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االفتتاحية دور البحث العلمي في 
االستخالص المعزز للنفط

يعتبــر قطــاع النفــط أحــد أبــرز القطاعــات االقتصاديــة التــي تســتعين 
بالبحــث العلمــي واالبتــكار فــي تطويــر العمليــات الفنيــة والتقنيــة 
علــى  النفطيــة  الصناعــة  وتعتمــد  القطــاع،  عليهــا  يقــوم  التــي 
البحــث العلمــي فــي إيجــاد حلــول مختلفــة للتحديــات المتعلقــة 
تعزيــز  فــي  ســاهم  حيــث  حديثــة،  بتقنيــات  النفــط  باســتخراج 
االســتخراج المحســن أو المعــزز للنفــط مــن خــال ادخــال تقنيــات 
جديــدة الســتخراج النفــط بمختلــف أنواعــه مــن باطــن األرض دون 
ــن  ــددة م ــواع مح ــح ألن ــي تصل ــة الت ــرق التقليدي ــى الط ــاد عل االعتم

النفــط.
وحيــث إن باطــن األرض يتشــكل مــن طبقــات مختلفــة مــن الصخــور 
أو الرمــل أو مكامــن النفــط والغــاز أو الميــاه الثقيلــة فــإن عمليــة 
االســتخراج عمليــة معقــدة للغايــة ومتعبــة فنيــا ومرهقــة ماليــا، 
لذلــك فالبحــث العلمــي قــادر علــى وضــع الحلــول المناســبة لهــذه 
المصاعــب، كمــا أن البحــث العلمــي قــادر علــى تعظيــم االســتفادة 
مــن التحديــات المختلفــة التــي تواجــه قطــاع النفــط، فهــو المفتــاح 
لهــذه التحديــات عبــر مــا يقدمــه مــن حلــول ومعالجــة للتحديــات 

ــتمرة. ــة المس ــر والتجرب ــاف والتطوي باالستكش

وعطفــا علــى مــا تقــدم، ســعينا فــي هــذا العــدد إلــى إماطــة الســتار 
القطاعــات  منظــور  مــن  واالبتــكار  العلمــي  البحــث  أهميــة  عــن 
الحكوميــة والخاصــة واألكاديميــة، وكيــف يمكــن للمبــادرات البحثيــة 
المتخصصــة مــن إيجــاد منصــة تشــاركية يعمــل فيهــا الجميــع 
ــط  ــزز للنف ــتخراج المع ــات االس ــر تقني ــض لتطوي ــم البع ــع بعضه م
اعتمــادا علــى مــا يقدمــه البحــث العلمي واالبتــكار من طــرق متعددة 
يتــم االعتمــاد عليهــا لطــرق أبــواب جديــدة فــي اســتخراج النفــط مــن 

الحقــول التــي تــم اإلعــان عنهــا ســابقا بأنهــا ال تصلــح الســتخراج 
اآلالت  تقليديــة  أو  الموجــودة،  النفــط  نوعيــة  بحكــم  النفــط 
المســتخدمة فــي االســتخراج، حيــث إن األبحــاث العلميــة الجديــدة 

فتحــت آفاقــا واســعة الســتخدام تقنيــات مبتكــرة لاســتخاص 
المعــزز للنفــط بشــكل يســاعد الــدول فــي رفــع معــدل اإلنتــاج 
اليومــي لديهــا، وقــد بــدأت بعــض الشــركات النفطيــة فــي 
اســتثمار المــوارد والثــروات التــي كانــت تعتبــر بــا فائــدة 
ــت  ــث قام ــتخراج، حي ــة االس ــة لعملي ــاه المصاحب ــل المي مث
احــدى الشــركات بزراعــة حقــول مــن محصــول القصــب علــى 
مــد البصــر، ممــا شــكل محطــة اســتراحة للطيــور المهاجــرة 

ــا لبعــض المــوارد الحيوانيــة. وموئ
ويكشــف ملــف العــدد فــي النشــرة التــي بيــن أيديكــم 
ــة  عــن مجموعــة مختلفــة مــن الجهــود البحثيــة التطويري
المعــزز  االســتخاص  مجــال  فــي  العلميــة  والدراســات 

للنفــط، والتــي أثمــر البعــض منهــا، وال يــزال البعــض اآلخــر 
طــور التطويــر، وحتمــا أن مرحلــة قطــف الثمــار القريبــة قــد 
بــدأت، حيــث يتجلــى هــذا فــي توقيــع مجموعــة مــن االتفاقيــات 
البحثيــة، وتدشــين منصــة للتعــاون البحثــي بيــن القطاعــات 

الصناعيــة واألكاديميــة، وكذلــك نجــاح التقنيــات الحديثــة 
ــززة  ــة مع ــرق حديث ــط بط ــتخراج النف ــدل اس ــع مع ــي رف ف

لاســتخاص مــن باطــن األرض الــذي مــا يلبــث 
يــوم،  بعــد  يومــا  التحديــات  لنــا  يخــرج  أن 
فيتصــدى لــه الباحثــون بالتجــارب والتطويــر 
البحــث  ديدنهــا  مســتمرة  عمليــة  فــي 

والتطويــر. العلمــي 
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في اجتماعها الثالث:
هيئة مجلس البحث العلمي تناقش الرؤية المستقبلية للمجلس في إطار رؤية عمان2040م 

بمــا  2040م  الوطنيــة  الرؤيــة  إطــار  فــي  العلمــي  البحــث  لمجلــس  المســتقبلية  الرؤيــة  العلمــي  البحــث  مجلــس  ناقشــت هيئــة 
الرؤيــة،  هــذه  اهــداف  لتحقيــق  اساســين  ركنيــن  واالبتــكار  البحــث  ليكــون  المســتقبلية  الســلطنة  توجهــات  مــع  يتماشــى 
وبمــا يعكــس توجهــات الســلطنة نحــو متطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة. تــم خــالل االجتمــاع االطــالع علــى عــدد مــن التقاريــر 
ومســتجدات تنفيــذ القــرارات الســابقة وتطــورات العمــل فــي برامــج دعــم البحــوث واالبتــكار ومــا تــم إنجــازه خــالل العــام، كمــا 
ناقشــت هيئــة المجلــس آليــة إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي 2020- 2040م انطالقــا مــن تجربــة المجلــس فــي إعــداد 
االســتراتيجية الحاليــة والتــي تنتهــي فــي العــام 2020م والتحديــات التــي واجهــت تنفيــذ البرامــج والخطــط خــالل الســنوات الماضيــة.

إعالن البحوث الفائزة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي

الجائــزة  فــي  الفائــزة  البحــوث  أســماء  عــن  العلمــي  البحــث  مجلــس  أعلــن 
الباحثيــن  ملتقــى  فعاليــات  ضمــن  2018م  لعــام  العلمــي  للبحــث  الوطنيــة 
الخامــس، حيــث تــم اإلعــالن عــن فــوز )13( مشــروعا بحثيــا مــن البحــوث التــي 
القطاعــات  فــي  بالجائــزة  الفائــزة  البحــوث  عــدد  بلــغ  كمــا  للجائــزة  تقدمــت 
الســتة ضمــن فئــة حملــة الدكتــوراه عــدد )6( مشــاريع بحثيــة فــي حيــن بلــغ 
عــدد المشــاريع الفائــزة فــي فئــة الباحثيــن الناشــئين )7( مشــاريع بحثيــة، كمــا 
ــزة برنامــج بحــوث الطــالب. ــم أفضــل ســتة مشــاريع بحثيــة ضمــن جائ ــم تكري ت
لعــرض  متزامنــة  تخصصيــة  عمــل  جلســات  ســت  علــى  الملتقــى  اشــتمل 
ومناقشــة مــا تــم تنفيــذه فــي االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي 2008-
قطــاع،  لــكل  القادمــة  المرحلــة  فــي  البحثيــة  األولويــات  ومناقشــة  2020م، 
بحثيــا  ملصقــا   43 علــى  اشــتمل  للملتقــى  مصاحــب  معــرض  أقيــم  كمــا 
المجلــس. ينفذهــا  التــي  المشــاريع  مــن  عــدد  لعــرض  أركان  إلــى  باإلضافــة  مجلس البحث العلمي يشارك في إطالق 

المنصة االلكترونية للمرصد العالمي 
لسياسات العلوم والتقانة واالبتكار 

باليونسكو

شــارك مجلــس البحــث العلمــي ممثال للســلطنة 
االلكترونيــة  المنصــة  مشــروع  إطــالق  فــي 
ــة  للمرصــد العالمــي لسياســات العلــوم والتقان
العلــوم  سياســات  لدائــرة  التابــع  واالبتــكار 
ــاء القــدرات فــي منظمــة  ــة واالبتــكار وبن والتقان
والثقافــة- والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  األمــم 
باريــس.  الفرنســية  العاصمــة  فــي  اليونســكو 
أكــدت المشــاركة علــى أهميــة تبــادل الخبــرات 
عبــر المرصــد بيــن دول العالــم المتقدمــة منهــا 
التعــاون  يكفــل  ممــا  نمــوا  واألقــل  والناميــة 
البشــرية.  لخدمــة  حقيقيــة  شــراكات  وبنــاء 
الخاصــة  البيانــات  أن  إلــى   اإلشــارة  وتجــدر 
العلــوم  مجــال  فــي  الســلطنة  بسياســات 
المنصــة  ضمــن  مدرجــة  واالبتــكار  والتقانــة 
لسياســات  العالمــي  للمرصــد  االلكترونيــة 
العلــوم والتقانــة واالبتــكار بمنظمة اليونســكو.

حلقة عمل حول البرنامج البحثي لألمراض 
المزمنة غير المعدية

نظــم مجلــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع وزارة 
البرنامــج  حــول  الدوليــة  العمــل  حلقــة  الصحــة 
غيــر  المزمنــة  لالمــراض  االســتراتيجي  البحثــي 
المعديــة، وذلــك لمناقشــة وثيقــة البرنامــج تهيئــًة 
العلمــي  البحــث  مجلــس  هيئــة  علــى  لعرضهــا 
هيئــة  مبدئيــا  وافقــت  حيــث  النهائــي.  لالعتمــاد 
2015م  للعــام  الثانــي  اجتماعهــا  فــي  المجلــس 
للبرنامــج  المجلــس  تبنــي  مقتــرح  اعتمــاد  علــى 
البحثــي االســتراتيجي حــول األمــراض المزمنــة غيــر 
المعديــة ضمــن برنامــج المنــح البحثيــة االســتراتيجية 
علــى  قائمــة  حلــول  إليجــاد  وذلــك  )الموجهــة( 
التــي  والصعوبــات  للتحديــات  العلمــي  البحــث 
تواجــه المجتمــع بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة.

تحدي عمان لتطوير أنظمة التحلية الفردية لحاالت الكوارث اإلنسانية

أعلــن مجلــس البحــث العلمــي بالتعــاون مــع مركــز الشــرق األوســط ألبحــاث تحليــة الميــاه )مدريــك( عــن فتــح بــاب التســجيل 
الكشــف  تــم  الــذي  التحــدي  وهــو  اإلنســانية،  الكــوارث  لحــاالت  الفرديــة  التحليــة  أنظمــة  لتطويــر  ٌعمــان  لتحــدي  االلكترونــي 
مــن  بدعــم   2018 مــارس  شــهر  فــي  الميــاه  مجــال  فــي  واالبتــكارات  البحــوث  جائــزة  فــي  الفائزيــن  اعــالن  حفــل  ضمــن  عنــه 
علــى  الحصــول  إلــى  الفائــز  الفريــق  أو  الشــخص  ســيتأهل  حيــث  والعلــوم،  للثقافــة  العالــي  قابــوس  الســلطان  مركــز 
االلكترونــي التحــدي  موقــع  عبــر  التســجيل  التحــدي  لهــذا  التقــدم  فــي  للراغبيــن  ويمكــن  دوالر،  ألــف   700 قدرهــا  جائــزة 
www.desalinationchallenge.com  وذلــك قبــل إغــالق بــاب التســجيل فــي 28 فبرايــر2019م، وبعــد أن يتم اســتالم ومراجعة 
اســتمارات التســجيل األوليــة والتأكــد مــن اســتكمالها ســيتم اإلعــالن عــن الئحــة المتأهليــن للتحــدي فــي شــهر مــارس 2019.



الطحالب من المياه إلى منتجات ذات 
قيمة اقتصادية عالية

د. لمياء الحاج

حوار مع باحث6

 تعــد الطحالــب مــن أهــم الكائنــات التــي تســتوطن البحــار والمحيطــات، فهــي تعتبــر غــذاء مهمــا للكثيــر مــن الكائنــات 
البحريــة مثــل األســماك والمحــار والقشــريات والرخويــات، هــذا إلــى جانــب أهميتهــا االقتصاديــة والغذائيــة لإلنســان فهــي 
تدخــل فــي بعــض األغذيــة والصناعــات الطبيــة وأدوات التجميــل، باإلضافــة الــى اســتخدامها كعلــف للحيوانــات و ســماد فــي 

دول مختلفــة.

 يزيــد انــواع الطحالــب  علــى 300 الــف نــوع حــول العالــم ، وتزخــر الســلطنة بالعديــد مــن أنــواع هــذه الطحالــب ســواء أكانــت 
فــي الميــاه المالحــة أو العذبــة، وتلــك الموجــودة فــي البحيــرات الورديــة؛ حيــث بينــت المســوحات األوليــة التــي نفــذت علــى 
ــب علــى الســواحل الجنوبيــة للســلطنة فــي بحــر  ــة والطحال ســواحل الســلطنة توافــر كميــات كبيــرة مــن األعشــاب البحري
ــاه  ــات المي ــق اندفاع ــي مناط ــرب ف ــر الع ــواحل بح ــول س ــى ط ــة عل ــاب البحري ــن األعش ــان م ــنويًا آالف األطن ــو س ــرب، وتنم الع
ــتغالل  ــة الس ــة مهم ــك إمكاني ــدو هنال ــة، وتب ــوب غربي ــمية الجن ــاح الموس ــة الري ــات نتيج ــة بالمغذي ــاردة الغني ــية الب الرأس

األعشــاب البحريــة فــي عمــان .«المصــدر جريــدة عمــان«
ــة  ــت جامع ــة مٌول ــة عالي ــدوى اقتصادي ــة ذات ج ــى قيم ــا إل ــلطنة وتحويله ــي الس ــب ف ــل للطحال ــتغالل األمث ــدف االس وبه
الســلطان قابــوس مشــروعا بحثيــا لفريــق علمــي بالتعــاون مــع جامعــة ديربــن بجنــوب افريقيــا بقيمــة إجماليــة بلغــت عشــرة 
آالف ريــال عمانــي لمــدة ســنتين. تفاصيــل المشــروع البحثــي فــي الحــوار التالــي الــذي أجريناه مــع الباحثة الرئيســية للمشــروع 

البحثــي الدكتــورة لميــاء الحــاج مــن كليــة العلــوم بجامعــة الســلطان قابــوس: 

نشر خمس أوراق 
علمية عن الجدوى 

االقتصادية 
للطحالب في 

السلطنة.

إثبات جدوى أحد 
أنواع الطحالب 
لخفض ارتفاع 

ضغط الدم 

نتائج المشروع 
لميــاء  الدكتــورة  قالــت  الدراســة   بالنتائــج  يتعلــق  وفيمــا 
ــي،  ــروع البحث ــن المش ــى م ــل األول ــي المراح ــن ف ــة: نح متحدث
عــن  أســفرت  البحثــي  للمشــروع  األوليــة  النتائــج  ولكــن 
البحيــرات  مــن  الدقيقــة  الطحالــب  مــن  نــوع  اســتخاص 
ــل  ــريع مراح ــى تس ــي عل ــق البحث ــل الفري ــث يعم ــة، حي الوردي
ــب إلجــراء عــدة تجــارب عليهــا، )وتعــرف البحيــرات  نمــو الطحال
الورديــة علــى انهــا بــرك تتجمــع فيهــا الميــاه المالحــة، ونظــرا 
لطبيعــة لــون التربــة المائــل للــون الــوردي تظهــر هــذه البــرك 
وكأنهــا ذات ميــاه ورديــة لذلــك أطلــق عليهــا اســم البحيــرات 
الورديــة، وتوجــد فــي واليــة الجــازر فــي محافظــة الوســطى(.
ــبيرولينا  ــب س ــه طحل ــق علي ــب يطل ــتزراع طحل ــم اس ــا ت كم
Spirulina »وهــو نــوع مــن الطحالــب الزرقــاء والخضــراء التــي 
العناصــر  بإنتــاج  خاياهــا  لتقــوم  الشــمس  أشــعة  تمتــص 
ــيجين  ــى أوكس ــون إل ــيد الكرب ــي أكس ــل ثان ــة وتحوي الغذائي
وتنمــو فــي البحيــرات االســتوائية المالحــة«، وقــد اكتشــفها 
جانــب  إلــى  1962م«،  عــام  فرنســا  مــن  كليمينــت  الدكتــور 
نمــو  المائمــة الســتزراع وتســريع  البيئيــة  العوامــل  دراســة 

هذاالطحلــب.

إنجازات بحثية
ــاك  ــى إال أن هن ــه األول ــي مراحل ــي ف ــروع البحث ــم أن المش ورغ
تحــت  أبحــاث ســابقة لطالبــة دكتــوراه  مــن  إيجابيــة  نتائــج 
إشــراف الدكتــورة لميــاء الحــاج بالتعــاون مــع الدكتــور فهــد 

الزدجالــي مــن كليــة الطــب.
حيــث حقــق الفريــق البحثــي عــدة إنجــازات منهــا اســتخاص 
مــن   Diatoms الدياتــوم  عليهــا  يطلــق  بحريــة  طحالــب 
شــواطئ الســلطنة تحتــوي علــى مــواد مضــادة لألكســدة، 
واثبــات جــدوى اســتخدامها كعوامــل لخفــض ارتفــاع ضغــط 
الــدم »وهــي مجموعــة كبيــرة مــن الطحالــب الســيليكاتية 
معظمهــا يكــون وحيــدة الخليــة، وهــي واحــدة مــن أشــهر أنواع 
العوالــق النباتيــة فــي البحــار والمحيطــات«، وفــي مجــال النشــر 
العلمــي فقــد نشــر الفريــق البحثــي خمــس أوراق علميــة عــن 
الجــدوى االقتصاديــة للطحالــب فــي الســلطنة، ويعمــل الفريــق 
مــن  كاروتيــن  البيتــا  مــادة  اســتخاص  علــى  االن  البحثــي 

ــة. ــرات الوردي ــي البحي ــش ف ــة تعي ــب دقيق طحال

فكرة البحث 
حــول فكــرة المشــروع البحثــي تقــول الدكتــورة لميــاء الحــاج قائلة: 
تتمثــل فكــرة البحــث فــي دراســة الطحالــب فــي البحــار العمانيــة و 
ــات التــي تتســم بالظــروف القاســية الســتخاص قيمــة ذات  البيئ
جــدوى اقتصاديــة عاليــة وهــو ثمــرة تعــاون بحثــي مشــترك بيــن 
ــا،  ــن فــي جنــوب افريقي ــوس وجامعــة ديرب جامعــة الســلطان قاب
حيــث يتــم دراســة الطحالــب المتوفــرة فــي البلديــن، ودراســة 
ــة  ــة عالي ــة اقتصادي ــواد ذات قيم ــتخراج م ــب الس ــات الطحال مكون
البحثــي  الفريــق  يهــدف  و  والعالمــي.  المحلــي  الســوق  ترفــد 
ــواع المتوفــرة  ــادة الوعــي حــول األن ــى زي مــن المشــروع البحثــي ال
العمانيــة، واالســتفادة مــن  للبيئــة  الســلطنة وأهميتهــا  فــي 
ــة  ــواع مختلف ــا بأن ــلطنة منه ــا اهلل الس ــي حب ــب  الت ــذه الطحال ه
لتحويلهــا الــى منتــج اقتصــادي ســواء أكانــت الطحالــب البحريــة 

ــه.  ــرات الوردي ــة والبحي ــاه العذب ــي المي ــودة ف ــك الموج أو تل

مراحل المشروع 
الرئيســية:  الباحثــة  تقــول   البحثــي  المشــروع  مراحــل  وعــن   
ــة  المشــروع ينفــذ لمــدة ســنتين علــى عــدة مراحــل، فــي المرحل
ــب مــن البيئــة  ــق البحثــي باســتخاص الطحال ــى يقــوم الفري األول
وميــاه  الملوحــة،  العاليــة  والميــاه  العذبــة،  »الميــاه  العمانيــة 
المرحلــة  وفــي  الحــارة«،  النوافيــر  وطحالــب  الورديــة،  البحيــرات 
مــن  الطحالــب  تنقيــة  علــى  البحثــي  الفريــق  يعمــل  الثانيــة 
فــي  المتوفــرة  الطحالــب  فصائــل  علــى  والتعــرف  الشــوائب، 
الســلطنة، ودراســة المكونــات الداخليــة واالساســية وتقييمهــا 
وتصنيفهــا ثــم الخطــوة النهائيــة اختيــار وتقييــم العناصــر التــي 

يمكــن اســتخدامها كمنتــج اقتصــادي ذي قيمــة عاليــة.   
 

الفريق البحثي 
وحــول ســؤالنا عــن الفريــق البحثــي فــي المشــروع قالــت الدكتــورة 
ــمي  ــد الهاش ــور خال ــن الدكت ــروع كل م ــي المش ــل ف ــاء: يعم لمي
والبحريــة،  الزراعيــة  العلــوم  كليــة  مــن  المحروقــي  حافــظ  و 
والدكتــورة بهجــة الرياميــة، والدكتــورة فــرح البروانيــة مــن قســم 
األحيــاء بكليــة العلــوم، والدكتــورة أميمــة الحوقانيــة مــن الكليــة 
التقنيــة العليــا، وفــي جنــوب افريقيــا يتــرأس الفريــق كل مــن 
البرفيســور فايــزل بوكــس وإســماعيل راوات وعــدد مــن الطالبــات 

ــن.   ــي كا الجامعتي ف
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الجوائز والتكريمات

حصــل علــى شــهادة تكريــم مــن معــرض مســقط للكتــاب فــي 
دورتــه الثالثــة والعشــرين 2018م.

جائــزة الموظــف المتميــز بكليــة الزراعــة، جامعــة الســلطان 
.)1997 )ســبتمبر  عمــان.  قابــوس، ســلطنة 

شــهادة شــكر وتقديــر مــن الممثل الشــخصي لجالة الســلطان 
قابــوس المعظــم، ســبتمبر 1993، تقديــرًا لنشــاطاته فــي عــام 

الشــباب 1993.

محليادوليا

جائــزة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للدراســات 
واإلنتــاج الفكــري، 15 أكتوبــر 2015.

للمنــح  اليابانيــة  الحكومــة  مــن  مقدمــة  منحــة 
.2004 مــارس   -  1997 ســبتمبر   ،)Monbusho(

جائزة اختيار المحرر )المكتبة الدولية للشعر 2000(
ــن  ــان )مواط ــونوميا، الياب ــة أوتس ــدة مدين ــن عم ــم م تكري

ــر 1993. ــونوميا( فبراي ــة أوتس ــي مدين ــة ف الصداق
شــهادة تقديــر وردت مــن رئيــس اللجنــة الدولية للهندســة 

.2000-1999)CIGR( الزراعية

الدكتور عبد اهلل بن سيف بن سالم الغافري 
من مواليد 1968م، بوالية عبري

•  حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي المصــادر البيئيــة مــن جامعــة 	

هوكايــدو باليابــان )2004( وكان موضــوع دراســته عــن األفــاج العمانيــة 
وماجســتير فــي إدارة الميــاه الزراعيــة مــن جامعــة هوكايــدو، اليابان 
)2001(  موضــوع دراســة حــول األفــاج العمانيــة أيضــا وبكالوريــوس 

ميكنــة زراعيــة     مــن جامعــة الســلطان قابــوس )1991(.

•  يشغل منصب مدير وحدة بحوث األفاج بجامعة نزوى	
       رئيس الفريق الوطني لمتابعة برنامج ذاكرة العالم   

       اليونسكو.

• الحيويــة 	 العلــوم  بقســم  محاضــر  كأســتاذ  يعمــل   

والكيميــاء بكليــة العلــوم واآلداب بجامعــة نــزوى منــذ 
2009م الــى االن.

مؤلفاتهعــضويهخــــبرته
ــد  ــعه تمت ــره واس ــك خب  يمل
مجــال  فــي  ســنة   26 الــى 
فــي  ســنة  و14  البحــوث 
وأشــرف  التدريــس  مجــال 
علــى طلبــة البكالوريــوس 
والدراســات العليــا بجامعتي 
الســلطان قابــوس وجامعــة 
ماليزيــا  وجامعــة  نــزوى 
الــى  إضافــة  للتكنولوجيــا 
علــى  العلمــي  اإلشــراف 
الواليــات  مــن  باحثيــن 
المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا 
فــي مجــال دراســات األفــاج 

نيــة. لعما ا

الـــتأسيسية  اللجنــة  عضــو   
للموســوعة  واإلشــرافية 
العمانيــة، وزارة التــراث والثقافــة، 
إصــدار  الــى  2005م  منــذ 
2013م. عــام  فــي  الموســوعة 

  رئيــس الفريــق الوطنــي لذاكــرة 
األمــم  لمنظمــة  التابــع  العالــم 
والعلــوم،  للثقافــة  المتحــدة 
اليونيســكو ينايــر 2015م الى اآلن.

مجلــة  تحريــر  هيئــة  عضــو   

الدراســات العمانيــة التــي تصــدر 
مــن وزارة التــراث والثقافــة 2008م 
الــى اآلن ويعــد مــن المؤسســين 

العمانــي. العلمــي  للنــادي 

 عضــو اللجنــة العلميــة لمشــروع 

العمانيــة،  الجبــال  موســوعة 
مكتــب مستشــار صاحــب الجالــة 
االقتصــادي  التخطيــط  لشــؤون 

2013م الــى اآلن.

مــادة األفــاج العمانيــة فــي جامعــة نــزوى ويــدرس بهــا منــذ عــام 
2008م الــى االن. 

ــد مــن البحــوث والدراســات )35 ورقــة علميــة( دوليــا  نشــر العدي
ــد  ــا العدي ــر أيض ــا نش ــة. كم ــة محكم ــات علمي ــي مج ــا ف ومحلي
مــن الملخصــات البحثيــة والمقــاالت العلميــة وأجــزاء مــن كتــب، 
ويشــارك ســنويا فــي العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة حــول إدارة 

الميــاه.

شــارك فــي إعــداد وتقديــم الكثيــر مــن البرامــج التلفزيونيــة عــن 
األفــاج العمانيــة للتلفزيــون العمانــي وقنــاة ديســكفري وقنــاة 

ســايتك األلمانيــة وغيرهــا.

ــاعة  ــع س ــة رب ــة كل حلق ــن 30 حلق ــا م ــا إذاعي ــدم برنامج ــد وق أع
بعنــوان »األفــاج حيــاة«، شــمل البرنامــج ســت حلقــات عــن األفــاج 
فــي دول العالــم المختلفــة، إضافــة الــى تاريــخ األفــاج وتعريفهــا 

وتركيبهــا ووظائفهــا وارتباطهــا بالبيئــة العمانيــة والثقافــة.

العمانيــة  األفــاج  عــن  العامــة  المحاضــرات  مــن  الكثيــر  قــدم 
التعليــم  ولــوزارة  الميــاه  ومــوارد  اإلقليميــة  البلديــات  لــوزارة 
ــات  ــات والمؤسس ــن الكلي ــدد م ــة وع ــة األلماني ــي والجامع العال

التعليميــة فــي عمــان.

سيرة باحث8

نديم االفاج العمانية 
ويعشق سبر اغوارها 

26
سنة في مجال البحوث

14
سنة في مجال التدريس



واقع البحث العلمي واالبتكار
 في مجال االستخالص المعزز للنفط

يلعــب البحــث العلمــي واالبتــكار دورا كبيــرا فــي قطــاع النفــط وبالتحديــد فــي مجــال االســتخالص 
المعــزز للنفــط عبــر التقنيــات العلميــة واالبتكاريــة المختلفــة التــي أثبتــت فائدتهــا الكبيــرة فــي 
هــذا المجــال، لذلــك ســعت نشــرة اضــاءات علميــة فــي هــذا العــدد الــى تســليط الضــوء علــى هــذا 
ــؤولين  ــع مس ــاءات م ــر لق ــة، عب ــة المختلف ــود البحثي ــن الجه ــام ع ــة اللث ــم وإماط ــوع المه الموض

وخبــراء مــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص والقطــاع األكاديمــي.

المفهوم والتطبيق

ــات غيــر إ ــف االســتخاص المعــزز للنفــط هــو اســتخدام أســاليب وتقني ن تعري
اعتياديــة، الســتخراج النفــط مــن المكامــن المعقــدة، حســب قــول المهنــدس 
داود بــن ســليمان القصابــي مــن شــركة تنميــة نفــط عمــان، الــذي يؤكــد أنــه 
منــذ أن غــادرت فــي يــوم 27مــن شــهر يوليــو ســنة 1967م أول شــحنة محملــة 
بالنفــط مــن مينــاء الفحــل، محملــة بمــا يفــوق 500ألــف برميــل مــن النفــط، فقــد 
مــرت أكثــر مــن خمســين ســنة، وبالتالــي فــإن حقــول الســلطنة النفطيــة 
أصبحــت حقــوال قديمــة وصعبــة ومعقــدة، وهــذا تطلــب التفكيــر فــي أســاليب 

خاصــة بتقنيــات حديثــة الســتخراج النفــط المتبقــي فيهــا.

         ويوضح المهندس/ راشد البوسعيدي، خبير نفطي بوزارة النفط والغاز:

ان كميــات المــوارد النفطيــة الموجــودة فــي المكامــن ال يمكــن اســتخراجها إ 
كاملــة وهــي تعتمــد علــى خــواص النفــط، وجــودة الطبقــة الصخريــة الحاملــة 
للنفــط، وتعتمــد النســبة التــي يمكــن اســتخراجها علــى أســلوب التطويــر 
المتبــع لهــذه المكامــن، لذلــك فاالســتخاص المعــزز للنفــط، هــو نــوع مــن 
الطــرق الحديثــة التــي يتــم فيهــا تغييــر خــواص النفــط الموجــود فــي باطــن 
األرض مــن أجــل زيــادة نســبة االســتخاص مــن المكامــن، والتــي قــد تصــل إلــى 

ــر. ــة أو أكث 60 فــي المائ

االستخاص المعزز 
للنفط طرق حديثة 

الستخراج النفط 

المهندس : داود بن سليمان القصابي 
شركة تنمية نفط عمان

ملف العدد10

في صميم االبتكار



ملف العدد13

البحث العلمي ركيزة أساسية 

ومــن جانبهــا، عملــت شــركات اإلنتــاج العاملــة فــي الســلطنة دراســات مســتفيضة فــي هــذا المجــال، كمــا يقــول 
المهنــدس راشــد البوســعيدي، كمــا تــم التعــاون بشــكل وثيــق مــع الجامعــات العمانيــة ومشــاركتها فــي هــذه األبحــاث 

ــات. ــة وغيرهــا مــن التقني المتطــورة وخاصــة فــي مجــال االســتخاص المعــزز بالطــرق الكيماوي

لقــد ســاعد االبتــكار والبحــث العلمــي علــى النهــوض بمعــدل إنتــاج النفــط وتحقيــق التقــدم فــي االســتخاص المعــزز 
للنفــط، كمــا يضيــف المهنــدس داود القصابــي، حيــث إن دور االبتــكار والبحــث العلمــي هــو ركيــزة أساســية فــي عمــل 
شــركات النفــط ككل، وهــذه التقنيــات وهــذه األســاليب التــي نشــأت، لــم تنشــأ إال بدعــم مــن االبتــكار والبحــث العلمــي، 
ــوض  ــى النه ــاعدا عل ــد س ــك فق ــي، لذل ــث العلم ــكار والبح ــن االبت ــا م ــدأ دائم ــاليب تب ــذه األس ــي ه ــى ف ــوة األول فالخط

بمعــدل إنتــاج النفــط وتحقيــق التقــدم، وتخفيــض التكاليــف.

ويؤكــد البروفيســور ســيف البحــري: إن الكثيــر مــن حقــول النفــط فــي عمــان تحتــوي علــى نفــط خــام ثقيــل ذي لزوجــة 
ــة هــي واحــدة مــن التقنيــات المقترحــة  ــات فــي اســتخراجه ونقلــه، وإن مجــال التقنيــة الحيوي عاليــة ممــا يشــكل تحدي
ــة،  ــة للبيئ ــا صديق ــل وبكونه ــا األق ــرا لكلفته ــط نظ ــتخاص النف ــز اس ــال لتعزي ــل فع ــتخدم كبدي ــن أن تس ــي يمك الت
ــرب  ــة لتس ــة الحيوي ــات، والمعالج ــط بالميكروب ــاج النف ــز إنت ــمل تعزي ــث تش ــة حي ــات الحيوي ــات التقني ــدد تطبيق وتتع
ــه، والتخفيــف مــن حموضــة حقــول النفــط الناتجــة مــن وجــود  النفــط، ومعالجــة النفــط الخــام الثقيــل بتقليــل لزوجت
المــواد الكبريتيــة، حيــث اســتطاع الفريــق البحثــي الــذي أعمــل معــه وبدعــم مــادي مــن جامعــة الســلطان قابــوس أن 
يبتكــر طريقــة لتحويــل النفــط الثقيــل إلــى خفيــف وذلــك باســتخدام نــوع مــن البكتيريــا اســتطاعت أن تحلــل النفــط 
 Core( بعــد 21 يومــا مــن الحقــن، ويتابــع الحديــث: لقــد أوضحــت نتائــج تجــارب الحقــن   C27-C11الثقيــل إلــى نفــط خفيــف
ــة  ــادة فــي انتــاج النفــط بنســبة 7-10% حيــث كانــت نســبة التحلــل مــا بيــن 76-83% للمركبــات العطري Flooding( زي
ــد  ــا قــادرة علــى تحليــل مركــب األكرياماي و45% للمركبــات األخــرى، كمــا تمكــن الفريــق البحثــي أيضــا مــن عــزل بكتيري
)acrylic amide( حيــث يتــم اســتخدام هــذه المــادة فــي حقــول النفــط لزيــادة اإلنتــاج عــن طريــق اذابتهــا فــي المــاء، 
واســتطاع الفريــق التعــرف علــى أكثــر مــن 10 آالف ســالة مــن البكتريــا مــن حقــول النفــط فــي الســلطنة، وذلك باســتعمال 

ــة. ــة الميتاجينومــك  )Metagenomics(للمــادة الوراثي ــاء الجزيئي ــة األحي تقني

ــة  ــات األكاديمي ــع المؤسس ــراكة م ــي والش ــاون البحث ــة التع ــن أهمي ــال؟ وع ــذا المج ــي ه ــاهمة ف ــة للمس والبحثي
والشــراكة مــع المؤسســات األكاديمية يقــول المهنــدس داود القصابــي فــي حديثــه: إن التعــاون البحثــي 

وتحيــا البحثيــة مهــم جــدا جــدا، فالشــركات الصناعيــة وباألخــص شــركات  تعيــش  والغــاز  النفــط 
كالجامعــات بالتكنولوجيــا واالبتــكار، فــإذا لــم تجــد التعــاون مــن المؤسســات  األكاديميــة 

الشــركات لــن تقــوم بدورهــا والمعاهــد ومجلــس البحــث العلمــي علــى رأســهم فهــذه 
الفاعل وبدورها الكامل.

ــن  10آالف  ــر م ــى أكث ــول عل الحص
ــا مــن حقــول النفــط ســاللة مــن البكتري

عــزل بكتيريــا قــادرة علــى تحليــل مركب 
األكريالمايد

% 7-10  
 )Core Flooding(  نتائج تجارب الحقن 

 زيادة في انتاج النفط بنسبة 

تقنيات علمية حديثة

ومــن جانبــه يقــول البروفيســور ســيف البحــري، مديــر مركــز أبحــاث النفــط والغــاز، وأســتاذ فــي 
ــى  قســم األحيــاء بكليــة العلــوم فــي جامعــة الســلطان قابــوس حــول اتجــاه الســلطنة ال

ادخــال تقنيــات االســتخاص المعــزز للنفــط: 

ألزمــت إ العمانــي  النفــط  بهــا  يوجــد  التــي  الجيولوجيــة  التكوينــات  تعقيــدات  ن 
الشــركات المســؤولة عــن التنقيــب واإلنتــاج فــي عمــان للنظــر فــي تقنيــات مختلفــة 
ومتطــورة الســتخاص النفــط مــن الحقــول مثــل الطــرق الحراريــة والكيميائيــة لتعزيــز 
ــات  ــعيدي: إن التكوين ــد البوس ــدس راش ــول المهن ــه يق ــن جانب ــط، وم ــتخراج النف اس
النفطيــة  ُعمــان  حقــول  بهــا  تتميــز  التــي  المكمنيــة  والتعقيــدات  الجيولوجيــة 
والغازيــة جعلــت مــن اســتخدام تقنيــات االســتخاص المعــزز للنفــط أمــرا حتميــا مــن 
اجــل االســتفادة القصــوى مــن هــذه الثــروة، وجــاء االســتخاص المعــزز للنفــط ليشــمل 
مجموعــة مــن التقنيــات المصممــة لزيــادة كميــة النفــط التــي يمكــن اســتخراجها مــن 
ــى  ــة بأنواعهــا، إل ــة بأنواعهــا، وهنــاك الطــرق الكيماوي المكمــن مثــل الطــرق الحراري

جانــب طريقــة حقــن الغــاز.

ان الســلطنة اتجهــت إلدخــال هــذه التقنيــات،  إ                                                                          ويضيف المهندس داود القصابي
أوال: إلنتــاج أكبــر كميــة مــن النفــط قــدر اإلمــكان 
لتخفيــض  وثانيــا  النفطيــة،  الحقــول  مــن 
التكاليــف الماليــة، ألن اســتخراج النفــط أصبــح 
ــإن انتاجــه بالطــرق  ــك ف ــا، ولذل ــدا وصعب معق
الســلطنة  ســيكلف  القديمــة  االعتياديــة 
قلــة  نتيجــة  األمــوال  مــن  والكثيــر  الكثيــر 
بــا  طائلــة  أمــوال  وهــدر  االســتخراج،  كميــة 

جــدوى اقتصاديــة مفيــدة.

مــن  الكثيــر  إن  بالقــول  القصابــي  ويشــير 
التقنيــات الحديثــة التــي يجــري اســتعمالها 
ــز االســتخاص للنفــط علــى ســبيل  اآلن لتعزي
عمــان،  نفــط  تنميــة  شــركة  فــي  المثــال 
تســتخدم الحقــن بالبخار فــي حقلي أمل وقرن 
الكيميائيــة  المــواد  علــم، وتســتخدم حقــن 
مثــل البوليمــر فــي حقــل مرمــول، وتســتخدم 
 Missible Gas(الخلــوط الغــاز  حقــن  أيضــا 
Injection( فــي حقــل هرويــل ومــا جاورهــا، 
ألن  التقنيــات  هــذه  تتطلــب  الحقــول  وهــذه 
النفــط أصبــح إمــا نفطــا ثقيــا فــي مثــل حالــة 
ــا أن يكــون نفطــا  ــم، وأم ــرن عل حقــل أمــل وق
ممتزجــا بمــواد أو غــازات ســامة مثــل غــاز ثانــي 
أكســيد  ثانــي  الهيدروجيــن، وغــاز  كبريتيــد 
الكربــون، وطبعــا بجانــب هــذه التقنيــات فــإن 
األبحــاث جاريــة فــي عــدة حقــول بالشــركة الســتخدام تقنيــات وأســاليب جديــدة أيضــا منهــا 
تقنيــات )ASP( فــي حقــل نمــر وحقــل مرمــول، وحســب نشــرة الفحــل فــي عــدد ابريــل2018، 
وهــي النشــرة الشــهرية لشــركة تنميــة نفــط عمــان فإنــه مــن المرجــح أن تســاهم مشــاريع 
االســتخاص المعــزز للنفــط بأكثــر مــن 23% مــن إنتــاج شــركة تنميــة نفــط عمــان بحلــول عــام 

2025م.

ملف العدد12

 23 % 

التقنية الحيوية ا
من التقنيات 

المقترحة كبديل 
لتعزيز إستخاص 

النفط 

ل
التكوينات الجيولوجية 
والتعقيدات المكمنية 
التي تتميز بها حقول 

ُعمان النفطية والغازية 
جعلت من استخدام 

تقنيات االستخاص 
المعزز للنفط أمرا 

حتميا

البروفيسور سيف البحري
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ويتمــم الحديــث البروفيســور/ ســيف البحــري بالقــول: لقــد ســعى الفريــق البحثــي للتقنيــات الحيويــة 
بجامعــة الســلطان قابــوس لتطويــر التقنيــات الحاليــة وايجــاد طــرق حديثــة مــن خــال فحــص وســائل 
مختلفــة مــن المــواد االيضيــة للبكتيريــا والفطريــات منهــا انتــاج المــواد الصابونيــة الحيويــة والبوليمــرات 
الحيويــة والتحقــق مــن آليتهــا المختلفــة لتعزيــز اســتخاص النفــط، وقــد بــدأ المشــروع البحثــي فــي ســنة 
2007 وقــد نفــذ علــى عــدة مراحــل، وتــم دعــم هــذا المشــروع بواســطة المكرمــة الســامية لصاحــب الجالــة 
الســلطان المعظــم لدعــم البحــوث العلميــة فــي جامعــة الســلطان قابــوس، وشــركة تنميــة نفــط عمــان.

ــان فــي  ــر راشــد البوســعيدي إن الســلطنة وبحمــد اهلل أصبحــت ممــن يشــار اليهــا بالبن كمــا يقــول الخبي
ــا  ــا لديه ــط وبم ــزز للنف ــتخاص المع ــال االس ــي مج ــة ف ــات المتقدم ــا للتقني ــتخدامها وتطويره ــال اس مج
مــن الخبــرات والقــدرات المتعلقــة بهــذا الشــأن، وهــي تمضــي قدمــا مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه الخبــرات 
ونقلهــا الــى اآلخريــن العامليــن فــي المجــال الصناعــي واألكاديمــي، فهنــاك تقنيــات جديــدة علــى أجنــدة 
البحــث والتطويــر فــي مجــال اســتخاص النفــط مــن الطبقــات الحاويــة علــى القــار تنتظــر الدعــم مــن القطــاع 
ــذ  ــدأ التنفي ــد ب ــا ق ــاث وبعضه ــذه األبح ــي ه ــرا ف ــوطا كبي ــت ش ــد قطع ــدول ق ــض ال ــا، وبع ــي له الصناع

الــدور  هــذا  وتعــزز  تجاريــة،  بمســتويات 
ــتخاص  ــة باالس ــاث المتعلق ــة األبح بإضاف
مــن  أساســي  كركــن  للنفــط  المعــزز 
مهــام منصــة إيجــاد والتــي أسســت مــن 
قبــل مجلــس البحــث العلمــي وشــركة 
تنميــة نفــط عمــان ووزارة النفــط والغــاز 
ــم تدشــينها رســميا فــي 2017 وتهــدف  وت
ــات  ــي باحتياج ــث األكاديم ــط البح ــى رب ال
الصناعــة، والتعــاون فيمــا بيــن القطــاع 
األكاديميــة،  واألوســاط  الصناعــي 
المضافــة،  المحليــة  القيمــة  وتحســين 
وبنــاء القــدرات المحليــة مــن خــال توجيــه 
ــر إلــى األوســاط  البحــث العلمــي والتطوي

األكاديميــة المحليــة، واالســتثمار فــي نتائــج
 البحث العلمي ونقل وتطوير التكنولوجيا.

 األبحاث المتعلقة باالســتخاص 
ــي  ــن أساس ــط رك ــزز للنف المع

مــن مهــام منصــة إيجــاد
                                                         الخبير راشد البوسعيدي

ثالث تقنيات مهمة في االستخالص المعزز للنفط:

الحقن بالغاز الخلوط.

األسلوب الحراري.

األسلوب الكيميائي.

مــن إنتــاج شــركة تنميــة نفــط عمــان مــن النفــط بحلــول عــام 2025م، ســوف يكــون عــن طريــق 
أســاليب االســتخاص المعــزز للنفــط.

تجربــة ومشــروعًا تنفذهــا شــركة تنميــة نفــط عمــان إليجــاد األســلوب األمثــل لاســتخاص المعــزز 
للنفــط لمختلــف حقولها.

دشــنت شــركة تنميــة نفــط عمــان أول مشــروع متكامــل لاســتخاص المعــزز للنفــط فــي 
منطقــة مرمــول شــمال منطقــة االمتيــاز

%25
16

أكتوبر 

 2010
المصدر: موقع شركة تنمية نفط عمان اإللكتروني

https://www.pdo.co.om/ar/technical-expertise/enhanced-oil-recovery/Pages/default.aspx 
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تطبيقاته:
مجال التعدين والبترول:

تعييــن نســب العناصــر المختلفــة فــي الخــام لتحديــد جــودة . 1
الخامــات.

تحديد نسب الشوائب في البترول الخام أو زيوت التشحيم.. 2
تعيين نسب المعادن المختلفة في عينات الصلب.. 3

مجال البيئة:
ــوث . 1 ــد تل ــماك لتحدي ــاء واألس ــي الم ــق ف ــبة الزئب ــن نس تعيي

البحيــرات بالزنبــق.
تعيين نسب العناصر الثقيلة في مياه الصرف الصناعي.. 2
تحديد نسب الرصاص في البنزين.. 3

المجاالت الطبية والغذائية:
تقدير كمية الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور في الدم.. 1

تعيين نسب الرصاص والزئبق والزرنيخ في ملح الطعام.. 2
تعيين كمية التلوث بالعناصر الثقيلة لألغذية المختلفة.. 3

TOC-LCSH/CSN جهاز قياس الكربون العضوي الكلي
يقــوم الجهــاز بتحليــل خصائــص وكميــة الكربــون الكلــي والكربــون غيــر العضــوي 
والكربــون العضــوي الكلــي فــي المــاء. كمــا يمكــن قيــاس كميــة الكربــون العضوي 
المطهــر )POC( عندمــا يتــم توصيــل الجهــاز بملحقاتــه. ويعمــل الجهــاز عــن طريــق 
نظــام احتــراق األكســدة الحافــزة عنــد درجــة حــرارة تصــل إلــى 680 درجــة مئويــة 
الــذي يســتخدم عالميــا فــي الوقــت الراهــن، ويعــد هــذا النظــام األعلــى حساســية 

للكشــف والتحليــل. 

التكلفة: بلغت تكلفة الجهاز 22000 الف ريال عماني.
الجهة المستفيدة: كلية كالدونيان الهندسية. 

الجهة الممولة: مركز االبتكار الصناعي.

)ICPE( جهاز بازما الحث المزدوج
هو جهاز يستخدم لتحديد وتركيب أغلب العناصر 

في الجدول الدوري وبدقة عالية.

مجاالت أخرى:
تقديــر كميــة الشــوائب فــي الكيماويــات عنــد تركيــزات . 1

قليلــة جــدا.

ريــال  ألــف   62.802 الجهــاز  كلفــة  بلغــت  الجهــاز:  تكلفــة 
عمانــي.

الجهة المستفيدة: كلية كالدونيان الهندسية. 

إطاللة على االبتكار16

يتعيــن علــى مــن يتقــدم بطلــب الحصــول علــى بــراءة اختــراع / نمــوذج منفعــة بالســلطنة أن يــودع الطلــب 
لــدى دائــرة الملكيــة الفكريــة بــوزارة التجــارة والصناعــة وأن يلتــزم بموجــب قانــون حقــوق الملكيــة الصناعيــة 
الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 67 / 2008 والالئحــة التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 105/2008 باآلتي:

المســجل  لــدى  الطلــب 
مرفقــا بــه عريضــة ووصــف 
حمايــة  وطلــب  لاختــراع 
ورســم( واحــد أو أكثــر )مــع 

المقــررة. الرســوم  ســداد 

 أن تحتــوي العريضــة علــى البيانــات التــي تخــص 
وجــد(  إن  والوكيــل(  والمختــرع  الطلــب  مــودع 
ومســمى االختــراع وبيــان يبــرر حــق مــودع الطلــب 

ــرع. ــم يكــن هــو المخت ــراءة إذا ل فــي الب

التفصيلــي  الوصــف  كشــف 
عــن االختــراع بطريقــة واضحــة 
المعلومــات  بتوفيــر  وكاملــة 
التــي تمكــن أي شــخص يتمتــع 
مجــال  فــي  عاديــة  بمهــارة 

تنفيــذه. مــن  االختــراع 

األحيــاء  بــأن  كتابــة  التعهــد   
ــب  ــع طل ــت موض ــة إذا كان الدقيق
بــراءة اختــراع قــد تــم إيداعهــا لــدى 
جهــة إيــداع دوليــة وفقــا لمعاهــدة 

والئحتهــا. بودابســت 

علــى  الحمايــة  موضــوع  المطالبــات  تحديــد   
نحــو واضــح وموجــز ولــو باســتعمال الوصــف أو 

االختــراع. لفهــم  الرســومات 

 فــي موضــوع الطلــب و أن يتضمــن كافــة 
باالختــراع. المتعلقــة  الفنيــة  المعلومــات 

 صاحــب البــراءة مقدمــا الرســوم المقــررة تصاعديــا باطــراد بعــد ســنة مــن تاريــخ اإليــداع وذلــك للحفــاظ علــى حــق 
البــراءة أو علــى طلــب الحصــول علــى البــراءة مــع منحــه فتــرة ســماح قدرهــا ســتة أشــهر لســداد المتأخــر وإال اعتبــر 
الطلــب كأن لــم يكــن ويجــوز للمســجل إعــادة العمــل بالبــراءة المنتهيــة فــي أي وقــت قبــل نهايــة ســنة مــن تاريــخ 

المــدة التــي كان ينبغــي أن يتــم فيهــا الســداد إذا تبيــن لــه أن عــدم ســداد الرســوم كان لــه مــا يبــرره.

مدة حماية البراءة بعد )20( سنة من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة.
- تنتهي مدة حماية شهادة المنفعة بعد )10( سنوات من تاريخ إيداع طلب

    الحصول على نموذج المنفعة.
- يجوز تعديل مدة البراءة بما ال يجاوز خمس سنوات من تاريخ االنتهاء العادي وذلك

   بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة.

دليــل إجــراءات بــراءات االختــراع / نمــاذج المنفعــة، الصــادر عــن دائــرة 
الملكيــة الفكريــة فــي المديريــة العامــة للتجــارة بــوزارة التجــارة والصناعة.

ايداع

يجب

التعهد الكتابيكشف

اإليجاز

يدفع

تنتهي

المصدر

كيف تحصل على براءة اختراع؟
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سعف النخيل العماني
 أحد الحلول لمعالجة مياه صرف المستشفيات

كشــفت دراســة بحثيــة مّولهــا مجلــس البحــث العلمــي هدفــت إلــى معالجــة ميــاه المستشــفيات 
باســتخدام مــواد كربونيــة محــورة مــن ســعف النخيــل عــن إمكانيــة االســتفادة مــن ســعف 
وأوراق النخيــل فــي تنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي والصــرف الصناعــي، أو ميــاه )صــرف صحــي( 
المستشــفيات وتخليصهــا مــن المركبــات الكيميائيــة والدوائيــة الســامة واألصبــاغ قبــل وصولهــا 
إلــى المجــاري العامــة، قــام بالدراســة فريــق بحثــي برئاســة الدكتــور الســعيد الشــافعي مــن كليــة 

العلــوم بجامعــة الســلطان قابــوس. 

أظهــرت الدراســة أن معــدل اســتهاك المستشــفى للميــاه ينتــج عنــه كميــات كبيــرة 
مــن ميــاه الصــرف المحملــة باألدويــة والمــواد المشــعة والمــواد الكلوريــة والعضويــة 
ــن  ــن م ــف ط ــة 180 أل ــج قراب ــلطنة تنت ــد أن الس ــل نج ــب المقاب ــي الجان ــا، وف وغيره
ــاج مــادة  ــذي يســهل اســتخدام ســعف النخيــل إلنت ــر ال ســعف النخيــل ســنويا األم

كربونيــة واالســتفادة منهــا فــي معالجــة ميــاه صــرف المستشــفيات، حيــث حللــت 
ــا  ــوس، كم ــلطان قاب ــة الس ــفى جامع ــاه مستش ــن مي ــات م ــة عين الدراس

شــمل التحليــل اســتخدام جهــاز مطيــاف الكتلــة الكروماتوجرافــي 
ــة  ــم اختيارهــا لهــذه الدراســة، وشــملت الدراسـ ــة ت لســتة مــن األدوي
تحضيــر الكربــون النشــط والمنــزوع الميــاه وتحويــر أســطحها لتنتــج 
ســطوحا حمضيــة وقاعديــة وكارهــة للميــاه واختبــار قــدرة كل منهــا 

ــن  ــة م ــاه الخالي ــي المي ــرة ف ــل محض ــن محالي ــة م ــض األدوي ــة بع إلزال
األيونــات وكذلــك المخلوطــة مــع ميــاه صــرف المستشــفى، واختيــار 
بعــض األدويــة وتشــمل القاعــدي والحمضــي وثنائــي القطــب،  وذلــك 
لدراســة امتزازهــا عنــد ظــروف مختلفــة مــن الرقــم الهيدروجينــي 
ومــدة االمتــزاز وتراكيــز األدويــة وأوزان المــواد المــازة وكذلــك درجــة 
الحــرارة. حيــث أظهــرت الدراســة أن الميــاه الناتجــة مــن معالجــة 

الصــرف الصحــي تحتــوي علــى مســتويات أقــل مــن األدويــة وبعــض 
ــاه  ــاج مي ــى احتي ــة، وإل العناصــر المشــعة ولكنهــا ال تزيلهــا بالكلي
صــرف المستشــفى إلــى عمليــة فيزيائيــة كيميائيــة عــن طريــق 
ــذي تــم تحضيــره ضمــن  ــون المحــور، وال االمتــزاز علــى ســطح الكرب
هــذا المشــروع للمعالجــة قبــل أن يتــم خلطهــا مــع ميــاه الصــرف 
الصحــي، إلــى جانــب أن إزالــة األدويــة علــى الكربــون الــكاره للميــاه 
كان أفضــل بكثيــر مــن الكربــون النشــط ممــا أضــاف ميــزة فــي 

إزالتهــا عــن طريــق مرشــح الفصــل، باإلضافــة الــى قــدرة الكربــون الــكاره 
للميــاه علــى إزالــة بيثفينــول)A( والميثيليــن األزرق إضافــة إلــى بعــض  

ــائع  ــط الش ــون النش ــن الكرب ــر م ــل بكثي ــاه أفض ــن المي ــرى م ــاغ األخ األصب
ــا  ــة له ــواد كربوني ــر م ــم تحضي ــعة فت ــة والمش ــر الثقيل ــا العناص ــتخدام، أم االس

ــي  ــق التراكــب الكيميائ أســطح متخصصــة ذات قــدرة علــى اإلمســاك بهــذه العناصــر عــن طري
بنجــاح. 

ــاب  ــن الط ــة م ــوراه وثاث ــهادة الدكت ــى ش ــة عل ــت طالب ــد حصل ــة، فق ــة البحثي ــن الدراس وضم
علــى شــهادة الماجســتير إضافــة إلــى عمــل بعــض طــاب مشــروع الســنة النهائيــة ضمــن هــذا 
المشــروع، وقــد تــم نشــر بعــض االبحــاث وجــاري كتابــة وإرســال مجموعــة أخــرى مــن االبحــاث مــن 

هــذا المشــروع للنشــر العلمــي. 

 يســهم ســعف وأوراق النخيــل فــي معالجــة ميــاه المستشــفيات  
وتنقيــة ميــاه الصــرف الصحــي والصــرف الصناعــي باســتخدام مــواد 

كربونيــة محــورة مــن الســعف 
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إنزيم يأكل 
البالستيك

ــوروا  ــم ط ــدة إنه ــات المتح ــا والوالي ــي بريطاني ــاء ف ــال علم ق
ــي  ــوث ف ــة التل ــي محارب ــاهم ف ــد يس ــتيك ق ــأكل الباس ــا ي إنزيم

االثيليــن  تريفثــاالت  مــادة  هضــم  علــى  اإلنزيــم  المســتقبل.ويقدر 
المتعــدد وهــو شــكل مــن أشــكال الباســتيك ابتكــر فــي األربعينيــات 

وهــو مســتخدم حاليــا فــي ماييــن األطنــان مــن العبــوات الباســتيكية، 
البقــاء  المــادة  هــذه  مــن  المصنوعــة  الباســتيكية  للمنتجــات  ويمكــن 
ــي  ــن األراض ــرة م ــاحات كبي ــا مس ــوث حالي ــة وتل ــي البيئ ــنين ف ــات الس لمئ

ــم. ــاء العال ــي أنح ــار ف والبح
                                               

              المصدر: موقع االخبار االلكتروني 

قلب في صندوق

ــث للحفــاظ علــى األعضــاء البشــرية خــارج  جهــاز حدي
زراعــة  اطبــاء  يســتخدمها  حديثــة  تكنولوجيــا  الجســد، 

الجســم  خــارج  وهــو  القلــب  نبــض  علــى  للحفــاظ  األعضــاء 
علــى  يعتمــدون  األطبــاء  كان  حيــث  الجراحــات،  اثنــاء  البشــري 

التقنيــة التقليديــة مــن قبــل بحفــظ القلــب فــي صنــدوق معقــم 
ومحــاط بالثلــج، ولكــن بفضــل التقنيــة الحديثــة يمكــن للقلــب التحمل 
ــت 3 -4  ــي كان ــابق والت ــن الس ــر م ــاعات أكث ــى 8 س ــول حت ــرات أط لفت
ســاعات فقــط. وعلــى مــدار العــام الماضــي نجــح األطبــاء فــي مستشــفي 
ــد فــي إجــراء 25 عمليــة نقــل قلــب باســتخدام التقنيــة الحديثــة  هارفال
ــل  ــدث داخ ــا يح ــاكاة م ــاز بمح ــوم الجه ــم   OCS , فيق ــروف باس المع
ــب  ــوم القل ــجين فيق ــل باألكس ــدم محم ــخ ال ــري و ض ــم البش الجس

ــي.  ــري ح ــد بش ــل جس ــه داخ ــه كأن بوظائف
                               

                                            »المصدر سكاي نيوز عربي« 
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ــُث  ــُم والحدي ــَع المتاِكهــا اإلنســاُن القدي المــاء مــن أهــّم مصــادر الحيــاة التــي تطلَّ
علــى الســواء، ولــم يكــن لإلنســان العربــي القديــم ِحـــمًى يبــذل ألجلــه مالــه ونفســه 
ــت أكثــر أســباب الغــزو فــي الجاهليــة مــن أجــل  أكثــر مــن حمــى المــاء، ولقــد كان
ــرة مــن أجــل  ــه المدمِّ المــاء، كمــا هــو واقــع اليــوم فــي حقيقتــه؛ حيــث تتجــه حروب

الســيطرة علــى مصــادر الميــاه.

ــحرية  السِّ العِقدّيــة والممارســات  القديمــة الطقــوَس  ماَرَســت الشــعوُب واألمــم 
الفعلــي  المقابــل  هــو  الطقــس  فــكان  بنزولــه؛  واالحتفــاء  المطــر،  الســتجاب 
لألســطورة، وكان اإليمــاُن، وال زال، بــأيِّ معتقــٍد أو ديــٍن يحتــاج مــن أجــل بقائه طقوســًا 
يــه وتثّبتــه، وتضمــن لــه البقــاء مــا بِقــَي معتقــدوه والمؤمنــون بــه. فيذكــر فريــزر  تقوِّ
أّن بعــض القبائــل القديمــة مارســت طقــوَس مــا ُيعــرف بــــ » َنـــار االســتمطار« ؛ حيــث 
كانــت ُتشــِعل النــار إلســقاط المطــر . وعنــد عــرب الجاهليــة كانــت النــار أيًضا وســيلة 
لاســتمطار؛ فكانــوا إذا تتابعــت عليهــم األزمــات _ كمــا ذكــر الجاحــظ _ واشــتّد 
الَجــْدب، واحتاجــوا إلــى االســتمطار، اجتمعــوا وَجَمعــوا مــا َقــَدُروا عليــه مــن الَبَقــر ثــمَّ 
َعَقــدوا فــي أذناِبهــا وبيــَن عراقيبهــا، حطًبــا، ثــمَّ صعــدوا بهــا فــي جبــٍل وأْشــَعلوا 
ــْقيا.  ع. فكانــوا يــَرْون أّن ذلــك من أســباب السُّ عــاء والّتضــرُّ ــوا بالدُّ ْيــران، وَضجُّ فيهــا النِّ
ولعــلَّ تلــك الممارســة نــوٌع مــن التعاويــذ الســحرية التــي كانــوا يعتقــدون بنفِعهــا؛ 
الســتجاب المطــر. ومــن الطقــوس التــي مارســها العــرب الســتجاب المطــر أيًضــا، 

َغْســل الثيــاب، وقــد أورد هــذا الطقــس أكثــُر مــن مصــدر.

 وذكــر التيفاشــي فــي كتابــه »ســرور النفــس.. “ طقــَس َغْســِل الثيــاب فــي بيتيــن 
ــعر لــم ُيَســمِّ قائلهمــا، ُيظهــر مــن خالهمــا مــا ُيشــير إلــى أّن هــذا الطقس  مــن الشِّ
كان ُيســتخدم وســيلة ســحرية الســتجاب المطــر.إال أن معظــم الطقــوس التــي 
كانــت تمارســها األمــم القديمــة لاســتمطار تتركــز فــي قضيــة صانــع المطــر؛ 
ــاد  ــّم األمج ــن أه ــّد م ــر ُيع ــع المط ــى صن ــدرة عل ــاك الق ــى أن امت ــزر إل ــير فري إذ يش
ــز _  الرئيســة التــي يمكــن أن ُتنســب إلــى الرؤســاء واألبطــال القدامــى، ومــن الجائ
كمــا يــرى _ أنهــا كانــت هــي أصــل نظــام الرياســة؛ فتعتـــقد بعــض القبائل فــي غرب 
إفريقيــا أّنــه يمكــن للملــك أْن يجلــب لهــم المطــر أو الطقــس المعتــدل حيــن يشــاء؛ 
لــذا ُيْغِرقونــه بالهدايــا مــن الماشــية والحبــوب، بــل إنَّ بعــض القبائــل ال تعتــرف 
ــن يمتلكــون القــدرة علــى اســتنزال المطــر فــي الوقــت  بملكيــة األشــخاص إال الذي

المناســب، ويطلقــون عليهــم ملــوك المطــر . 

قــد حملــت أســماء بعــض ملــوك العــرب وزعمائهــا فــي الجاهليــة فكــرة المــاء 
ــه كان إذا شــحَّ المطــر  ــوا لرجــل مــن األزد »مــاء الســماء«؛ ألن ــك قال والمطــر، مــن ذل
َي: مــاء الســماء . وقــد ورد فــي الشــعر الجاهلــي  َجَعـــَل أموالــه مقــام المطــر، فُســمِّ
ــى أصــول  ــوك والزعمــاء بالمطــر والغيــث، وهــي فكــرة ترجــع إل ــاط المل فكــرة ارتب
ميثولوجيــه. واقتصــرت فكــرة الوســيط الســتجاب المطــر، فــي فتــرة متأخــرة، علــى 
صاحــب الســلطة الدينيــة، ولعــلَّ مــن هــذا المنطلــق كان العــرب فــي شــمال إفريقيا 
ــب علــى الجــدب. وقــد  ُيلـُقـــوَن أحــَد رجــاِل الّديــن عندهــم فــي أحــد الينابيــع؛ للتغلُّ
َز اإلســاُم الفكــرة الميثولوجيــة القديمة في اســتنزال المطر بـــصاة االستســقاء،  َعــــزَّ
د أرباب  يــن، وعلمــاؤه، وَجَعــَل اإلســاُم فكــرَة َتـَعـــدُّ ـــل بفكــرة الوســيط رجــاُل الدِّ وَتـكفَّ
المطــِر فــي الحضــارات القديمــة فــي َربٍّ واحــٍد ليــس غيــر. فــكان المطــُر علــى امتــداد 
ا للحكايــات واألســاطير والممارســات الشــعبية فــي  التاريــخ اإلنســاني رافــًدا َثـــّرً
المجتمعــات اإلنســانية، وقــد أشــار الزبيــدي فــي »تــاج العــروس« إلــى طقــس شــعبي 
ْيــرى »، قــال ابــن ُشــَمْيل :  يمارســه الّصبيــان فــي الباديــة إذا اْسَتْســَقْوا وهــو » الُمطَّ

ْيــَرى » . مــن ُدعــاء ِصْبِيــان األعــراب إذا رأوا حــاالً للمطــر : » ُمطَّ

ولعــَل مــن نافلــة القــول أنَّ بعــض هــذه األســاطير والطقــوس التــي كانــت تحتفــي 
ــك،  ــد ذل ــن، بع ي ــرارة الدِّ ــا ح ــت فيه ــي َخب ــابقة، والت ــم الس ــد األم ــر عن ــزول المط بن
ــد  ــي جس ــر، ف ــا المعاص ــي واقعن ــرة ف ــت حاض ــا زال ــدية، م ــا الَعـِقـ ت ُروُحه ــظَّ وتش

ــَمارسة.  ــد الُمـ ــادات والتقالي ــيد، والع ــعبية واألناش ــي الش ــات واألغان الحكاي

مقال20

الــَمــَطـــــر
األسطورة والطقس

د. حمود الدغيشي
أستاذ مشارك

ــَع  المــاء مــن أهــّم مصــادر الحيــاة التــي تطلَّ
ــى  ــُث عل ــُم والحدي ــاُن القدي ــا اإلنس المتالِكه
الســواء، ولــم يكــن لإلنســان العربــي القديــم 
ــن  ــر م ــه أكث ــه ونفس ــه مال ــذل ألجل ــمًى يب ِحـ
أســباب  أكثــر  كانــت  ولقــد  المــاء،  حمــى 
ــا  ــاء، كم ــل الم ــن أج ــة م ــي الجاهلي ــزو ف الغ
هــو واقــع اليــوم فــي حقيقتــه؛ حيــث تتجــه 
ــرة مــن أجــل الســيطرة علــى  حروبــه المدمِّ

ــاه. ــادر المي مص



ثالثــة مشــاريع تفــوز فــي النســخة الثانيــة مــن برنامــج تحويــل مشــاريع 
ناشــئة  لشــركات  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات  فــي  التخــرج 

UPGRADE .
مشروع الروبوت البحري

فــي  النفطيــة  التســربات  باغــات  مــع  التفاعــل  علــى  المشــروع  فكــرة  تقــوم 
البحــار التــي تصــل إلــى الجهــات المعنيــة، حيــث يقــوم الروبــوت اآللــي المصمــم علــى 
شــكل قــارب باالســتجابة لهــا، وذلــك بالتوجــه نحــو موقــع التلــوث الــذي يحــدده البــاغ، 

لتأكيــد  تحليلهــا  فــي  ويشــرع  الموقــع  مــن  عينــة  يأخــذ  نوع ثــم 
التلــوث، وبعدهــا يرســل نتائــج التحليــل للجهــة المعنيــة 

علــى  ويســاعد  اإلجــراءات،  باقــي  باســتكمال  لتقــوم 
اختــزال وقــت االســتجابة للباغــات وســهولة الكشــف 
ماحيــن،  بــدون  ويعمــل  الخاطئــة،  الباغــات  عــن 

بالكامــل. إلكترونــي  وبشــكل 

مشروع ويرفيو للواقع االفتراضي 

هــو تطبيــق يخــدم الباحثيــن عــن عمــل عبــر مســاعدتهم 
فــي العالــم االفتراضــي علــى محــاكاة تجربــة المقابــات 

والتعــرف  آليتهــا  مــن  والتمكــن  للتوظيــف،  الشــخصية 
علــى طــرق المقابــات، وكســر حاجــز الرهبــة والخــوف، وغــرس 

ــمل  ــة، ويش ــن للمقابل ــخاص المتقدمي ــوس األش ــي نف ــة ف الثق
ــة المجــاالت،  ــف المتنوعــة فــي كاف ــرا مــن الوظائ التطبيــق عــددا كبي

والتــي يمكــن للمســتخدم أن يختارهــا ويقــوم بتجربــة المقابــات فيهــا عبــر 
ــع االفتراضــي.   الواق

مشروع االبتكار البيومتري 

حــل ذكــي مصمــم  الوجــوه، وهــو  للتعــرف علــى  إلكترونــي  نظــام  هــو 
المطــارات وأماكــن  الشــرطة، خاصــة فــي  خصيًصــا لتعزيــز ودعــم عمــل 
ويســاعد  وجوههــم،  عبــر  القانــون  عــن  الخارجيــن  هويــة  لتحديــد  أخــرى 
وهــذه  قصيــر،  وقــت  فــي  عليهــم  القبــض  فــي  التقنــي  الحــل  هــذا 
علــى  قدرتهــم  مــن  والحــد  المجرميــن  لتحديــد  للغايــة  الخاصيــة مهمــة 

الحــل  هــذا  وسيســاعد  فعالــة،  بطريقــة  منهــا  الخــروج  أو  البــاد  دخــول 
األجهــزة المعنيــة أيًضــا علــى تحديــد المقيميــن فــي الســلطنة إذا كانــوا مســجلين بشــكل 
ــن  ــار يمك ــل، وباختص ــذا العام ــى ه ــروب عل ــان ه ــاك إع ــي أو أن هن ــر قانون ــي أو غي قانوًن
لرجــل األمــن ارتــداء النظــارات ، أو الســير فــي الســوق أو المطــارات، ثــم مســح هويــة المشــتبه 

بــه وجمــع التفاصيــل بســهولة دون إثــارة  أي ضجــة.
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 الغرفة لالبتكار
جائزة
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احــدى المبــادرات الهادفــة لدعــم المبتكريــن والباحثيــن مــن مختلــف 
ــع: ــرائح المجتم ــة ش ــتوى كاف ــى مس ــلطنة وعل ــاء الس أنح

      بتنظيم من مجلس البحث العلمي 
      بدعم من غرفة تجارة وصناعة عمان 

      وبالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والتقني

الفئات المستهدفة

الباحثون العلميونطلبة المدارس والكليات والجامعات

 رواد األعمال الحرة

 الباحثون عن عمل من المواطنين والمقيمين فيموظفو الجهات الحكومية والخاصة
محافظات السلطنة المختلفة

المجاالت

التسجيل مفتوح في الفترة من 1 نوفمبر 2018 إلى 31 يناير 2019 من خالل الموقع االلكتروني

لمزيد من المعلومات نرجو التواصل على

Innovate.Oman@trc.gov.om :البريد االلكتروني

أرقام التواصل: 22305461/22305495

 آلية التسجيل

www.trc.gov.om

مالحظة: التسجيل مفتوح باللغتين العربية واالنجليزية



يمكن الحصول على النسخة االلكترونية من الموقع االلكتروني او عبر االيميل

اآلراء الواردة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

www.trc.gov.om
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https://www.facebook.com/trcoman/
https://twitter.com/TRC_Oman
https://www.youtube.com/channel/UCpdz4wv7_D7HF0KuZfvVglQ
https://www.instagram.com/trc_oman/

