )3( مثــار فقــط. أوضحــت النتائــج كذلــك أنــه مل يكــن هنــاك 

أي تأثــري مليــاه الــرصف الصحــي املعالجــة ثالثيــا عــى الثــامرواألوراق يف حــني مل يتــم بعــد تحليــل البيانــات لهــذا العــام.
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دراسة تأثري مستويات خمتلفة من ملوحة مياه الري على منو و إنتاج أصناف خمتلفة من خنيل التمر

 يعــد محصــول نخيــل التمــر املحصــول اإلســرتاتيجي يف ســلطنة عــامن، حيــث تبــذل الحكومــة الرشــيدة جهــودا كبــرية مــن خــالل 

وزارة الزراعــة و الــرثوة الســمكية لإلعتنــاء بالنخلــة مــن نواحــي عديــدة منهــا العنايــة بالنواحــي البســتانية. مــن هــذا املنطلــق 

و بســبب وجــود تحديــات أمــام إنتــاج النخلــة منهــا إرتفــاع تركيــز األمــالح يف ميــاه الــري نفــذ قســم بحــوث امللوحــة تجربــة  

لدراســة  منــو و إنتــاج ثالثــة مــن أفضــل األصنــاف املتعــارف عليهــا بالســلطنة ) خــالص الظاهــرة و أبــو نارنجــة و الخنيــزي( تحــت 

ظــروف امللوحــة. نفــذت التجربــة خــالل الفــرتة مــن 2012م إىل 2019م . تــم زراعــة الفســائل يف تربــة رمليــة وبتصميــم القطــع 

العشــوائة املتكاملــة ، تحــت 8 مســتويات مختلفــة مــن ملوحــة ميــاه الــري) 1،3،6،9،12،15، 18و 21 ديسيســمنز/م( بإســتخدام 3 

مكــررات لــكل صنــف تحــت كل مســتوى ملوحــة. تــم ســقي النخيــل منــذ بدايــة زراعتهــا يف الحقــل بنفــس تراكيــز امليــاه املالحــة 

املذكــورة أعــاله. ومــن أجــل تقييــم تأثــري امللوحــة اقتصاديـًـا عــى منــو وإنتــاج هــذه األصنــاف ، فقــد تــم اســتخدام مقيــاس معامــل 

النمــو النســبي عنــد 50%  لقيــاس النمــو واإلنتــاج مقارنــة بأشــجار النخيــل املزروعــة يف الظــروف الطبيعيــة. يتبــني مــن نتائــج 

حصــاد 2018 - 2019م بــأن جميــع األصنــاف أثـــمرت حتــى ملوحــة 21 ديسيســمنز/م و لكــن بكميــات متفاوتــة ، وقــد وجــد بــأن 

إجــاميل اإلنتــاج لــكل شــجرة لجميــع األصنــاف قــد انخفــض بنســبة 50% عنــد  ملوحــة 9 ديسيســمنز/م فأعــى مقارنــة بالنخيــل 

ــة ، كــام انخفــض متوســط وزن 100 مثــرة بنســبة 40% فقــط يف ملوحــة 18 ديسيســمنز/م عنــد مقارنتهــا  ــاه العذب ــة باملي املروي

بــوزن الثــامر املرويــة بامليــاه العذبــة. وانخفــض عــدد األوراق ووزنهــا وطولهــا بنســبة 30-40% عنــد  ملوحــة 12 ديسيســمنز/م. 

ــه ميكــن  ــة فإن ــاء عــى هــذه التجرب ــاج يف مســتويات امللوحــة 15 ديسيســمنز فأعــى. وبن ــاك انخفــاض شــديد يف اإلنت وكان هن

القــول بــأن النخلــة تعطــي إنتاجــا حتــى ملوحــة 21 ديسيســمنز/م. إال أن اإلنتــاج ينخفــض بنســبة 50% ألصنــاف خــالص الظاهــرة 

وأبــو نارنجــة والخنيــزي عنــد الــري مبيــاه ملوحتهــا 9 ديسيســمنز/م .

زراعة شعري صنف )مجاح 98( حتت ظروف امللوحة 

يعتــر الشــعري أحــد محاصيــل العلــف الشــتوية املهمــة يف ســلطنة عــامن ، حيــث يوفــر املحصــول مــادة علفيــة جيــدة لرشيحــة 

كبــرية مــن املــوايش بالســلطنة ، ومبــا أن مشــكلة متلــح امليــاه أصبحــت هاجــس كبــري يؤثــر عــى إنتــاج معظــم املحاصيــل الزراعيــة 

ــاف مختلفــة  ــم زراعــة أصن ــاج االقتصــادي تحــت ظــروف امللوحــة. ت ــة لإلنت ــل ذات قــدرة عالي كان لزامــا البحــث عــن محاصي

مــن الشــعري املحــي يف قصــاري بالســتيكية إلنتــاج العلــف األخــر تحــت ظــروف مســتويات مختلفــة مــن ملوحــة ميــاه الــري 

بدايــة مــن العــام 2011م ، وذلــك مــن أجــل الحصــول عــى صنــف يعطــي محصــول مجــدي إقتصاديــا تحــت ظــروف امللوحــة. 

بــدأت التجربــة بزراعــة أصنــاف محليــة متنوعــة تحــت ظــروف الــري مبيــاه مختلفــة امللوحــة يف قصــارى بالســتيكية متوســطة 

الحجــم تحــت الحقــل املكشــوف ، تــم ري النباتــات برتاكيــز مختلفــة مــن األمــالح بدايــة مــن معاملــة الشــاهد )أقــل مــن ألــف 

ميكروسمنز/ســم( و3000 و 6000 و 9000، و 12000 ميكروسيسمنز/ســم. أوضحــت النتائــج تفــاوت إنتــاج النباتــات و تناقصــه 

كلــام ارتفــع تركيــز األمــالح. كــام أشــارت نتائــج املوســم األول إىل الحصــول عــى صنــف ينتــج مــا يقــارب نصــف إنتاجــه تحــت 

ــل  ــم كام ــة بتصمي ــة حقلي ــارشة يف تجرب ــل مب ــه يف الحق ــوىص ب ــف امل ــة الصن ــادة زراع ــم إع ــة. ت ــاه العذب ــري باملي ــروف ال ظ

العشــوائية ، وبـــأربعة مكــررات يف كل مســتوى ملوحــة. أشــارت النتائــج إىل توافــق إيجــايب مــع نتائــج تجــارب القصــارى تحــت 

ــة مشــجعة لزراعــة صنــف جــامح 98 يف إحــدى مــزارع املواطنــني يف  ــة. كانــت نتائــج التجــارب الحقلي ظــروف الحقــل الطبيعي

بــركاء تحــت ظــروف الــري مبيــاه تصــل ملوحتهــا إىل 10000 ميكروسمنز/ســم يف تربــة رمليــة. أكــدت نتائــج الزراعــة يف الحقــل 

مــع املــزارع  نتائــج حقــول التجــارب التــي نفــذت يف محطــة البحــوث الزراعيــة بالرميــس والتــي بلغــت مــا يقــارب 13 طن/فــدان/

للموســم. لهــذا تــم التوســع لــدى مــزارع آخــر خــالل عــام 2017م وملوســمني متتاليــني ، حيــث تــم زراعتــه يف تربــة رمليــة طمييــة 

، وأظهــرت النتائــج  الحصــول عــى مــا يقــارب مــن )14( طن/للفــدان علــف أخــر للموســم. مــن هــذا املنطلــق تــويص البحــوث 

الزراعيــة بإكثــار بــذور شــعري جــامح 98 و نــرشه للراغبــني مــن املزارعــني التــي تصــل ملوحــة ميــاه آبــار مزارعهــم مــن 9 إىل 12 

الــف ميكروسمنز/ســم.

املشروع 8-2. االستفادة من املياه املاحلة يف الزراعة املستدامة 
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الربنامج الرئيسي 9. مراقبة األوبئة الحيوانية واألمراض املنقولة 

 الربنامج الرئيسي 9. مراقبة األوبئة احليوانية واألمراض املنقولة 
املشروع 9-2 . الدراسات املرضية-البيولوجية لألمراض احليوانية

دراسة نسيجية على أورام الطيور يف الدجاج البياض يف سلطنة عمان

تشــتمل أورام الطيــور عــى األورام الخارجيــة والداخليــة ومنهــا رسطــان الجلــد والفــم والجيــوب األنفيــة والكبــد والــكى واألعضــاء 

ــة الدمويــة والنســيج الضــام. ، ومــن أهــم الفريوســات التــي تســبب رسطانــات يف الطيــور  التناســلية والعظــام والدمــاغ واألوعي

ــان  ــات رسط ــل فريوس ــرى مث ــات األخ ــة إىل الفريوس ــدوى ، باإلضاف ــديد الع ــريوس ش ــو ف ــك )MDV( ، وه ــرض ماري ــريوس م ف

ــة الكبــرية مــن حيــث  ــة )REV(. هــذه األمــراض مســؤولة عــن الخســائر االقتصادي ــدم )ALVِ( والفريوســات الشــبكية املنقول ال

نفــوق الطيــور املصابــة وقلــة انتاجيتهــا. فبالنســبة ملــرض ماريــك  )MD( تنشــأ تكاليــف إضافيــة مــن تطويــر وإنتــاج واســتخدام 

اللقاحــات ملكافحــة األمــراض، وكــذا رسطــان الــدم ، األمــر الــذي يتطلــب معــه تنفيــذ برامــج اســتئصال الفــريوس ، وخاصــة مــن 

قبــل رشكات الرتبيــة. تحــدث األورام يف الغالــب يف الطيــور الكبــرية يف العمــر نســبيا عكــس الطيــور الالحمــة. هــذه األورام غالبــا 

مــا تكــون مــن أصــل الخاليــا الظهاريــة ، مــع أورام املبيــض الشــائعة يف الدجــاج أكــر يف العمــر مــن عامــني. ينتــرش فــريوس مــرض 

ماريــك )MDV( وفريوســات رسطــان الــدم )ALVs( يف جميــع أنحــاء العــامل ، وقــد تنتــرش ســالالت جديــدة تنشــأ يف مواقــع معينــة 

عــر الحــدود ، وبالتــايل تقــوض التدابــري الوطنيــة ملكافحــة املــرض. كــام أن فــريوس )REV( موجــود أيضــا يف العديــد مــن البلــدان. 

ينتقــل فــريوس مــرض ماريــك أفقيــاً فقــط ، وينتــرش عــى نطــاق دويل يف بيــض التفريــخ ويف الصيصــان عمــر يــوم واحــد ، حيــث 

ــور  ــة يف الطي ــور املختلف ــة ألورام الطي ــدف دراســة األمنــاط النســيجية املختلف ــاً ورأســياً. وبه ــال ALV وREV أفقي يحــدث انتق

البياضــة يف الســلطنة ، تــم فحــص الطيــور املشــتبه بإصابتهــا ظاهريــا وترشيحيــا والفحــص املجهــري واســتخدام بعــض الصبغــات 

الخاصــة والتقنيــات املناعيــة الكيميائيــة للتشــخيص التفريقــي وتأكيــد أمــراض أورام الطيــور يف الســلطنة )صــورة 33(. تــم جمــع 

عــدد )80( عينــة مــن املــزارع املختلفــة وكان منهــا عــدد )6( حــاالت مصابــة مبــرض الليكوزيــس ، وجــاري حاليــا تحليــل النتائــج 

وســيتم تضمينهــا يف التقريــر الســنوي للمديريــة لعــام 2020م.

صورة 33 )أ-ج(. )أ( وجود أورام مختلفة الحجم يف عضالت قلب مصاب ، )ب( وجود أورام مختلفة الحجم

 يف نسيج كبد مصاب ، )ج( تضخم يف القلب والكبد والكي للدجاج املصاب مقارنة باألعضاء السليمة 

بأ

ج
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ملحق1- قائمة املوظفني 
املقر الرئييس للمديرية بالرميس

حمود بن درويش الحسني - مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية

يوسف بن محمد الرئيي - مدير مركز بحوث النخيل

سامل بن عي الخاطري -  مدير مركز بحوث وقاية النيات

حمدان بن سامل الوهيبي - مدير مركز بحوث الرتبة واملياه

خري بن طوير البوسعيدي - مدير مركز بحوث اإلنتاج النبايت 

راشد بن سعود الحبي - مدير مركز بحوث اإلنتاج الحيواين

ماهر بن غريب املعويل – مدير مركز بحوث الصحة الحيوانية

سامل بن سعيد الهنايئ - مدير الشؤون اإلدارية واملالية 

راشد رسول خان – خبري التقييم الحيوي للمبيدات 

عبدالله بن داوود الزدجايل - خيري بحوث وقاية النبات

يوسف بن عيىس السليامين – رئيس قسم الشئون اإلدارية

نارص بن خلفان الضامري - رئيس قسم الريد واملحفوظات 

عمر بن قاسم البلويش – رئيس قسم املوارد البرشية

سعيد بن محمد الزيدي – رئيس قسم الشئون املالية

سعيد بن عي البلويش - رئيس قسم تقنية املعلومات

سلطان بن سامل الصبحي – رئيس قسم التنسيق واملتابعة

سعيد بن ابراهيم العلوي – مرشف تدريب وتعاون دويل

املوظفون املساندين
سليمه بنت سعيد املالكية 

راشد بن مبارك الحمداين 

أحمد بن عبدالله الحمداين

احمد بن سليامن اليحمدي

عي بن محفوظ الرواحي

أسعد بن جمعة املشيفري

بدر بن ابراهيم البلويش

جامل بن راشد الجفيي

جمعة بن سامل املاليك

خميس بن سامل العامري

الخطاب بن عمر البلويش

عبدالله بن عي الغاريب

مريم بنت خليفة الغافرية

نارص بن عي الكاسبي

إميان بنت سعيد املالكية

عائشة بنت محسن العمريية

سعيد بن سامل الهنايئ

يرى بنت حمد الهامسية

هيفاء بنت احمد الزدجالية

وداد بنت محمد الراشدية

سهام بن حامد الحسنية 

يحيى بن خلفان الحرمي

سعيد بن عبدالله الحمداين

ميمونة بنت خلفان الحبسية

مركز بحو ث اإلنتاج النبايت
مؤثر بن صالح الرواحي - رئيس قسم بحوث الخر 

سيف بن عي الخميي - رئيس قسم بحوث املحاصيل الحقلية

صفاء بنت محمد الفارسية – رئيسة قسم بحوث البذور واملوارد الوراثية 

النباتية

باسم بن سيف الكلباين - رئيس قسم بحوث الفاكهة

علياء بنت صالح الهنائية - باحثة البذور واملوارد الوراثية النباتية 

نادية بنت محمد الجابرية - باحثة محاصيل حقلية

وليد بن سامل العري - باحث خروات

الفنيني
هيثم بن عبدالله السليمي

سامل بن حمد املبيحي 

هالل بن جمعه املعويل 

داوود بن حمد اليحميدي 

جاسم ين محمد الحرايص 

خليفة بن سامل الصبحي

منصور بن مبارك الوهيبي

سامل بن هاشل املشيفري

مركز بحوث وقاية النبات
حسن بن طالب اللوايت - رئيس قسم بحوث النحل

قيس بن سيف املعويل - رئيس قسم بحوث امر اض النبات 

نادية بنت سيف الصبحية – رئيسة قسم بحوث متبقيات وضبط جودة 

املبيدات

نارص بن محمد العري - رئيس قسم بحوث الحرشات

راشد بن حمدان الشيدي -  رئيس قسم املكافحة الحيوية

ثويني بن هاشل الفافري - باحث تقييم حيوي 

إبتهال بنت جمعة الرئيسية - باحثة امراض فريوسية

افراح بنت درويش الحراصية - باحثة متبقيات وجودة املبيدات

أسامء بنت سامل الناعبية - باحثة امراض النبات 

إبتسام بنت سامل املزيدية - باحثة تقييم حيوي للمبيدات 

كرمية بنت نعامن العامرية - باحثة امراض نبات

معصومة بنت محمد العجمية - باحثة متبقيات وجودة املبيدات

مالك بن محمد البحري - باحث حرشات 

مريم بنت خميس الهاشمية - باحثة حرش ات

محمد بن سامل العويف - باحث الحرشات

نائلة بنت حمدون املسلمي - باحثة امراض النبات

نجاة بنت عبدالله العجمي - باحثة املكافحة الحيوية 

سامية بنت جمعة الناعبي - باحثة املكافحة الحيوية 

شبيب بن موس البلويش - باحث امراض فريوسية

محمد بن خميس النارصي - باحث امراض النبات

سعاد بنت سعيد الرقمية - باحثة حرشات

حسام بن سعيد الهنايئ - باحث حرشات

سامل بن عبدالله النبهاين – باحث حرشات
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حسني بن سعيد عبدالباقي – باحث متبقيات مبيدات

فاطمة بنت غريب الرواحية - باحثة تقييم حيوي للمبيدات

أسامء بنت حمد العرية - باحث مكافحة حيوية

الفنيني 
أحمد بن باقر آل داوود

أحمد بن سعيد الدرميك 

عي بن محمد اليحمدي

انور بن يوسف البوسعيدي

بدر بن محمد اليحمدي

إميان بنت سلطان البحرية

عيىس بن سامل الحمداين

ماجد بن محمد الخميي

منصور بن سامل املاليك

محمد بن حمد السيايب

سعيد بن سامل املروري

سيف بن سليامن الجابري

سامل بن يعقوب الصوايف 

احمد بن سعيد املحاريب 

موىس بن عبدالله الحسني 

سامل بن محمد الزدجايل 

تهاين بن صالح الخنجرية

ابراهيم بن حمد املشيفري

مركز بحوث الرتبة واملياه
سامل بن عبدالله الراسبي- رئيس قسم بحوث امللوحة

عيىس بن راشد الغريبي - رئيس قسم بحوث املياه

جمعان بن ربيع شامس - رئيس قسم بحوث الرتبة 

حمود بن سويدان الهاشمي - باحث ميكروبيولوجيا الرتبة

ماجدة بنت سليامن الزدجالية - باحثة تربة 

منري بن سعيد اليحيايئ - باحث تربة

نارص بن سامل الوهيبي - باحث تغذية نبات

يحيى بن نارص الوهيبي – باحث ملوحة

بدرية بنت سيف الحوسنية - أخصائية ري 

زاهر بن سيف السلامين - باحث احتياجات مائية

الفنيني
عادل بن خميس املشيفري

احال م بنت عي البلوشية

عي بن صغري املبيحي 

جامل بن حمود الحبي

 سعيد بن خلفان الحكامين

سامل بن نارص العامري

يحيى بن خميس اليحيايئ

فهد بن زايد املشيفري

يارس بن سعيد املعويل

يوسف بن راشد اليعريب

مركز بحوث النخيل
خالد بن محمد الشعيى - رئيس قسم بحوث الصناعات الغذائية

الغالية بنت حميد املعمرية – رئيسة قسم بحوث التقنية الحيوية

منصورة بنت خلفان العامرية - باحثة صناعات غذائية

عباس عبدالهادي اللوايت- باحث تقنية حيوية

عبد الله بن حمد الجابري - باحث تقنية حيوية

احمد بن سعيد املعويل - باحث تقنية حيوية

أمل بنت خليفة الغافرية - باحثة صناعات غذائية

أنيسة بنت مبارك الغابشية - باحثة صناعات غذائية

إبتسام بنت راشد الحراصية - باحثة تقنية حيوية

مروى بنت سليامن الهنائية – باحثة تقنية حيوية

رقية بنت سامل املسعودية – باحثة تقنية حيوية

أحالم بنت عي العامرية – باحثة تقنية حيوية 

الفنيني
عي بن حسن البلويش 

إبراهيم بن سعيد آلبوسعيدي

عمر بن شيخان املعمري

جمعه بن سعيد السيايب

وضحى بنت نارص الغافرية

مركز بحوث الزراعة النسيجية
مسعود بن سليامن العزري - مدير مركز بحوث الزراعة النسيجية

محمد بن سعيد الكندي - رئيس قسم بحوث االنتاج واالكثار النسيجي

عبدالله بن سليامن العري - رئيس قسم بحوث أقلمة النبات وضبط 

الجودة

شيخة بنت خميس الهنائية – رئيسة قسم الشئون االدارية واملالية  

سامل بن نارص العري - باحث زراعة نسيجية اول

شيخان بن حارب الشقيص - باحث زراعة نسيجية 

منال بنت خلفان الشكيلية - باحث زراعة نسيجية

عامر بن عيىس العلوي - باحث زراعة نسيجية

فتحية بنت جمعة الصبارية - باحث زراعة نسيجية 

ريا بنت سيف التوبية - باحث زراعة نسيجية

باسمينة بنت عي الهطالية - باحث تقنية حيوية

أم كلثوم بنت سليامن الدغارية - باحث تقنية حيوية

مصطفى بن زاهر العدوي - باحث تقنية حيوية

دالل بنت حمد الهطالية - باحث زراعة نسيجية

الفنيني
بدرية بنت سعود الغالبية 

سعيد بن عبد الرحمن العري

عادل بن عبدالله العري

خليفة بن عبدالله الوردي

جاجانان دهارما جاديكار

وليد بن بطي الهنايئ 

سامية بنت خليفة الهنائية
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خلفان بن سعيد الهنايئ 

غنية بنت عي اليعربية

منى بنت سامل الشكيلية 

ثرياء بنت سليامن النبهانية 

سامل بن خميس الجديدي

حمدان بن سعيد القيويض

حمد بن محمد الصباري 

محمد بن سليامن التويب 

سعود بن سليامن العري 

سعود بن طالب العلوي 

فاطمة بنت حمود البيامنية 

نرصاء بنت عي الهنائية 

خزينة بنت خلفان الهنائية 

راشد بن سعيد الشقيص 

محمد بن غصن الهنايئ

فاطمة بنت حمد العلوية 

هالل بن عي املفرجي 

امل بنت عي الهنائية 

احمد بن نارص الوردي 

إميان بنت حمد الهذيلية 

سيف بن السبع الهنايئ 

يوسف بن مرهون الهنايئ 

عيىس بن سليامن العلوي 

خالد بن عبدالله الكندي 

خلف بن سامل املفرجي 

راشد بن هاشل النارصي 

محمد بن خلفان الشقري 

طالل بن سالم العنقودي 

سامل بن خلفان الشقري 

مصطفى بن يوسف الصقري

محمد بن باروت الربامي

راشد بن سعيد الساملي 

أسعد بن خلف الهطايل 

عبدالله بن سامل املفرجي 

محمد بن سعيد القصايب 

سامل بن دريب الهاشمي 

خليفة بن سعيد النارصي

املوظفني املساندين
عادل بن نارص العري

مركز بحوث اإلنتاج الحيواين
حمود بن هالل الخنجري - رئيس قسم بحوث األبقار

خلفان بن مطر الرشجي - رئيس قسم بحوث تغذية الحيوان

يارس بن عبيد الشكيي - رئيس قسم بحوث التناسل

فهد بن محفوظ اليحيايئ - رئيس قسم بحوث املاعز واألغنام

إبهاب مصطفى شعت - خبري تربية حيوان

احمد محمد حسني - خبري تناسل الحيوان

محمد محمد الحداد - طبيب بيطري

سعيد بن سيف العمريي - باحث إنتاج حيواين

 كرمية بنت راشد السنانية – باحثة إنتاج حيواين

أحمد بن نارص اإلسامعيي - باحث تناسل

محمود بن حمدان العامري - باحث محاصيل حقلية

سامي بن حمد الهاشمي - باحث إنتاج حيواين

 الفنيني
عاجب بن عبدالله املشيفري

أسعد بن خميس املشيفري

محمد بن خليفة اليحمدي

نارص بن سامل املخزومي

سعيد بن محمد الدرميك

سلطان بن سعيد املعويل

صالح بن هديب املشيفري

أحمد بن سامل الراشدي

املوظفني املساندين
طارق بن حيدر البلويش

زكية بنت سعيد القنوببة

مركز بحوث الصحة الحيوانية
سامل بن سليامن املخلدي – رئيس قسم بحوث االمراض البكتريية

فادية بنت عبدالله الكيتانية – رئييسة قسم بحوث األمراض الطفيلية

محسن بن عي بن محسن العبدواين - رئيس قسم بحوث علم االنسجة

أفراح بنت حمد الصبحية - باحث أمراض فطرية وبكتريية

شيخة بنت سيف اليحمدية - باحث االمراض املشرتكة  

محمد محمد سيد أحمد – خبري علم امراض

حاتم عي الطاهر حسن - طبيب بيطري

الفنيني
عبدالله بن ساعد السيايب

محمد بن صومار الزدجايل

مزنة بنت خليفة البلوشية

ضنينة بنت سعيد البدرية

نرجس بنت يوسف السنيدية

نارص بن سامل اليحمدي

رقية بنت سامل الصبحية

برشى بنت سامل الريامي

 املوظفني املساندين
فاطمة بنت سعيد البدرية

خليفة بن ابراهيم العلوي
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دائرة البحوث الزراعية والحيوانية مبحافظة ظفار
أحمد بن بخيت الشنفري - مدير دائرة البحوث الزراعية والحيوانية 

مبحافظة ظفار

عوض بن عبدالله الصيغ - رئيس محطة البحوث الزراعية بصاللة

عي بن محسن الشنفري - رئيس محطة البحوث الحيوانية بصاللة

محمد بن سامل آل ابراهيم – رئيس قسم الشؤون |إلدارية واملالية

بخيت بن محاد تبوك – رئيس مزرعة البحوث الزراعية بقريون حرييت

عبد العزيز بن ربيع الشجيبي - باحث إنتاج الحيواين

عبدالله بن بخيت سعد زعبنوت - باحث  تصنيع ألبان أول

سامل بن صالح باحشوان - باحث انتاج حيواين

يارس بن مسلم قطن - باحث إنتاج حيواين

نايف بن أحمد بيت راشد - باحث إنتاج حيواين

سامل بن عوض الفضي - باحث انتاج حيواين

حديد بن سليم بيت شجنعة - باحث محاصيل حقلية أول

حسن بن أحمد الرواس - باحث أمراض نبات أول

محمد بن مسلم تبوك - باحث بذور ومصادر وراثية أول

باسم بن بشري بيت عبيدون - باحث خضار

بخيت بن سعيد الشحري - باحث إحتياجات مائية

محمد بن أحمد املسهي - باحث تربة

سامي بن محمد الجابري - باحث تربة

انور بن أحمد بيت فاضل - باحث فاكهة

سهام بنت أدم جبحون - باحثة الحرشات

دعاء بنت عبدالله حمد الغافرية – باحثة شؤون إدارية رابع

نارص بن محمد املعشني - باحث محاصيل حقلية

سامل بن سعيد الكثريي - باحث فاكهة

الفنيني
عي بن مستهيل الشحري

حامد بن عبدالله باعمر

محمد بن خادم بيت حزيم

عبدالله بن سعيد الحمبيص 

محمد بن يحيى زعبنوت

سعيد بن سامل املعشني

سعيد بن محاد العمري

حامد بن فارح الحري

عي بن محمد الكثريي

نوفل بن أحمد اليافعي

سامل بن أحمد الجدحي املهري

محمد بن محاد قطن

مسلم بن أحمد قطن 

 أمني بن محمد مقيبل 

طالل بن محمد الراكة

خيار بنت محمد تبوك

سامية بنت سعيد الزوامري

شفاء بنت مانع بيت سويلم

محمد بن سليامن التويب

عي بن سعيد النهاري

محمد بن صالح حيدر

مالك بن سعيد زعبنوت 

كاملة بنت سهيل املعشنية

حسني عبد القادر الكاف

سعيد بن عي سامل قطن

غازي بن عبدالقادر العجيي

قيس بن جمعان بيت حارديت

محمد بن مبرش بيت رعيدان

غازي بن سامل البرصاوي

غازي بن كفيش الكثريي

أصيلة بنت محمد الكثريية

سبأ بنت عبدالله املرهون

املوظفني املساندين
خالد بن سعيد كشوب

محمد بن بخيت غفرم الشحري

زينب بنت بخيت باكريت 

نعيمة بنت سهيل الكثريية

احمد بن محمد مقيبل

آمنة بنت صنجور بيت املداوي

سامل بن عوض بيت رشيطان 

رشف الدين جمعان كريبة

نائف بن علوي آل ابراهيم

نور بنت سعيد تبوك

عي بن نصيب الرعمي

اسامء بنت عبدالخالق بيت فرج

خيار بنت سهيل تبوك

عبدالرحمن بن عوض الشحري

سامل بن سعيد الحمبيص

محمد بن عمر عيديد

عادل بن سعيد احار

أحمد بن عوض الشحري

محمد بن عوض باحريش

دائرة البحوث الزراعية والحيوانية مبحافظة الداخلية
خصيب بن سليم املعني - مدير دائرة البحوث الزراعية والحيوانية 

بالداخلية

عبدالله بن ربيع الوائي - رئيس محطة البحوث الحيوانية بوادي قريات

عي بن شيخان الريامي – رئيس قسم الشئون االدارية واملالية

راشد بن خلفان الشكيي - رئيس محطة البحوث الزراعية بجامح

نارص بن زاهر العري - رئيس محطة بحوث النخيل بوادي قريات

عيىس بن موىس املنذري – رئيس مزرعة البحوث الزراعية بالجبل األخر

سعيد بن عي الحاريث - رئيس مزرعة البحوث الزراعية بتنوف

احمد بن محمد املنذري - باحث امر اض نبات

صالح بن عي  الهنايئ - باحث وبذور وموارد وراثية اول

سامل بن عي الهميمي - باحث بستنة نخيل ثان
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سعود بن خلف  الصبيحي - باحث انتاج حيواين

خالد يوسف عبداملجيد يوسف - طبيب بيطري

الفنيني
عبد الغني بن سليامن الهنايئ 

 احمد بن حمد |لعلوي  

احمد بن هاشل الجامودي  

احمد بن مسعود الشكيي   

احمد بن محمد الهنايئ  

عي بن خلفان الهنايئ 

سعيد بن عي الحاريث 

عي بن سليامن اليحيايئ  

حامد بن نجود الهنايئ  

حمود بن عبدالله العري  

 عيىس بن املر الهنايئ  

خليفة بن حسني املفرجي  

محمود بن سعيد الشكيي  

مسعود بن عامر الربعاين

مسعود بن حارث العدوي  

محمد بن سامل الهنايئ 

نارص بن عبدالله الوردي   

نارص بن حارث العري  

راشد بن سيف الهنايئ

سعيد بن خميس املعمري  

 صالح بن حمود الهنايئ  

سامل بن خميس السليمي  

سامل بن منصور العوميري   

سامل بن سعيد الهنايئ 

سامل بن سيف التميمي  

سامي بن سعيد الوردي  

سامي بن زاهر الربامي  

سليامن بن عبدالله النبهاين  

سلطان بن سامل الخميي   

يحيى بن سامل السليامين  

حمد بن سليامن الخاطري   

محمد بن خلف الهنايئ  

عدي بن راشد الهنايئ 

محمود بن سيف اليحيايئ   

أحمد بن راشد الحلحي   

املوظفني املساندين
حميد بن خميس اليحيايئ 

خلفان بن حمد الشعيى 

محمد بن نارص املفرجي 

سامل بن عامر الجديدي 

سامل بن خدوم الهنايئ 

سامل بن مبارك الربعاين  

راشد بن عي الهطايل 

صالع بن سامل الزهيمي  

محمد بن نارص الربامي 

عي بن مبارك الحاريث  

محمد بن حمد العويف 

 

دائرة البحوث الزراعية بشامل الباطنة
عي بن عبيد العدوي - مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظة شامل 

الباطنة

صالح بن عي املعمري - رئيس قسم الشؤون اإلدارية واملالية 

محمد بن حمد الجابري - رئيس محطة البحوث الزراعية بصحار 

سيف بن خلفان القطيطي - رئيس مزرعة البحوث الزراعية بصحار

سيف بن محمد الكعبي - رئيس محطة البحوث الزراعية بغضفان

امل بنت سليامن الزيدية - باحثة خر 

منى بنت سلطان الجابرية - باحثة امراض نبات

سعاد بنت محمد القرينية - باحثة فاكهة 

محمد بن أحمد السدراين- باحث تقنية حيوية 

جوخة بنت عي العيسائية – باحثة تربة

الفنيني
بدر بن عي السعدي

حسني بن عي الشبي

خليفة بن سعيد الجهوري

ماجد بن خميس الشبي

رحمة بنت خميس املقبالية

راشد بن عي العري

راشد بن عي العمراين

سعيد بن سليامن الريحي

سلطان بن سيف املقبايل

وفاء بنت مطر الشبلية 

أسامء بنت إسامعيل الشرياوية 

يوسف بن سيف العمراين

نارص بن عبدالله املعمري

خالد بن سيف السعيدي

املوظفني املساندين
 عبدالله بن عامر الجهوري

عبدالله بن سامل الشبي 

دائرة البحوث الزراعية بجنوب الباطنة 
سعود بن سيف الحبي - مدير دائرة البحوث الزراعية مبحافظة جنوب 

الباطنة 

جمعة بن سامل املاليك - مرشف مشتل الفاكهة بركاء

قاسم بن راشد الشامخي - رئيس محطة بحوث النحل بالرستاق 

هاشم بن سامل الحكامين – مرشف مزرعة بحوث استخدام املياه غري 

التقليدية
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الفنيني
عبدالله بن سامل العري

عزة بنت حمود اللمكية

مرهون بن سالم البسامي

محمد بن سامل الهطايل

نجية بنت عي الهطالية

احمد بن سامل الرشيدي

سعيد بن سهيل املاليك

عي بن ساعد املاليك

زايد بن خميس الخضوري

جاسم بن محمد الرشيدي

جاسم بن محمد املاليك 

دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي الرشقية 
خليفة بن حمد الجعفري - مدبر دائرة البحوث الزراعية مبحافظتي 

الرشقية

خالد بن سعيد الهاشمي- رئيس محطة البحوث الزراعية بالكامل والوايف

حمد بن سامل الكاسبي - باحث تربة ومياه 

سعود بن عبدالله الراسبي - باحث خر

شفاء بنت خليفة الحسنية - باحثة أمراض نبات 

حمود بن حمد املروري – باحث حرشات

الفنيني
محمد بن را شد الهاشمي

محمد بن سعيد الخميايس

نارص بن سليم الراشدي

نور ة بنت محمد الحكامنية

سامل بن خميس املعمري

سليامن بن كنندر الحجري

سلامن بن راشد البلويش

املوظفني املساندين

بدر بن صالح آل حمود
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