د .ع�صام عبداهلل مولود

باحث علمي

نا�صر بن زاهر العربي

م�ساعد باحث علمي

حممد بن خلف الهنائي

فني زراعي
حمطة بحوث النخيل يف وادي قريات-بهالء
�ســلطنة ُع ــمان
esamd52@yahoo.com

تطوير زراعة النخيل
في سلطنة عمان
بنك النخيل الوراثي في محطة أبحاث النخيل
في وادي قريات ــ والية بهالء
حتر�ص العديد من دول العامل على جمع امل�صادر الوراثية لأهم املحا�صيل و�أ�شجار الفاكهة
التي ت�شتهر بزراعتها والتي متثل القاعدة الأ�سا�سية القت�صادياتها� .إن �إحدى �أهم الطرق
التي تندرج يف هذا الإطار هو جمع الأ�صناف املختلفة لأنواع النباتات التي يراد احلفاظ
عليها و �أن�شاء بنك وراثي .وتقوم امل�ؤ�س�سات العلمية يف هذه البلدان بهذا العمل م�ستفيدة من
الدعم املادي الذي توفره الدولة والكادر العلمي املتخ�ص�ص العامل يف هذه املراكز.
متثل نخلة التمر رمز ًا ح�ضاري ًا لل�سلطنة �إ�ضافة اىل كونها متثل عام ًال �أ�سا�سي ًا يف اقت�صاديات
وحركة الأ�سواق .كما �أن لها دور ًا فعا ًال يف احلفاظ على التوازن البيئي .وت�أ�سي�س ًا على هذه
املفاهيم تبنت وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية م�شروع ًا علمي ًا رائد ًا يف هذا املجال اال وهو
ت�أ�سي�س حمطة �أبحاث النخيل بوادي قريات بوالية بهالء يف عام  1988وهي �إحدى املحطات
الرئي�سية التابعة اىل حمطات البحوث الزراعية يف جماح .يبلغ �إجمايل عدد النخيل املزروع
يف املحطة ما يقارب  5000نخلة متتد على م�ســـاحة  90فدان ًا .لقد مت تق�سيم املحطة اىل قطع
زرعت فيها (� )11صنف ًا جتاريــ ًا وهي خــــال�ص الظاهــــرة وخال�ص عـــمان (نغل هاليل) والزبد
واخل�صاب واجلربي واحلنظل والربين واملدلوكي وبونارجه واخلنيزي وهاليل عمان(�شكل .)1

�شكل ( : )1عدد �أ�صناف النخيل املختلفة املزروعة يف حمطة بحوث النخيل يف وادي قريات
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�صورة � :1أ�صناف خمتلفة من �أ�صناف النخيل الذكري يف
حمطة بحوث النخيل بوادي قريات

الهدف من زراعة هذه القطع هو �إعطاء
اخل�صو�صية لإجراء البحوث ذات العالقة لهذه
الأ�صناف كل على حده ،وكمثال على ذلك جتربة
ت�سميد �صنف خال�ص الظاهرة وجتارب خف
الزبد والربين وجتارب التلقيح املتعلقة بفرتة
جاهزية ميا�سم الأزهار الأنثوية ال�ستقبال
حبوب اللقاح� .إ�ضافة �إىل قطعة رئي�سية متثل
بنك النخيل والذي يحتوي على � 166صنف ًا من
النخيل الأنثوي وبواقع ثالث نخالت لكل �صنف،
كذالك مت زراعة � 21صنف ًا من �أ�صناف النخيل
الذكرية بواقع ثالث نخالت �أي�ض َا لكل �صنف ما
عدا �أ�صناف البهالين واخلوري والغريف فقد
زرعت ب�أعداد كبرية ويبلغ عدد النخيل الذكري
الكلي املزروع يف املحطة  320فح ًال(�صورة .) 1
لقد مت جمع امل�صادر الوراثية للنخيل الذكري
و الأنثوي من كافة مناطق ال�سلطنة وهي عمان
الداخل وال�شرقية والباطنة وحمافظة م�سندم
والظاهرة ( �شكل .)2

�أهداف �إن�شاء املحطة:

 1ـ�إن�شاء بنك وراثي لنخلة التمر ي�ضم معظم
الأ�صناف العمانية بهدف �أملحافظة عليها
و�أجراء الدرا�سات والبحوث.
 2ـتوفر املحطة جزء ًا من م�ستلزمات واحتياجات
برنامج الإحالل والتجديد لإكثار النخيل.
 3ـ�أن تكون القاعدة الأ�سا�سية لتجهيز خمترب
الزراعة الن�سيجية بالف�سائل املرغوبة
وامل�ضمونة ال�صنف .
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�شكل � : 2أعداد �أ�صناف النخيل التي متت زراعتها يف حمطة بحوث النخيل
وادي قريات ح�سب مناطق ال�سلطنة

 4ـدرا�سة عمليات خدمة ورعاية النخيل على
�أحدث الطرق العلمية.
ولتحقيق هذه �أالهداف كان ال بد من معاينة
اال�صناف والتحقق منها ،و�سوف نحاول هنا
�إعطاء ت�صور كامل عن جممل ما �أمكن حتقيقه
يف مدى مطابقة الأ�صناف واالختالفات الناجمة
عند زراعة الف�سائل يف بداية �إن�شاء هذا املجمع
الوراثي� .إ�ضافة اىل و�ضع ت�صور عن �أهم
الأ�صناف التي ميكن التو�صيةب�إكثارها ن�سيجي ًا
�أو تقليدي ًا ون�شرها يف خمتلف مناطق ال�سلطنة.
وقد تركز العمل يف هذا اخل�صو�ص على مايلي:
�أو ًال:غربلة الأ�صناف :يتباين �أداء اال�صناف
�أملزروعة حيث �أن بع�ض الأ�صناف بد�أت بالإنتاج
بعد عامني من الزراعة يف حني مل تثمر غالبية
الأ�صناف ب�صورة وا�ضحة اال يف عام .1994
ابتد�أ العمل يف ح�صر ومعاينة الأ�صناف من

خالل جمع املالحظات وتراكم اخلربة لدى
العاملني.
ثاني ًا :التحقق من اال�صناف :مت تنفيذ هذه
اخلطوة بالتوازي مع برنامج الغربلة وكما يلي:
القيام ببع�ض الزيارات العلمية امليدانية اىل
بع�ض املناطق املعروفة بزراعة النخيل وذلك
للتحقق من بع�ض الأ�صناف التي ت�شتهر بها
وبالتن�سيق مع مراكز التنمية الزراعية .فقد
قام فريق من العاملني يف املحطةبزيارة معظم
مزارع نخيل املنطقة الداخلية وبع�ض مزارع
املنطقة ال�شرقية .
التعاون مع بع�ض مزارعي النخيل املتواجدين
يف املنطقة لال�ستفادة من خربتهم الزراعية يف
جمال التعرف على الأ�صناف.
اال�ستفادة من تراكم اخلربة لدى الفنيني
والعاملني يف املحطة والتي اكت�سبوها ميداني ًا
�أثناء الزيارات احلقلية للتعرف والتحقق من
الأ�صناف املزروعه يف البنك الوراثي و�إيجاد
احللول لبع�ض امل�شاكل الزراعية للنخيل.
اال�ستفادة من الن�شرات والكتب العلمية التي
تقوم بو�صف وتقييم �أ�صناف النخيل العمانية.
�إن تنفيذ هذه اخلطوة ب�صورة �صحيحة �ساهم
ب�صورة فعالة يف تتبع كل �صنف مزروع يف البنك
الوراثي .وعلى �ضوء النتائج امل�ستح�صلة مت
التحقق والتعرف على نوعية الثمار و�أوجه ال�شبه

واالختالف مع �أ�صل ال�صنف املزروع لكافة
اال�صناف املزروعة يف البنك الوراثي.

اال�ستنتاجات والتو�صيات:

�أو ًال :من خالل هذه الدرا�سة �أمكن حتديد اخللط
احلا�صل يف الأ�صناف �سوا ًء كان ذلك بوجود
�أكرث من م�سمى لل�صنف الواحد� ،أو بالتعرف
على الأ�صناف التي تكررت زراعتها حتت �أ�سماء
خمتلفة .ولغر�ض االرتقاء بالبنك الوراثي للنخيل
�إىل حالة مثالية يف ن�سق الأ�صناف ومتاثلها
فقد متت �ألتو�صيةبا�ستبعاد النخيل املختلف
وا�ستبداله بنخيل ال�صنف املطلوب.
ثاني ًا :لقد �أظهرت متابعة �أ�صناف بنك النخيل
الوراثي يف املوا�سم ال�سابقة على ان هنالك 81
�صنف ًا ثمارها �صفراء اللون من �إجمايل عدد
الأ�صناف التي مت التحقق منها ،فيما كان عدد
الأ�صناف ذات الثمار احلمراء اللون  24وباقي
الأ�صناف املدرو�سة كان لونها �أ�شهل �(10شكل)3
وبهدف ر�صد بداية ن�ضج الثمار (الرطب) فقد
مت ت�صنيف �أ�صناف البنك الوراثي اىل خم�سة
جماميع ح�سب مواعيد ن�ضجها ويعترب بداية
موعد ووفرة الرطب املقيا�س يف حتديد هذه
ال�صفة(جدول 1و�شكل  .)4مما تقدم يتبني
�أن الأ�صناف ذات اللون الأ�صفر هي �أ�صناف
�سائدة وهذا يعك�س رغبة املزارعني لزراعة هذه
الأ�صناف.
يبد�أ مو�سم الرطب يف �سلطنة عمان يف �شهر
مايوحيث تكون اال�سواق خالية من االرطاب
ليمتد املو�سم من �شهر مايو حتى نهاية �شهر
نوفمرب وهذا يعني ان مدة فرتة مو�سم الرطب
�سبعة �شهور تعر�ض فيها العديد من اال�صناف،
وهو من �أطول موا�سم الأرطاب على م�ستوى
مناطق النخيل يف العامل� .أن اال�صناف �سوا ًء
كانت املبكرة جد ًا �أو �أملت�أخرة جد ًا هي لي�ست
ذات انت�شار وا�سع ويرجع �سبب ذالك هو تواجدها
وانح�سارها يف مزارع معينة ويف مناطق جغرافية
حمددة من ال�سلطنة .لذا ميكن الرتكيز على

�شكل  :3عدد �أ�صناف النخيل يف البنك الوراثي ح�سب لون ثمارها

موعد الن�ضج (ال�شهر)
جماميع الأ�صناف
مايو
�أ�صناف مبكرة جد ًا
يونيو
�أ�صناف مبكرة
من بداية يوليو �إىل منت�صف �أغ�سط�س
�أ�صناف متو�سطة
�أ�صناف مت�أخرة متو�سطة من منت�صف �أغ�سط�س �أىل منت�صف �سبتمرب
من منت�صف �سبتمرب اىل نوفمرب
�أ�صناف مت�أخرة جد ًا
جدول ( : )1جماميع �أ�صناف بنك النخيل الوراثي ومواعيد ن�ضج ثمارها

�شكل  : 4عدد �أ�صناف النخيل يف البنك الوراثي ح�سب جماميع موعد الن�ضج

�إكثار وتوزيع هذه الأ�صناف وخا�صة املبكرة جد ًا.
لقد تبنى خمتربالزراعة الن�سيجية يف حمطة
البحوث الزراعية يف جماح دور ًا حيوي ًا وفعا ًال يف
�أكثار هذه اال�صناف وزراعتها يف خمتلف مناطق
�أل�سلطنة وعلى نطاق وا�سع.
�أن الرطب املبكرجد ًا يوجد عليه طلب واقبال
�شديد من قبل امل�ستهلكني وبغ�ض النظر عن
ارتفاع ا�سعاره فيما يقل هذا الطلب على الرطب
يف نهاية املو�سم مع قلة املعرو�ض منه بالطبع.

وميكن تلخي�ص احلقائق التالية والأخذ بها
بعني الإعتبار عند �إعطاء التو�صيات لإكثار
وتوزيع الأ�صناف.
توجد رغبة عند املزارعني لزراعة الأ�صناف
املبكرة وهي بادرة ب�شرى وتفا�ؤل بعد انق�ضاء
مو�سم ال�شتاء وال يدخل لون الثمار عام ًال حمدد ًا
�سواء كانت الثمار �صفراء �أو حمراء اللون
عند وفرة الرطب يف منت�صف املو�سم بداية
من �شهر يوليو مييل معظم امل�ستهلكني اىل
الشجرة المباركة مارس 2009

الأ�صناف ذات اللون الأ�صفر وخا�صة �صنف
خال�ص الظاهرة وميكن ا�ستثناء �صنف
اخلنيزي من هذه القاعدة .

الأ�صناف املبكرة االرطاب:

يقل الطلب على ارطاب الأ�صناف املت�أخرة يف
نهاية املو�سم حيث يف�ضل ا�ستهالك التمورالتي
مت تخزينها يف بداية وو�سط املو�سم .

ق�ش جما:

كما تنفرد �سلطنة عمان ب�إنتاج �أ�صناف معينة
من الرطب خالل الن�صف الأول من �شهر مايو
وهي �أ�صناف مبكرة جد ًا يف حني تبد�أ الأ�صناف
املبكرة املعروفة مثل �صنف النغال وق�ش بطا�ش
ب�إنتاج الرطب يف نهاية �شهر مايو و بداية �شهر
يونيو� .أما بالن�سبة للأ�صناف املت�أخرة جد ًا
ف�أنها ت�ستمر بالإنتاج حتى نهاية �شهر نوفمرب.
ومن خالل العمل و تتبع �أداء الأ�صناف املوجودة
يف البنك الوراثي �أمكن حتديد مواعيد ن�ضج
الأ�صناف وو�ضعها يف جماميع اخذين بعني
االعتبار ال�صفات الثمرية وذوق امل�ستهلك
والتو�صية ب�إكثارها علم ًا ب�أن الثمار قد مت
ت�صنيفها من حيث الوزن �إىل� :صغرية 7غم
ومتو�سطة 11-7غم وكبرية 11ـ .15

معدل احلا�صل  50كجم(�صورة.) 3
يبد�أ مو�سم الرطب بداية من �شهر يونيو ،وت�ضم
هذه املجموعة العديد من الأ�صناف �أهمها:
�صورة  :1ثمار �صنف النخيل ق�ش بو هبي�شه

تتحول �إىل اللون البني عند الن�ضج ،وزن الثمار
متو�سط �شكلها بي�ضاوي منعك�س و�شكل القمع
مف�ص�ص م�ستوي يبلغ معدل طول العرجون
�80سم ومعدل احلا�صل  40ـ  50كجم  .يحتاج
هذا ال�صنف �إىل عناية خا�صة يف عملية التلقيح
و�ضرورة �إجراء التلقيح بعد تفتح الطلع مبا�شرة
ل�ضمان ن�سبة عقد عالية(�صورة .)2
ق�ش قاروت:

لون ثمار هذا ال�صنف حمراء يف مرحلة الب�سر
تتحول �إىل �أحمر غامق يف مرحلة الرطب والتمر.
الثمار كبرية الوزن �أ�سطوانية ال�شكل والقمع
�أ�سطواين �أحمر مف�ص�ص ويبلغ طول العرجون
� 121سم .ميتاز ب�سهولة عملية حتديره ،يبلغ

لون الب�سر �أ�صفر يتحول �إىل بني غامق يف
مرحلة التمر �شكل الثمرة �أ�سطواين متو�سطة
الوزن ،القمع مف�ص�ص م�ستدير �أ�صفر يبلغ
طول العرجون � 115سم ،ومعدل احلا�صل 60
كجم/نخلة وعند و�صول الثمار �إىل مرحلة التمر
تتعر�ض للجفاف وتتدنى نوعيتها.

ق�ش قنطره :

لون الب�سر �أ�صفر خم�ضر �أحيان ًا يتحول �إىل
لون بني فاحت يف مرحلة التمر �شكل الثمرة
بي�ضوي م�ستطيل متو�سطة الوزن ويبلغ معدل
طول العرجون �90سم معدل املح�صول ي�صل
�إىل  70كجم ،يحتاج هذا ال�صنف �إىل �ضرورة
�إجراء عملية التلقيح ب�صورة �سريعة وميتاز
نخيله ب�سرعة النمو وارتفاعه مقارنة مع بقية
الأ�صناف(�صورة .)4

الأ�صناف املبكرة االرطاب جد ًا:

متتاز �أ�صناف هذه املجموعة ب�صورة عامة
بخروج طلعها وتفتحه مبكر ًا وذلك يف �شهر يناير
ويبد�أ مو�سم �إنتاج الرطب يف �شهر مايو.
ق�ش بوهبي�شه:

ثمار هذا ال�صنف �صفراء اللون يف مرحلة الب�سر
تتحول �إىل لون بني فاحت ع�سلي يف مرحلة التمر.
الثمار متو�سطة الوزن ذات �شكل �أ�سطواين،القمع
م�ستوي مف�ص�ص وميتاز هذا ال�صنف بطول
العرجون (�135سم) و�سهولة �إجراء عملية
التحدير (التدلية) ويبلغ معدل املح�صول -70
 80كجم وال تواجه عملية التلقيح �أية م�شاكل �إال
�أن �إنتاجه من الف�سائل قليل جد ًا(�صورة .)1
ق�ش بهالين:

ثمار هذا ال�صنف �صفراء اللون يف مرحلة الب�سر
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�صورة  :2ثمار �صنف بهالين

�صورة  :4ثمار �صنف النخيل ق�ش قنطره

�صورة � :3صنف النخيل ق�ش قاروت

�صورة  :5ثمار �صنف النخيل ق�ش نعيم

�إىل جني م�ستمر(خراف).

الأ�صناف املت�أخــرة االرطاب جد ًا:
�صورة  :6ثمار �صنف النخيل ق�ش قطاري
ق�ش نعيم :

لون الب�سر �أحمر يتحول �إىل �أحمر داكن يف
مرحلة التمر،وزن الثمرة متو�سط و�شكلها
�أ�سطواين �أ�صفر حممر ،القمع مرتفع قلي ًال عن
�سطح الثمرة ،معدل طول العرجون � 81سم،
ومعدل احلا�صل  60كغم/نخلة(�صورة .)5

الأ�صناف املتو�سطة االرطاب:

كما هو معروف فان هنالك العديد من الأ�صناف
تقع حتت هذه املجموعة ،ونقرتح هنا �صنفني
وذلك لنوعية ثمارهما اجليدة يف مرحلتي
الرطب والتمر.
ق�ش جربين :

يبد�أ �إنتاج الرطب يف �شهر يوليو ،حجم الثمر
متو�سط و�شكلها �أ�سطواين ،القمع مف�ص�ص
�أ�صفر اللون ،يبلغ معدل طول العرجون 110
�سم ،معدل احلا�صل  80كغم/نخلة ،رطب هذا
ال�صنف مرغوب ،ومتتاز ثماره يف مرحلة التمر
بنوعية جيدة وال تتعر�ض للتق�شري.
ق�ش قطاري:

لون الثمار يف مرحلة الب�سر �أحمر به �صفرة
�أحيان ًا يتحول �إىل لون �أحمر م�سود يف مرحلة
التمر ،وزن الثمرة كبري و�شكلها �أ�سطواين� ،شكل
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القمع مف�ص�ص لونه �أحمر م�ستوي مع الثمرة،
معدل طول العرجون �80سم ،ومعدل املح�صول
 60كغم/نخلة ،الثمار يف مرحلة التمر ال تتعر�ض
�إىل التق�شر)�صورة .)6

الأ�صناف املت�أخرة االرطاب:

يبد�أ تفتح الطلع لهذه املجموعة يف بداية �شهر
فرباير ويبد�أ مو�سم الإرطاب من منت�صف
�أغ�سط�س وي�ستمر حتى �أكتوبر ونوفمرب.
زاد (لزاد):

لون الثمار �أ�صفر يتحول �إىل بني غامق يف مرحلة
التمر ،حجم الثمرة متو�سط  ،و�شكلها �أ�سطواين،
القمع �أ�صفر مف�ص�ص مرتفع قلي ًال عن �سطح
الثمرة ،معدل طول العرجون � 110سم ومعدل
املح�صول يبلغ  60كجم ،الثمار يف مرحلة التمر
نوعيتها جيدة ال تتعر�ض �إىل التق�شري.
ن�شو اخلرما:

لون الثمار �أ�صفر يتحول �إىل بني غامق يف
مرحلة التمر ،وزن الثمرة كبري و�شكلها بي�ضوي
م�ستطيل والقمع مف�ص�ص مرتفع ،معدل طول
العرجون � 90سم ،ومعدل املح�صول  65كغم،
نوعية ثماره جيدة وال تتعر�ض �إىل اجلفاف
وي�ستهلك كرطب وهو من الأ�صناف التي حتتاج
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ن�شو اخل�شبة:

يبد�أ �إنتاج الطلع وتفتحه يف الن�صف الثاين من
�شهر فرباير و�إنتاج الرطب يكون يف �شهر �سبتمرب
وي�ستمر حتى نوفمرب ،لون الثمار �أ�صفر يتحول
�إىل بني غامق ،وزن الثمرة كبري و�شكلها بي�ضوي
منعك�س ،والقمع �أ�صفر مرتفع  ،يبلغ معدل طول
العرجون � 145سم ،ومعدل املح�صول  105كجم،
ال توجد يف هذه ال�صنف �أي م�شاكل يف التلقيح
اره �أحيان ًا للجفاف .نو�صي ب�إجراء عملية خف
لل�شماريخ الو�سطية.

اللولووالرملي :

لقد دلت مالحظاتنا على �أن نوعية ثمار �صنف
اللولو تبد�أ بالن�ضج يف نهاية �شهر �أغ�سط�س
وي�ستمر حتى نهاية �أكتوبر .ثماره كبرية الوزن
�صفراء اللون معدل احلا�صل  80-70كغم يحتاج
�إىل �إجراء عملية التلقيح حال تفتح الطلع وبعدد
كاف من ال�شماريخ  6-5ويف�ضل ا�ستخدام
ٍ
�صنف الفحل خوري للتلقيح.
�أما بالن�سبة ل�صنف الرملي فهو من الأ�صناف
اجليدة ويبد�أ بالأرطاب يف �شهر �سبتمرب حتى
�شهر نوفمرب ،ثماره كبرية الوزن �صفراء اللون
ن�سبة عقد ثماره عالية ويبلغ معدل احلا�صل
 90-80كغم ،معدل طول العراجني  90ـ 100
�سم .وح�سب معلوماتي ف�إن هذين ال�صنفني
يكرثان ن�سيجي َا.
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