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الزراعة النسيجية ودورها في تطور زراعة النخيل في سلطنة عمان

وزارة الزراعة و الثروة السمكية
المديرية العامة للبحوث الزراعية و الحيوانية

الزراعة النسيجية ودورها في تطور زراعة النخيل في سلطنة عمان
شجرة النخٌل  ،هذه الشجرة المباركة والتً ذكرت فً سور كثٌرة فً القران الكرٌم ذات القٌمة الغذائٌة
العالٌة لما تحتوٌه ثمارها من مواد غذائٌة وكذلك استخدامها فً الكثٌر من الصناعات التحوٌلٌة
وصناعات أخرى متعلقة بالسعف والخوص والكرب  ....إلخ .لقد ازداد االهتمام بها فً البالد العربٌة
بصورة عامة وفً سلطنة عمان بصورة خاصة ألهمٌتها اإلستراتٌجٌة حٌث وصل عدد أشجار النخٌل
إلى ما ٌقارب من  8ملٌون نخلة ٌضاف لها ما ٌقرب من  077.777نخلة فً الحدائق وبحدود 057
صنفا تضاهً بعضها من ناحٌة الجودة األصناف المشهورة فً العالم نذكر منها على سبٌل المثال (
خالص الظاهرة،خنٌزي،هاللً ،زبد  ...إلخ )  ،تشغل مساحة ما ٌقرب من  20ألف هكتار واإلنتاج ما
ٌقرب من  052ألف طن سنوٌا.

تواجه زراعة النخٌل فً السلطنة بعض المعوقات منها الحٌوٌة وغٌر الحٌوٌة وكذلك فٌما ٌتعلق
بالطرق الزراعٌة المستخدمة وخاصة فً الفترات السابقة ( كثافة زراعة النخٌل فً وحدة المساحة )
باإلضافة إلى شح المٌاه ووجود أنواع ذات صفات نوعٌة غٌر جٌدة  ،نتٌجة لذلك فقد تم إنشاء مختبر

للزراعة النسٌجٌة فً محطة البحوث الزراعٌة بجماح والٌة بهالء بالمنطقة الداخلٌة وتم افتتاحه فً
دٌسمبر عام 2990م وٌهدف المختبر إلى إكثار األصناف الجٌدة من النخٌل ضمن اإلستراتٌجٌة الوطنٌة
للنهوض بنخٌل التمر والتً تهدف فً مجملها إلى تعظٌم العائد االقتصادي والمائً واالجتماعً والبٌئً
لزراعة نخٌل التمر على المستوى الفردي والوطنً من النخٌل إلى السلطنة لدعم القطاع الزراعً
بأصناف اقتصادٌة مرغوبة محلٌا وعالمٌا.
تركز العمل فً بداٌة المشروع على البحوث والدراسات للوصول لألوساط الغذائٌة المناسبة لكل صنف
من أصناف النخٌل وعلى جمٌع المراحل المختلفة وفً هذا االطار تم إدخال بعض أصناف النخٌل
العمانٌة المختارة والتً لها مٌزة تنافسٌة وهً خالص الظاهرة وخالص عمان وزبد.
وفً عام 2992م تم تجربة العدٌد من األصناف العمانٌة وهً الخصاب  ،خالص عمان ،زبد ،
بونارنجة ،خنٌزي  ،حنظل باإلضافة إلى فحل خوري وقد شملت التجارب جمٌع المراحل المختلفة من
مرحلة اإلكثار إلى مرحلة األقلمة النهائٌة وفً عام 2991م تم إدخال وتجربة ثالثة أصناف عمانٌة
جدٌدة وهً خالص عمان ،لولو ،وفحل بهالنً باإلضافة إلى األصناف السابقة وفً عام 2995م تم
إدخال صنفٌن عمانٌٌن آخرٌن وهما هاللً عمان ورملً باإلضافة إلى األصناف السابقة ذكرها.

فً شهر أكتوبر من عام 2992م تمت زراعة أول فسائل منتجة بالزراعة النسٌجٌة وعددها  2من
صنف خصاب وذلك بمحطة البحوث الزراعٌة بجماح  ،وفً عام 2990م تم توزٌع عدد  077فسٌلة
مختلفة األصناف على عدد من المزارعٌن المختارٌن بقرٌة الوقبة بمنطقة الظاهرة.
وبمتابعة الفسائل الناتجة من الزراعة النسٌجٌة تبٌن عدم وجود أي اختالفات ظاهرة فً جمٌع الفسائل
المزروعة باالضافة إلى ذلك فقد أعطت جمٌع هذه الفسائل المزروعة نمو خضري جٌد كما أثمرت ثمار
ذات نوعٌة جٌدة مطابقة للصنف ( فً الفترة من 0777-2999م ) وبدارسة نوعٌة الثمار المنتجة
ومقارنتها بنخٌل لنفس الصنف ناتجة من فسائل تقلٌدٌة فإن الدراسة أثبتت تشابه وأضح بٌن النوعٌن
التقلٌدي والنسٌجً من ناحٌة شكل ونوع الثمرة كذلك نسبة العقد وجمٌع الصفات االخرى.

فً عام  2990م تم اختٌار منطقة الوقبة بالظاهرة زرعت أعداد من الفسائل المنتجة نسٌجٌا بمزارع
المواطنٌن وتحت إشراف الفنٌٌن بالمحطة ومتابعتها وقد أثمر االن العدٌد منها ولم ٌتم تسجٌل أي مشاكل
أو طفرات حتى تارٌخه.

وفً عام 2998م تم إدخال  22صنف مستورد باإلضافة إلى ثالث أصناف عمانٌة هً بوخموس ،نغال
 ،زبد وفاكهة  .فً عام 2999م تم إدخال أصناف مجهول  ،جبري وفرض وحنظل أما فً عام
0777م فقد تم إدخال صنفً البرحً ومجهول باإلضافة إلى أنه تم إكثار عدد من األصناف العمانٌة
المختارة والتً تم تجربتها فً المختبر مسبقا .وفً عام 0772م تم إدخال أصناف مستوردة أخرى
أهمها – مرزبان  ،جبٌرة ،خصفة عصفور ،رزٌز أشهل  ،مواجً وفً عام 0770م تم إدخال أصناف
عمان الخالدي  ،بوهبٌشة ،جبرٌن.

بدأ توزٌع النخٌل المكاثرة بالزراعة النسٌجٌة للمزارعٌن فً عام  98/90حٌث بلغ عدد الفسائل
الموزعة حتى عام 0727م إلى ما ٌقارب من ربع ملٌون فسٌلة من مختلف االصناف المحلٌة
والمستوردة  .وسٌستمر برنامج التوزٌع حسب الخطة المستهدفة سنوٌا بإذن هللا تعالى .حٌث جاري
التوسع فً إنتاجٌة المختبر لٌصل إلى  277ألف فسٌلة ومن أهم االمور المساندة لهذا المختبر هو إنشاء
البنك الجٌنً للنخٌل بوادي قرٌات عام 2988م حٌث بلغ عدد أصناف النخٌل االنثوٌة حوالً  222و
 02صنفا ذكرٌا تم اختٌارها من كافة مناطق السلطنة بهدف جمع االصناف وتوصٌفها علمٌا وكذلك
اعتبارها أهم مصدر لإلكثار بالزراعة النسٌجٌة.
وبالنظر لوجود مشروع زراعة الملٌون نخلة وهذا المشروع بحاجة إلى فسائل النخٌل ذات النوعٌة
الجٌدة  ،فإ ن مختبر الزراعة النسٌجٌة سٌكون له دور فاعل فً تزوٌد هذا البرنامج بالفسائل الجٌدة من
النخٌل والتً ستساهم مساهمة فعالة فً تطوٌر زراعة محصول النخٌل فً سلطنة عمان.

