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أمــرًا  المنزليــة  النفايــات  تكــن مشــكلة  لــم    
يكــن  لــم  إذ  الماضيــة  العصــور  فــي  كبيــرًا 
اإلنســان يســتخدم المنتجــات الصناعيــة فــي 
حياتــه اليوميــة بشــكل كبيــر كمــا عليــه اليــوم، 
الطبيعــة  وخيــرات  خامــات  يســتثمر  كان  بــل 
ويطوعهــا فــي خدمتــه حيــث كانــت وعــاًء لــه 
ــه  ســواء فــي مأكلــه ومشــربه أو فــي باقــي مآرب
األخــرى، فنجــد أن الطعــام كان يطبــخ فــي قــدور 
أواٍن مصنوعــة مــن  فــي  الطيــن ويحفــظ  مــن 
ســعف النخيــل ويغلــف ويحفــظ بــأوراق النباتــات 
مــن  بــدال  الهمبــو(  )او  المــوز  بــورق  ويشــوى 
علــى  األثــر  ذات  المصنعــة  المــواد  اســتخدام 
االنســان والتــي تشــكل تحديــً وخطــرا بيئيــا.

الحاضــر  وقتنــا  فــي  النفايــات  ازديــاد  ويعــزى 
أعــداد الســكان وارتفــاع مســتوى  زيــادة  إلــى 
ــي  ــي مناح ــور ف ــن تط ــه م ــا صاحب ــة وم المعيش
فــي  المتبعــة  المنهجيــة  عــن  عوضــا  الحيــاة 
التخلــص مــن النفايــات ومعالجتهــا فــي دول 
العالــم الثالــث، فعلــى ســبيل المثــال أشــارت 
بيئــة  أجرتهــا شــركة  التــي  الدراســات  إحــدى 
أن  الــى  بالســلطنة  المنزليــة  النفايــات  حــول 
ــام 2٠١2  ــي ع ــة ف ــات المنزلي ــاج النفاي ــدل انت مع
بلــغ ١,5 مليــون طــن ومــن المتوقــع أن يصــل فــي 
عــام 2٠٣٠ إلــى ١,٨٩ مليــون طــن؛ وذلــك بمعــدل 

١,2 كجــم للفــرد يومًيــا. 
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مقال

النفايات المنزلية ثروة واعدة

ــا  ــوف عليه ــب الوق ــام يج ــذه األرق ــث إن ه حي
والعمــل علــى اســتيعابها الســتدامة المــوارد 
النفايــات  مــن  يســتفيد  اقتصــاد  وصناعــة 
وجعلهــا مــواد قابلــة لالســتخدام مــن جديــد، 
بــإدارة  والمهتمــون  الخبــراء  ينــادي  حيــث 
النفايــات نحــو ضــرورة االســتغالل األمثــل لهــذا 
المشــكلة وتحويلهــا الــى واقــع مفيــد ومثمــر 
ــر  ــة البحــث والتطوي ــق توجيــه بوصل عــن طري
نحــو هــذه المعضلــة التــي تتطلــب تضافــر 
الجهــود نحوهــا نظــرا لمــا تمثلــه النفايــات 
مــن تحــد يفــرض واقعــه فــي محيطنــا ســواء 
عــن طريــق التأثيــر علــى صحــة االنســان وســبل 
ــات أو  ــن النفاي ــة م ــة خالي ــط بيئ ــش وس العي

ــر. ــل تقدي ــى أق ــا عل ــد منه الح

فــي ملــف هــذا العــدد مــن نشــرة إضــاءات 
وقيمتهــا  النفايــات  ملــف  نتنــاول  علميــة 
االقتصاديــة ودور البحــث والتطويــر فــي تعزيز 
هــذه الصناعــة الواعــدة وتحويلهــا إل ى قيمــة 

ــم. ــا لك ــيقة نتمناه ــراءة ش ... ق

التصوير 
سارة بنت أحمد العامرية
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هيئة المجلس تعتمد برامج بحثية استراتيجية والهيكل 
التنظيمي الجديد للمجلس

األول  اجتماعهــا  خــال  العلمــي  البحــث  مجلــس  هيئــة  اعتمــدت 
ــذاء،  ــودة الغ ــامة وج ــتراتيجي لس ــي االس ــج البحث ــام 2019 البرنام لع
والبرنامــج البحثــي االســتراتيجي لألمــراض المزمنــة غيــر المعديــة، 
كمــا تــم اعتمــاد مشــروع إعــادة الهيكلــة التنظيميــة لألمانــة العامــة 
لمجلــس البحــث العلمــي وذلــك مــن أجــل تعزيــز التكامــل بيــن 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــرى م ــات األخ ــب والمؤسس ــن جان ــس م ــزة المجل أجه
ــع  ــم م ــا يتناغ ــس بم ــي المجل ــاءة األداء ف ــر كف ــى تطوي ــة إل باإلضاف

الحاليــة والمســتقبلية. المتغيــرات 

توقيع )15( اتفاقية ضمن الشبكة الوطنية لنقل التكنولوجيا
ــة  ــع اتفاقي ــملت توقي ــا، ش ــل التكنولوجي ــة لنق ــبكة الوطني ــن الش ــة ضم ــي 15 اتفاقي ــث العلم ــس البح ــع مجل وق
الدعــم إلنشــاء مكتــب نقــل التكنولوجيــا فــي كليــة العلــوم التطبيقيــة بصحــار، والكليــة التقنيــة بالمصنعــة، 
وتوقيــع اتفاقيــة االنضمــام للشــبكة الوطنيــة لنقــل التكنولوجيــا لكليــات العلــوم التطبيقيــة التابعــة لــوزارة 
التعليــم العالــي، والكليــات التقنيــة التابعــة لــوزارة القــوى العاملــة، وكليــة التربيــة بالرســتاق، وذلــك بهــدف تفعيــل 
نظــام وطنــي لنقــل التكنولوجيــا علــى المســتوى الوطنــي بالتعــاون بيــن مجلــس البحــث العلمــي، ووزارة التعليــم 

ــي، والقــوى العاملــة. العال

حلقة عمل حول برنامج سالمة وجودة الغذاء
نظــم مجلــس البحــث العلمــي ممثا فــي البرنامــج البحثي 
ــع وزارة  ــاون م ــذاء بالتع ــودة الغ ــامة وج ــتراتيجي لس االس
البلديــات اإلقليميــة ومــوارد الميــاه حلقــة عمــل ســامة 
وجــودة الغــذاء، جــاء ذلــك مــن منطلــق أهميــة ســامة 
ــة صحــة المســتهلك  وجــودة الغــذاء والحــرص علــى حماي
تــم خــال حلقــة  المأمونــة.  األغذيــة غيــر  مــن  وســامته 
ــك  ــة ومهــام البرنامــج وكذل العمــل مناقشــة أهــداف ورؤي

المحــاور البحثيــة والخطــة التشــغيلية للبرنامــج.

حلقة عمل حول مختبر تحليل تقرير مؤشرات االبتكار 
العالمي

المنظمــة  بالتعــاون مــع  العلمــي  البحــث  نظــم مجلــس 
العالميــة للملكيــة الفكريــة )الوايبــو( حلقة العمــل الوطنية 
حــول مختبــر تحليــل تقريــر مؤشــرات االبتــكار وبمشــاركة 
االســتراتيجية  تنفيــذ  لمتابعــة  الوطنــي  الفريــق  أعضــاء 
ــة لابتــكار. جــاء إقامــة حلقــة العمــل الوطنيــة مــن  الوطني
ــوة  ــاط الق ــتثمار نق ــرات األداء واس ــى مؤش ــوف عل ــل الوق أج
والتغلــب علــى التحديــات لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
للمنظومــة الوطنيــة لابتــكار والتــي ترتكــز علــى تطويــر 
البنيــة األساســية لتوفيــر المنــاخ واألرضيــة المائمــة لتفعيــل 
والخــاص  الحكومــي  القطــاع  بيــن  االبتــكاري  التعــاون 
والبحثــي.  كمــا هدفــت الــى تفعيــل العاقــات والروابــط 
الوطنيــة  المنظومــة  ومكونــات  عناصــر  بيــن  التكامليــة 
لابتــكار لضمــان مواكبــة متغيــرات ومتطلبــات واحتياجــات 
والدوليــة  االقليميــة  التوجهــات  مــع  وتماشــيا  الســلطنة 
وتطويــر رأس المــال البشــري لتكــون ثــروة وطنيــه قــادرة 

علــى االنتــاج وبنــاء مســتقبل عمــان.

ندوة تعريفية بمشروع دراسة الشخصيات العمانية 
المشتغلة بالتجارة والصناعة

نظــم مجلــس البحــث العلمــي ممثــا فــي البرنامــج البحثــي 
مــع  بالتعــاون  العمانــي  الثقافــي  للتــراث  االســتراتيجي 
والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العمانيــة  الوطنيــة  اللجنــة 
ــة  ــخصيات العماني ــة الش ــروع دراس ــة بمش ــدوة التعريفي الن
بمشــاركة  وذلــك  والصناعــة،  التجــارة  فــي  المشــتغلة 
محليــة واســعة مــن الجهــات المعنيــة، ودوليــة مــن مكتــب 
مختلــف  مــن  وحضــور  بالدوحــة،  اإلقليمــي  اليونســكو 

المعنيــة. المؤسســات 
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فكرة البحث:
تفاعــات  مــن  االســتفادة  حــول  البحثــي  المشــروع  فكــرة  تــدور 
ــر كميــات مضــادات األكســدة فــي عصيــر ثمــار  التضــوء فــي تقدي
الرمــان مثلمــا أكــدت الباحثــة الرئيســية بقيــة المغيريــة عنــد 
يعــود  هــذا  إن  قائلــة:  البحثــي،  المشــروع  فكــرة  حــول  اإلجابــة 
الــى التضــوء الكيميائــي والــذي يتــم انتاجــه أو تحفيــزه داخــل 
المختبــرات باســتخدام نــوع خــاص مــن المــواد الكيميائيــة تســمى 
مــواد التضــوء،  ونحــن فــي مختبراتنــا حاولنــا االســتفادة مــن هــذه 
ــة  االنتقائيــة لحســاب كميــة مضــادات األكســدة فــي بعــض األغذي
كعصيــر ثمــار الرمــان، فعنــد تفاعــل مضــادات األكســدة الموجــودة 
ــر الرمــان مــع مــواد التضــوء ينتــج ضــوء يتناســب مــع  فــي عصي
تركيــز مضــادات األكســدة فــي العصيــر، فكلمــا زاد تركيــز مضــادات 

ــطوعا.  ــوة وس ــر ق ــج أكث ــوء النات ــا كان الض ــدة كلم األكس

مراحل المشروع
وحــول مراحــل المشــروع البحثــي قالــت المغيريــة: قــام الفريــق 
البحثــي بتحضيــر عوالــق المنجنيــز وهــي أحــد مــواد التضــوء 
ــي  ــدة ف ــادات األكس ــات مض ــر كمي ــتخدامها لتقدي ــة واس المعروف
عينــات مختلفــة مــن عصيــر الرمــان الطــازج والتجــاري للوقــوف 
علــى درجــة جــودة هــذه الفاكهــة التــي يعرضهــا الســوق العمانــي 
ومــن ضمنهــا رمــان الجبــل األخضــر كناتــج محلــي باســتخدام 
الناتــج  الضــوء  ربــط شــدة  الضــوء حيــث يمكــن  برنامــج رصــد 

بتركيــز مضــادات األكســدة وحســاب تركيزهــا اإلجمالــي بدقــة.
ــرة أو  ــرات المصغ ــي المختب ــارب ف ــذه التج ــذ ه ــم تنفي ــت: ت وأضاف
مــا يســمى )مختبــر الرقائــق( باســتخدام القطــرات النانويــة، بحيــث 
ــف  ــان المخف ــر الرم ــة وعصي ــواد الكيميائي ــل الم ــخ محالي ــم ض يت
ــر هــذه القنــوات ويحــدث تفاعــل التضــوء داخــل قطــرة بحجــم  عب

ــو. النان
وأشــارت الباحثــة بقيــة المغيريــة إلــى أن أهميــة هــذه الدراســة 
تعــود إلــى كونهــا المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا اســتخدام عوالــق 
المنجنيــز النانويــة فــي مختبــر الرقائــق وتوظيفهــا للمــرة األولــى 

ــة. أيضــا فــي نظــام القطــرات النانوي
وان أهميــة البحــث تأتــي أيضــا مــن خــال تســليطه الضــوء علــى 
أهميــة مضــادات األكســدة ودورهــا فــي تعزيــز الجهــاز المناعــي 
والدفاعــي للجســم خاصــة مــع تغيــر النمــط الغذائــي لــدى كثيــر 
مــن النــاس وانتشــار بعــض األمــراض المزمنــة كمــرض الســكر 
تعــد مضــادات  والســرطان، حيــث  والشــرايين  القلــب  وأمــراض 
ــاعده  ــم وتس ــم الجس ــي تدع ــة والت ــة المهم ــن األغذي ــدة م األكس

ــيء. ــي الس ــن الغذائ ــرار الروتي ــن أض ــل م ــى التقلي عل

نتائج المشروع البحثي 
وحــول نتائــج المشــروع البحثــي قالــت المغيريــة: الحظنــا أن رمــان 
الجبــل األخضــر يحــوي كميــات مــن مضــادات األكســدة مقاربــة مــن  
ــان المعروضــة فــي  ــواع األخــرى مــن الرم تلــك الموجــودة فــي األن
ــا بالنســبة  ــاج المحلــي أم الســوق وهــذا يؤكــد علــى جــودة االنت
لعصائــر الرمــان التجــاري فنســب مضــادات األكســدة تختلــف مــن 
شــركة الــى أخــرى بشــكل كبيــر جــدا والفــت حيــث إن بعــض هــذه 
العينــات تقــل نســب مضــادات االكســدة فيهــا بنســب تصــل الــى 
حوالــي عشــرة أضعــاف بينمــا تزيــد فــي بعضهــا وتقــارب العصيــر 
الطــازج، وعنــد مقارنــة كميــات مضــادات األكســدة الموجــودة فــي 
ــع  ــلطنة م ــي الس ــوق ف ــي المس ــان الطبيع ــة الرم ــر فاكه عصي
ــد  ــم نج ــورة ل ــة المنش ــر العلمي ــال التقاري ــن خ ــرى م ــدول األخ ال
ــويقه  ــم تس ــا يت ــاوية لم ــا مس ــى إنه ــد عل ــا يؤك ــر مم ــا يذك فارق

فــي الــدول األخــرى.

الفريق البحثي
يضــم الفريــق البحثــي البروفيســور حيــدر بــن أحمــد اللواتــي 
أكاديمــي بكليــة العلــوم و البروفيســور فخــر الديــن ســليمان 

مــن كليــة العلــوم مــن جامعــة الســلطان قابــوس .

تطوير المشروع البحثي 
وعــن االســتفادة مــن المشــروع البحثــي مســتقبا قالــت الباحثــة: 
عــن  الكشــف  يشــمل  بحيــث  المشــروع  هــذا  تطويــر  يمكــن 
مضــادات األكســدة فــي أغذيــة أخــرى كالعســل وزيــت الزيتــون 
للوقــوف علــى جــودة االنتــاج المحلــي مــن هــذه األغذيــة، كمــا 
ــادات  ــر مض ــرى غي ــواد أخ ــن م ــف ع ــا للكش ــه أيض ــن تطبيق يمك
الحشــرية  المبيــدات  بعــض  وجــود  عــن  كالكشــف  األكســدة 
المســتخدمة فــي رش النبــات ومــدى احتــواء ثمــار هــذه النباتــات 

علــى هــذه المبيــدات.

اإلنجازات البحثية للمشروع 
ــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي  المشــروع البحثــي حــاز علــى الجائ
لعــام 2018م فــي قطــاع الثقافــة والعلــوم االنســانية واألساســية، 
ــم نشــره فــي واحــدة مــن  فــي فئــة الباحثيــن الناشــئين، كمــا ت
أهــم المجــات العلميــة العالميــة فــي مجــال أجهــزة االستشــعار 

ــي. الكيميائ

لعلــك ذهبــت يومــا إلــى شــاطئ البحــر ليــال والحظــت ظهــور لمعــان وبريــق )تضــوء( علــى رمــل الشــاطئ 
ــن  ــة بي ــدا عالق ــرة ج ــب صغي ــوء طحال ــذا التض ــدر ه ــتالحظ أن مص ــل س ــن الرم ــة م ــذت حفن ــإذا أخ ف
حبيبــات الرمــل، فالتضــوء ظاهــرة تلجــأ إليهــا العديــد مــن المخلوقــات الحيــة إمــا للدفــاع عــن نفســها 
أو للحصــول علــى الغــذاء أو للتواصــل فيمــا بينهــا، وتتميــز بعــض األســماك والبعــوض والفراشــات بــأن 

لهــا القــدرة علــى إصــدار هــذا النــوع مــن الضــوء وتســمى هــذه الظاهــرة )التضــوء البيولوجــي( 
ولالســتفادة مــن تفاعــالت التضــوء فــي تقديــر كميــات مضــادات األكســدة فــي عصيــر ثمــار الرمــان، مــّول 
ــة، طالبــة دكتــوراه فــي  ــة بنــت علــي المغيري ــا للباحثــة/ بقي مجلــس البحــث العلمــي مشــروعا علمي

قســم الكيميــاء بكليــة العلــوم بجامعــة الســلطان قابــوس.



سيرة باحث9 سيرة باحث8

ســيرة هــذا العــدد مــن نشــرة اضــاءات علميــة تســلط الضــوء علــى الباحــث المجيــد البروفيســور ســيف بــن ناصــر بــن محمــد 
ــة  ــد كلي ــب عمي ــك منص ــغل كذل ــوس، وش ــلطان قاب ــة الس ــاز بجامع ــط والغ ــاث النف ــز أبح ــرا لمرك ــل مدي ــذي يعم ــري ال البح
ــى  ــد عل ــا يزي ــيف م ــور س ــر البروفيس ــة، ونش ــس الكلي ــي نف ــاء ف ــم األحي ــس قس ــوس، ورئي ــلطان قاب ــة الس ــوم بجامع العل
ثالثمائــة منشــور علمــي مشــترك فــي المجــالت العلميــة وعــددا مــن فصــول الكتــب  والتقاريــر الفنيــة. فــي الســطور التاليــة 
مزيــد مــن التفاصيــل حــول ســيرة أحــد الخبــراء الباحثيــن العمانييــن الذيــن يعشــقون العلــم والمعرفةوالســعي نحــو ســبر 

ــراء المعرفــة  االنســانية وتحقيــق التميــز واإلجــادة. أعمــاق العلــوم واكتشــاف الجديــد والمســاهمة فــي اث

إنجازات بحثية:
التوثيــق العلمــي للبكتيريــا مــن ميــاه الصــرف الصحــي . 1

بأنهــا مفســدة للبيئــة، وتأثيرهــا علــى الحيــاة البريــة 
والبحريــة فــي عمــان، وأن ميــاه الصــرف الصحــي هــي 
وســيلة انتشــار ميكروبــات مقاومــة للمضــادات الحيويــة 

ــة. ــات الكيميائي ــة والمخلف ــادن الثقيل والمع
اكتشــاف غشــاء جديــد أثنــاء دراســة عمليــة االختــراق . 2

الميكروبــي لبنيــة قشــر بيــض الســلحفاة.
دراســة عوامــل اإلجهــاد البيئــي التــي تحفــز التعبيــر عــن . 3

بروتينــات اإلجهــاد فــي الكائنــات الميكروبيــة والنباتيــة 
والحيوانيــة.

تمكيــن تقنيــات مختلفــة فــي مجــال التقنيــات الحيويــة . 4
البتروليــة واالســتخراج المعــزز للنفــط الخــام.

موتــرات . 5 مــن  مختلفــة  أنــواع  خمســة  علــى  التعــرف 
الســطوح الحيويــة واثنيــن مــن البوليمــرات الحيويــة مــن 

العمانيــة.  الميكروبيــة 
استخدام الميكروبات في معالجة التلوث النفطي.. 6
إلــى . 7 الثقيــل  النفــط  لتحويــل  الميكروبــات  اســتخدام 

خفيــف. 
باســتخدام . 8 األنابيــب  فــي  النفــط  نقــل  طــرق  تطويــر 

الميكروبيــة. الســطوح  موتــرات 
تطوير طرق إعادة استخراج النفط من التربة الملوثة.. 9
10 . sulfur( الكبريــت  اختــزال  بكتيريــا  وتحديــد  الكشــف 

reducing bacteria( التــي تســبب تحمــض النفــط 
الخــام.

المنشورات العلمية:
ثاثمائــة  يزيــد علــى  مــا  البحــري  البروفيســور ســيف  نشــر 
منشــور مشــترك فــي المجــات العلميــة وعــددا مــن فصــول 
الفنيــة، وتــم اختيــار بعضهــا مــن قبــل  الكتــاب والتقاريــر 
BIOMEDNET، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، لتكــون فــي 
أعلــى 10 منشــورات فــي مجــال بحــوث انتشــار الميكروبــات.

سيرته التعليمية:
مــن . 1 1989م  عــام  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حصــل 

ــة  ــاء المجهري ــص األحي ــي تخص ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح الوالي
 )molecular biology( واألحيــاء الجزيئيــة )microbiology(
وكان موضــوع البحــث عــن تحــول بكتيريــا حساســة للمضــادات 

الحيويــة إلــى بكتيريــا مقاومــة عــن طريــق البازميــدات. 
حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي عــام 1994م مــن الواليــات . 1

ــاء  ــة واألحي ــاء المجهري ــة فــي تخصــص األحي المتحــدة األمريكي
ارتبــاط  ميكانيكيــة  فــي  البحــث  موضــوع  وكان  الجزيئيــة، 
)adherence( بكتيريــة الســالمونيا بخايــا الــدم البيضــاء 

لارتبــاط. المصاحبــة  بروتينيــة  والمســتقبات 

االهتمامات البحثية:
تتنــوع اهتمامــات البروفيســور ســيف لتشــمل جوانــب مختلفــة 
ــة  ــات الحيوي ــض المنتج ــة وبع ــات الحيوي ــة والتقني ــة بالبيئ متعلق

ــا: ومنه
االهتمامات الغذائية وسامة المياه.. 1

ــة . 2 ــى البيئ ــة إل ــادات الحيوي ــة للمض ــا المقاوم ــار البكتيري انتش
ــة. ــادن الثقيل ــوث بالمع والتل

الميكروبــي . 1 البيولوجــي  والتنــوع  البيئيــة  الجينوميــات 
)metagenome (

الميكروبــي . 1 الحيــوي  الباســتيك  تشــمل  حيويــة  منتجــات 
وموتــرات   )biopolymers( وبوليمــرات  ميكروبيــة  وأصبــاغ 

)biosurfactants( الســطوح 
تعزيــز اســتخراج النفــط الخــام وإمكانيــة تحويــل النفــط الثقيــل . 2

الــى نفــط خفيــف باســتخدام التقنيــات الحيويــة وإمكانيــة نقــل 
النفــط الثقيــل مــن حقــول النفــط عبــر انابيــب.
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ومشاريع بيئية وتصنيعية في 
السلطنة.

البروفيسور سيف البحري
إنجازات علمية في حقول األحياء المجهرية والبكتيريا

المساهمات األكاديمية:
واإلشــراف . 1 الدراســية  المناهــج  تطويــر  فــي  المســاهمة 

علــى مشــاريع أبحــاث الطــاب.
الجامعيــة . 2 للمرحلــة  ومختبريــة  نظريــة  كتــب  تأليــف 

العليــا.  والدراســات 
لطلبــة . 3 تطبيقيــة  طبيعــة  ذات  دراســية  دورات  تقديــم 

البكالوريــوس والدراســات العليــا فــي البحــث وتحضيــر 
منتجــات حيويــة وطــرق حــل مشــكات بيئيــة.

منجزات أكاديمية:
إعــداد برنامــج بكالوريــوس التقنيــات الحيويــة فــي قســم . 1

األحيــاء فــي كليــة العلــوم عــام 1997م والــذي طــرح ألول 
مــرة علــى مســتوى دول الخليــج.

ــام . 2 ــي ع ــتير ف ــج الماجس ــيس برام ــي تأس ــاهمة ف المس
2000م والدكتــوراه فــي عــام 2006م فــي قســم األحيــاء فــي 

ــوس. ــة العلــوم بجامعــة الســلطان قاب كلي
االشــراف علــى مــا يصــل 100 مشــروع بكالوريــوس ودراســات . 3

عليــا ومشــاريع بيئيــة وتصنيعيــة فــي الســلطنة.
خــال . 4 مــن  الحديثــة  البيولوجيــا  تعليــم  تطويــر طــرق 

مشــاريع  وعمــل  الحديــث  التدريــس  أســلوب  إدخــال 
مصغــرة. تطبيقيــة 

ــة . 1 ــة المركزي ــة والتطبيقي إنشــاء وحــدة األبحــاث التحليلي
ــوس. ــلطان قاب ــة الس ــي جامع )CAARU( ف

الجامعيــة . 2 للمرحلــة  البيئيــة  العلــوم  برنامــج  إنشــاء 
بالجامعــة. العلــوم  بكليــة 

الدكتور سيف البحري

النتائج العلمية البحثية ذات األهمية الكبيرة
عــزل بعــض أنــواع الميكروبــات ذات األهميــة الخاصــة للزيــت . 1

الثقيــل مــن بعــض حقــول النفــط فــي ســلطنة عمــان.
عــزل مجموعــة مــن الميكروبــات المنتجــة لموتــرات الســطوح . 2

الميكروبيــة  واأللــوان  والباســتيك  والبوليمــرات  الحيويــة 
ــة.  ــة مختلف ــات حيوي ــة وتطبيق ــة تجاري ــي لهــا أهمي الت

النفــط . 3 آبــار  مــن  ميكــروب   10،000 مــن  أكثــر  علــى  التعــرف 
ــوع  ــة للتن ــات البيئي ــات الجينومي ــتخدام تقني ــة باس العميق

الميكروبــي.
الغابــات . 4 تربــة  مــن  الفطريــات  مــن  نــادرة  أنــواع   )5( عــزل 

المطيــرة وحطــام النبــات فــي كوســتاريكا، اثنــان مــن أمريــكا 
الشــمالية، واثنــان مــن أوروبــا، وواحــد مــن عمــان. 

االشراف على ما يزيد عناكثر من



ملف العدد10

أصبحــت إدارة النفايــات المنزليــة ضمــن األولويــات البيئيــة القصــوى، إذ تشــكل النفايــات قضيــة مهمــة بســبب اثارهــا 
ــرة  ــذه الظاه ــول ه ــي ح ــي المجتمع ــر الوع ــة لنش ــددة والمبذول ــود المتع ــة ، إال أن الجه ــة والصح ــى البيئ ــا عل وخطورته
ســواء مــن خــالل تنظيــم المؤتمــرات الدوليــة والمحليــة وحضــور المعنييــن ومشــاركة الباحثيــن مــن مؤسســات القطــاع العــام 
ــات  ــراز إدارة النفاي ــادة الوعــي وإب ــى زي ــر الحكوميــة والجمعيــات المدنيــة والفــرق التطوعيــة أدى إل والخــاص والمنظمــات غي
فــي الســلطنة كموضــوع جوهــري وعــام يخــص جميــع فئــات المجتمــع ممــا اســتدعى وضــع خطــط اســتراتيجية طويلــة المــدى 
لحــل مشــكلة إدارة النفايــات فــي ســلطنة عمــان. فــي ملــف هــذا العــدد مــن نشــرة اضــاءات علميــة نســلط الضــوء علــى عــدد 
مــن المحــاور مثــل موضــوع النفايــات المنزليــة وكيفيــة توظيــف البحــث العلمــي الســترداد وتدويــر هــذه النفايــات وتحويلهــا 
الــى مــورد مــن خــالل فــرص العمــل التــي يمكــن أن يتــم توفيرهــا عبــر هــذا القطــاع الواعــد والتأكيــد علــى حتميــة النظــر 
إلــى النفايــات كمــورد اقتصــادي وإيجــاد أســلوب اســتراتيجي يســتند علــى البحــث والتطويــر للوصــول إلــى منظومــة شــاملة 
ومتكاملــة إلدارة النفايــات تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة وتطبــق أفضــل الممارســات وتحســن مســتوى الخدمــات إلدارة النفايــات.

مفهوم النفايات المنزلية
تعــد قضيــة النفايــات وكيفيــة التخلــص منهــا الشــغل الشــاغل 
لــدى الكثيــر مــن دول العالــم، إذ ان كثــرة إنتــاج النفايــات وعــدم 
وتشــويه منظــر  التلــوث  الــى  يــؤدي  بشــكل صحيــح  إدارتهــا 
البيئــة وانتشــار األمــراض واالوبئــة فــي المجتمــع حيــث يقــول 
 – اإلدارة  رئيــس مجلــس  الرواحــي  بــن حمــود  الدكتــور ســالم 
خــال  انــه  م.  م.  ش.  المتكاملــة  للمشــاريع  األصليــة  شــركة 
ــي  ــة ف ــة والبلدي ــات المنزلي ــة النفاي ــة زادت كمي ــود الماضي العق
ــح ان  ــة يتض ــات األولي ــض الدراس ــال بع ــن خ ــان وم ــلطنة عم س
النفايــات المنزليــة فــي الســلطنة تصــل الــى أكثــر مــن 3 ماييــن 
طــن ســنويا. فهــذه النفايــات تشــكل خطــرا بيئيــا وتهــدد صحــة 
ــرادم  ــي الم ــات ف ــن النفاي ــة، فدف ــات الحي ــاة الكائن ــان وحي االنس
يتســبب فــي مشــكات بيئيــة خطيــرة خصوصــا علــى المــدى 
الطويــل، فعنــد تحلــل المخلفــات العضويــة فــي المــرادم ينبعــث 
غــاز الميثــان الــذي ُيعــد ضــارا للبيئــة ويســبب زيــادة درجــة حــرارة 
األرض فــي ظاهــرة تســمى االحتبــاس الحــراري. إضافــة لذلــك فــإن 
الســوائل المتكونــة فــي المــرادم نتيجــة لذوبــان هــذه المخلفــات 
فــي التربــة يــؤدي إلــى تلــوث الميــاه الجوفيــة فــي باطــن األرض.

مــن جانبــه قــال الدكتــور مهــاب بــن علــي الهنائــي مديــر مركــز 
إدارة  ومفاهيــم  مصطلحــات  إن  بيئــة  بشــركة  البيئــي  التميــز 
النفايــات والجــدوى االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة منهــا تشــغل 
حيــزا ال بــأس بــه لــدى الــرأي العــام، ونظــرا لتعــدد المســؤوليات علــى 
مؤسســات حكوميــة مختلفــة ســابًقا جــاء المرســوم الســلطاني 
ــات والمــوارد  رقــم )46 / 2009( لينظــم العمــل فــي مجــال إدارة النفاي
ضمــن مؤسســة خاصــة ُتعنــى بتطويــر مجــال إدارة النفايــات الصلبــة 
بمختلــف أنواعهــا ورفــد اقتصــاد البلــد مــن خــال اســتغال المــوارد 
المتاحــة وقــد نشــأت مبــادرات مختلفــة الســتكمال منظومــة البنــى 
التحتيــة فــي الســلطنة وتجهيــز الخدمــات الازمــة لتشــغيل قطــاع 
النفايــات البلديــة والــذي يعــد مــن القطاعــات الحساســة فــي أي 
دولــة، ومنهــا تفرعــت العديــد مــن المهمــات لتحديــد نــوع النفايــات 
التــي ُتعنــى الشــركة العمانيــة القابضــة لخدمــات البيئــة »بيئــة« 
بأخــذ زمامهــا و التعامــل معهــا، فظهــرت النفايــات البلديــة الصلبــة 
بجميــع أنواعهــا ومــن بينهــا النفايــات المنزليــة و التــي تعــرف علــى 
أنهــا النفايــات الناتجــة عــن األنشــطة الســكنية العاديــة وهــي ناتجــة 
األثــاث  وحطــام  الطعــام  مخلفــات  مــن  المختلفــة  األنشــطة  مــن 
وقطــع القمــاش والــورق والكارتــون وعلــب المشــروبات بأنواعهــا ، 
ــة  ــة، والخدمي ــة، والتجاري ــات الصناعي ــات المؤسس ــن مخلف ــا ع فض
ــا  ــص منه ــم التخل ــا يت ــادة م ــي ع ــة الت ــة التالف ــواد الصلب ــن الم م
بطريقــة غيــر منظمــه، ويمكــن القــول ان الــدول اليــوم قائمــة علــى 
ــات  ــزة إدارة النفاي ــا ركي ــن أهمه ــة، م ــى التحتي ــز البن ــن ركائ ــدد م ع
ــة لهــا واألنشــطة التابعــة لهــا والتــي يتضــح  والمنشــأت المصاحب
ــا مقــدار زيادتهــا الســنوية علــى مســتوى العالــم بشــكل عــام  جلّيً

ــاص. ــكل خ ــلطنة بش ــتوى الس ــى مس وعل

موردا اقتصاديا

المصدر : موقع اثراء
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تزايد النفايات المنزلية
تــرى الدكتــورة ناديــة الســعدية المديــرة التنفيذيــة لمركــز عمــان 
للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة التابــع لمجلــس البحــث 
ــطة  ــات األنش ــل مخلف ــي مجم ــة ه ــات المنزلي ــي أن النفاي العلم
المنزليــة التــي يقــوم االنســان بهــا فــي المنــازل أو المطاعــم 
وغيرهــا وفــي حالــة تركهــا وإهمالهــا فــإن ذلــك ســيؤدي ويســيء 
إلــى الصحــة والســامة العامــة لإلنســان والحيــوان والنبــات ومــن 

ــات: أهــم أســباب انتشــار النفاي
ــي حيــث يوجــد تناســب . 1 النمــو الســكاني والتوســع العمران

طــردي كلمــا زاد عــدد الســكان وزاد التوســع العمرانــي تــزداد 
كميــة المخلفــات الناتجــة عــن األنشــطة البشــرية.

االســتهاك . 2 يــزداد  وهنــا   - المعيشــي  المســتوى  تطــور 
يســتهلكها  ال  وقــد  وشــرائها  الغذائيــة  للمــواد  البشــري 
النفايــات. الفــرد وربمــا يأخــذ الكثيــر منهــا طريقــه نحــو 

التطــور االقتصــادي - لقــد ســاهمت زيــادة المصانــع ومعامــل . 3
األغذيــة فــي توفيــر المعلبــات والمــواد الغذائيــة الجاهــزة 
والصحــون  والماعــق،  األكــواب،  إلــى  باإلضافــة  لــألكل، 
الباســتيكية، والورقيــة غيــر القابلــة لاســتعمال مــرة أخــرى 

ممــا يجعلهــا ســببا فــي تراكــم النفايــات المنزليــة.
وتضيــف الدكتــورة ناديــة بالقــول ان اإلحصــاءات التــي تناولــت 
العالــم مــن  أن مــا ينتــج فــي  إلــى  النفايــات تشــير  موضــوع 
المخلفــات يقــرب مــن 2.1 مليــار )طــن( ســنويا مــن المخلفــات 
ــم  ــات األمــم المتحــدة UNEP 2009( وســيرتفع هــذا الرق )احصائي
إلــى 2.2 مليــار طــن ســنويا وأكثــر مــن ذلــك فــي عــام 2025 وهــذا 
يعنــي زيــادة حصــة الفــرد مــن رمــي النفايــات مــن 1.2 كغــم إلــى 

1.42 كغــم للشــخص الواحــد باليــوم.

ــير  ــراءات تش ــأن الق ــي ب ــاب الهنائ ــور مه ــال الدكت ــه ق ــن جانب م
الــى أن معــدل انتــاج النفايــات المنزليــة فــي عــام 2012 بلــغ 1,5 
ــي  ــل ف ــع أن تص ــن المتوق ــان وم ــلطنة عم ــي س ــن ف ــون ط ملي
عــام 2030 إلــى 1,89 مليــون طــن؛ وذلــك بمعــدل 1,2 كجــم للفــرد 
ــى  ــل عل ــا والعم ــوف عليه ــتوجب الوق ــام تس ــذه األرق ــا وه يومًي
علــى  يعتمــد  اقتصــاد  وبنــاء  المــوارد  الســتدامة  اســتيعابها 
تأهيــل المــواد المتخلــص منهــا وجعلهــا مــواد قابلة لاســتخدام 
المنزليــة تصــدر  النفايــات  بــأن  الهنائــي  مــن جديــد. ويضيــف 
بكميــات مختلفــة وأغلبهــا مخلفــات الطعــام بنســبة 27% والتــي 
تقــدر قيمتهــا بنحــو 57 مليــون ريــال عمانــي ســنوّيًا )2018( وذلــك 
ألســباب عــدة منهــا قلــة الوعــي لــدى األفــراد بالطــرق الصحيحــة 
ــة  ــة المناســبة لشــرائها لمــدة معين ــن األطعمــة، أو الكمي لتخزي
لعــدد معيــن مــن أفــراد األســرة، أو الطــرق التقليديــة والمتعــارف 

ــر الطعــام الفائــض عــن الحاجــة.  عليهــا فــي تدوي

البحث والتطوير في قطاع النفايات
يلعــب البحــث والتطويــر دورا مهمــا فــي تحســين األداء البيئــي 
ــرات  ــن التأثي ــد م ــة للح ــاج الطاق ــاع إنت ــي قط ــة ف ــات وخاص للقطاع
المناخيــة والبيئيــة المرتبطــة بهــذا القطــاع - وهــو العنصــر المهــم 
فــي التنميــة المســتدامة. حيــث إنــه ينظــر إلــى النفايــات كمــورد 
اقتصــادي يمكــن اســتغالها كمــواد خــام فــي عــدة أنشــطة تجاريــة 
النتــاج طاقــة مســتدامة مثــل انتــاج الهيدروجيــن الحيــوي، والغــاز 
الحيــوي، والوقــود الحيــوي، ومــا إلــى ذلــك، مــن خــال التقنيــات 
المختلفــة المعنيــة بتحويــل النفايــات إلــى طاقــة. وفــي هــذا الجانــب 
يقــول الدكتــور مهــاب الهنائــي بــأن عــددا مــن الدراســات تبحــث فــي 
ــدر  ــوي )مص ــاز الحي ــاج الغ ــدر إلنت ــة كمص ــواد العضوي ــتخدام الم اس
للطاقــة( عــن طريــق التحلــل الحيــوي للمــواد العضويــة فــي غيــاب 
األوكســجين. ويتــم إنتــاج الغــاز الحيــوي مــن النفايــات مثــل النفايــات 
الصحــي،  الصــرف  البلديــة، وميــاه  والنفايــات  والســماد،  الزراعيــة، 

ــا الطعــام. وبقاي
ويضيــف الدكتــور مهــاب: فــي شــركة بيئــة نســعى الــى التقليــل من 
ــى أدنــى حــد ممكــن، ممــا يحقــق مبــدأ االقتصــاد  ــات إل حجــم النفاي
الدائــري الــذي ُيعنــى بإعــادة اســتخدام وإصــاح وإعــادة تأهيــل وتدويــر 
ــيخفف  ــري س ــاد دائ ــو اقتص ــه نح ــا ان التوج ــات، كم ــواد والمنتج الم
الضغــط علــى البيئــة، وســيعزز مــن اســتمرارية وجــود المــواد الخــام، 

ويزيــد االبتكاريــة والنمــو، وتنويــع مصــادر الدخــل للدولــة. 

عمــان  مركــز  مديــرة  الســعدية  ناديــة  الدكتــورة  الــرأي  وتشــاركه 
للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة  بانــه يمكــن للبحــث العلمــي 
أن يســاهم بــدور كبيــر فــي تعظيــم االســتفادة مــن حجــم النفايــات 
المنزليــة وكيفيــة االســتفادة منهــا مــن خــال طــرق متعــددة منهــا 
طمــر النفايــات المنزليــة وإنتــاج األســمدة العضويــة ويمكــن أن يتــم 
ذلــك علــى مســتوى المنــازل أو المــدارس والقســم اآلخــر بحاجــة 
ــو نأخــذ مثــاال بســيطا هــو كيفيــة صناعــة الســماد  ــع ول إلــى مصان
العضــوي مــن المخلفــات المنزليــة حيــث يتــم جمــع مخلفــات الخضــر 
الحفــرة  تغليــف  بعــد  حفــرة  فــي  ووضعهــا  واألشــجار  والفواكــه 
بالنايلــون واضافــة مــادة ســكرية وطمرهــا، بعــد فتــرة تتحــول إلــى 
أســمده عضويــة. ثانيــا: انتــاج غــاز الميثــان وفيــه يتــم حــرق النفايــات 
المنزليــة داخــل أفــران حراريــة تصــل درجــة الحــرارة فيهــا إلــى 1000 
درجــة مئويــة لتســخين المــاء داخــل أنابيــب خاصــة فينتــج عنــه بخــار 
يشــغل محــول لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة ويمكــن االســتفادة منهــا 

ــاه البحــر. فــي الســلطنة بتحليــة مي

وفــي هــذا الخصــوص يعلــق الدكتــور ســالم الرواحــي انــه نتيجــة 
خــال  حدثــت  التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحيــاة  لتطــورات 
الســنوات الماضيــة فــي ســلطنة عمــان والتــي تســببت فــي ظهــور 
زيــادة  فــي  مباشــر  بشــكل  ســاهمت  جديــدة  معيشــية  أنمــاط 
زيــادة كميــة  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  وتنوعهــا،  اإلنســان  متطلبــات 
الحاجــة  أصبحــت  هنــا  مــن  وتنوعهــا.  يوميــً  المتولــدة  النفايــات 
إلــى ضــرورة إتبــاع األســاليب العلميــة واســتخدام البحــث  ملحــة 
والتطويــر فــي إدارة هــذه النفايــات ســواء ذلــك كان فــي طريقــة 
جمعهــا أو حفظهــا أو فــي نقلهــا والتخلــص منهــا بطــرق ســليمة. 
وأمــام هــذه األنــواع الكثيــرة مــن الفضــات والنفايــات مــا زلنــا نعانــي 
ــة دون  ــة ونهائي ــة التخلــص منهــا بطــرق علمي مــن مشــكلة كيفي
المســاس بالمــوارد الطبيعيــة والبيئــة وصحــة االنســان. وقــد لجــأت 
ــا  ــات منه ــن النفاي ــص م ــتى للتخل ــاليب ش ــى أس ــدول إل ــض ال بع
نجحــت ومنهــا لــم تعــط نتائــج إيجابيــة. وفــي اآلونــة االخيــرة اتبعــت 
النفايــات تضمــن ســامة  الــدول طرقــً إيجابيــة فــي ادارة  بعــض 
صحــة اإلنســان وحمايــة البيئــة وعــدم التلــوث واالســتفادة مــن هــذه 

النفايــات.

د. مهاب بن علي الهنائي
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بحوث ودراسات تدعم االستفادة من 
النفايات

البحــث العلمــي  البحــث العلمــي لتوجيــه دفــة  ســعى مجلــس 
نحــو هــذه المشــكلة اذ بلغــت البحــوث الممولــة فــي قطــاع البيئــة 
ــا 647917  ــة وقدره ــة بتكلف ــوث علمي ــة 5 بح ــة قراب ــوارد الحيوي والم
ريــاال عمانيــا، ســاهمت فــي بنــاء كــوادر بشــرية متخصصــة حيــث 
ــتير  ــة الماجس ــى درج ــوراه و4 عل ــة الدكت ــى درج ــاب عل ــل 3 ط حص
ضمــن هــذه المشــاريع البحثيــة. وفــي هــذا الجانــب نســتعرض إحــدى 
ــب  ــل التركي ــوان تحلي ــس بعن ــا المجل ــي موله ــات الت ــذه الدراس ه
النهائــي للنفايــات البلديــة الصلبــة فــي مدينــة مســقط، أجراهــا 
ــة الهندســة، بجامعــة  ــن مــن كلي ــن ســعيد باعوي ــور محــاد ب الدكت
الســلطان قابــوس، اذ أوصــت الدراســة بضــرورة تحويــل النفايــات 
ــة  ــات الصلب ــن النفاي ــة م ــة العالي ــوى الطاق ــرا لمحت ــة نظ ــى طاق إل
المحليــة 15,000 كيلــو جــول / كيلوغــرام، كمــا تــم تحديــد الصيــغ 
الكيميائيــة مــن النفايــات الصلبــة المحليــة مــع الكبريــت ومــن دون 
عنصــر الكبريــت، كمــا أوضحــت الدراســة أن أكثــر مــن 43% مــن المــواد 
التــي تــم التخلــص منهــا فــي المــردم تتكــون مــن مركبــات عضويــة 
قابلــة للتحلــل، وأظهــرت النتائــج أيضــا أن المكونــات الرئيســية مــن 
ــون  ــتيكية 24%، والكرت ــواد الباس ــن الم ــت م ــات كان ــي النفاي إجمال

14%، ونفايــات الطعــام %8.
وفــي دراســة بحثيــة أخــرى قــام بهــا مجلــس البحــث العلمــي ممثــا 
ببرنامــج دعــم التكيــف نحــو التنميــة المســتدامة بعنــوان نهــج 
التنميــة المســتدامة لخلــق قيمــه مضافــة )2015( بقيادة البروفيســور 
ســتيف هولــز الباحــث الرئيســي فــي المشــروع إذ خرجــت بعــدد مــن 
ــوات  ــاث خط ــذ ث ــي تنفي ــت ف ــي تمثل ــات والت ــات والمقترح التوصي

ــات فــي الســلطنة: رئيســية لاســتفادة مــن النفاي
ــات  ــص النفاي ــف وفح ــة وتصني ــة وتحليلي ــات بحثي ــراء دراس أوال: إج
البلديــة الصلبــة علــى أســاس أفضــل الممارســات العالميــة وإجــراء 
الحالــي،  النفايــات  إدارة  نظــام  لتكلفــة  المســتوى  عالــي  تحليــل 
األدوات  ودراســة  المســتقبلية  الســيناريوهات  أهــم  ومعرفــة 
فــي  المحتمــل  والتطبيــق  النفايــات  بــإدارة  الخاصــة  االقتصاديــة 
ســلطنة عمــان مــع ضــرورة دراســة األســواق المحليــة غيــر الرســمية 
فــي مجــال اســترداد المــوارد واألخــذ بمتطلبــات تنميــة المؤسســات 
هــذا  فــي  المــوارد  اســترداد  ومجمعــات  والمتوســطة،  الصغيــرة 
ــك مــن خــال صياغــة شــراكات وبرامــج  القطــاع ويمكــن متابعــة ذل
والشــركات  العمانييــن  األعمــال  رواد  بيــن  التكنولوجيــا  لنقــل 

العالميــة فــي هــذا المجــال. 
ثانيــا: التركيــز علــى تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة فــي مجــال اســترداد 
ــات  ــل النفاي ــي لفص ــروع تجريب ــذ مش ــات كتنفي ــن النفاي ــوارد م الم

ــرة فــي الســلطنة. ــة كبي بجــوار كل مدين
ثالثــا: صياغــة اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة وتفصيليــة وبهيكلــة 
إلدارة النفايــات باعتبــار النفايــات مــوردا اقتصاديــا مهمــا وبمشــاركة 
الخبــراء اإلقليمييــن والدولييــن والمعنييــن فــي الســلطنة، لتحديــد 

منهــج واقعــي يمكــن تحقيقــه علــى أرض الواقــع.
كذلــك توصلــت الدراســة الــى ان النفايــات فــي الســلطنة تتميــز 
الســلطنة  تنتــج  إذ  القابلــة للتدويــر  المــواد  بنســبة عاليــة مــن 
ســنويا حوالــي مليــون وســبع مائــة ألــف طــن مــن النفايــات الصلبــة 
يأتــي الــورق فــي المقدمــة والباســتيك والمعــادن والزجــاج ثانيــا.

نماذج لمبادرات مؤسسية ومجتمعية 
محليا وعالميا

نجحــت شــركة »بيئــة« فــي تعزيــز الشــركات القائمــة علــى إعــادة 
المنزليــة  المخلفــات  عــن  الناتجــة  الباســتيكية  النفايــات  تدويــر 
ومخلفــات المؤسســات المدنيــة األخــرى، وذلــك بدعــم المشــاريع 
ــاس  ــن ســرحان المتحــدة )ب ــرة مثــل شــركة اب المتوســطة والصغي
بــن( التــي تأسســت فــي عمــان ســنة 2013م فــي محافظــة الداخليــة 
فــي واليــة ســمائل حيــث تقــوم بتجميــع عبــوات الباســتيك الفارغــة 
ســواء مــن المؤسســات المدنيــة أو المنــازل حســب طلبهــا مــن 
األفــراد، وقــد تمكنــت الشــركة فــي عــام 2018 مــن تجميــع 33 طــن مــن 
مــواد الباســتيك عالــي الكثافــة )HDPE( و38 طنــا مــن باســتيك 
ــن 10- ــا م ــة لجمعه ــهري، إضاف ــكل ش ــن )PET( بش ــي إيثيلي البول
20 طنــا مــن مخلفــات بولــي بروبليــن )PP( شــهرًيا، تقــوم الشــركة 
بإعــادة تدويــر الباســتيك عالــي الكثافــة )HDPE( إلــى حبيبــات 
صغيــرة وثــم بيعهــا للمصانــع المحليــة لاســتخدامات التجاريــة 
المتعــددة. وهنالــك مبــادرة أهليــة بواليــة البريمــي مدعومــة مــن 
الشــركة العمانيــة القابضــة لخدمــات البيئــة »بيئــة«. تتمثــل المبــادرة 
ــوان »دوام  ــة بعن ــذ حمل ــم تنفي ــق البريمــي التطوعــي، حيــث ت بفري
ــا ومخلفــات الطعــام الصــادرة  النعمــة« وتهــدف للتقليــل مــن بقاي
عــن المنــازل أو قاعــات االحتفــاالت أو المنشــأت الســكنية الســياحية 
بتجميــع بقايــا الطعــام الفائــض وتوفيرهــا للحيوانــات المستأنســة 
فــي المــزارع األهليــة فــي الواليــة. تمكنــت المبــادرة مــن إعالــة خمــس 
مــزارع رئيســية فــي الواليــة بإجمالــي مــا يربــو عــن 500 ماشــية مختلفة 
األصنــاف وبعائــد دخــل صافــي يقــدر بألفيــن وســبعمائة )2700 ر.ع( 

ــال شــهرًيا إلجمالــي المــزارع.  ري

وعلــى المســتوى اإلقليمــي فــي الهنــد، يتــم إنتــاج 62 مليــون طــن 
مــن النفايــات الصلبــة ســنويً تمثــل نفايــات الطعــام نســبة 50% مــن 
النفايــات البلديــة الصلبــة، ويتــم تجميــع حوالــي 75-80% مــن هــذه 
النفايــات ويتــم معالجــة مــا بنســبة 22-28%، وفــي مجــال اســتغال 
ــة  ــينات جذري ــة بتحس ــوزا الهندي ــة أالب ــت مدين ــام، قام ــات الطع نفاي
وإدارة وحــدة  تركيــب  مــن خــال   ، العضويــة  المخلفــات  إدارة  فــي 
التســميد فــي جميــع أنحــاء المدينــة حيــث إن عمليــة التســميد هــي 
ــات والكائنــات الحيــة الدقيقــة  عبــارة عــن تفاعــل معقــد بيــن النفاي
الموجــودة داخلهــا إلنتــاج ســماد عضــوي قابــل لاســتخدام الزراعــي. 

بين السطور

أشــار تقريــر للبنــك الدولــي )2018( إلــى أن التوســع الســريع للمــدن، ونمــو الســكان، والتنميــة االقتصاديــة ســيدفع النفايــات 
العالميــة إلــى زيــادة بنســبة 70% خــال الثاثيــن عاًمــا القادمــة - إلــى 3.40 مليــار طــن مــن النفايــات المتولــدة ســنوًيا، والــذي 

يفــوق النمــو الســكاني بأكثــر مــن الضعــف بحلــول عــام 2050.
 أشــار التقريــر إلــى انــه فــي عــام 2016م فقــط أنتــج العالــم 242 مليــون طــن مــن النفايــات الباســتيكية- مــا يعــادل حوالــي 24 

تريليــون زجاجــه باســتيكية ســعة 500 ملــم.
نســتنتج كخاصــة لهــذا الموضــوع ان قطــاع النفايــات قطــاع واعــد إذا تحــول مــن مشــكلة بيئيــة إلــى مــورد اقتصــادي مهــم، 
حيــث قامــت الكثيــر مــن دول العالــم بإيجــاد طــرق وأســاليب حديثــة لمعالجــة النفايــات واالســتفادة منهــا بــدال مــن الطمــر 
الصحــي والحــرق إلــى وضــع مشــاريع اســتراتيجية مبنيــة علــى أســس علميــة إلعــادة تدويــر النفايــات وتقليــص حجــم هــذه 
النفايــات وحمايــة المــوارد والثــروات الطبيعيــة والمحافظــة علــى البيئــة وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة وتشــجيع االســتثمار فــي 

هــذا المجــال علــى وجــه الخصــوص.

تتميز النفايات في السلطنة 
بنسبه عالية من المواد 

2٤2 مليون طن من النفايات القابلة للتدوير 
البالستيكية 
في عام 2٠١٦

دراسات تم تمويلها من 
قبل مجلس البحث العلمي 

لالستفادة من النفايات  
ساهمت في حصول ٣ طالب 

على درجة الدكتوراة و٤ طالب 
على درجة الماجستير 

 الدكتور سالم الرواحي
رئيس مجلس إدارة الشركة االصلية للمشاريع 

المتكاملة  
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الحظيــرة االلكترونيــة هــي ابتــكار للطالبــة ســاره البطرانيــة حقــق المركــز الثانــي فــي مســابقة مختبــر الجــدران 
المتســاقطة فــي نســختها عــام 2018م التــي نظمهــا مجلــس البحــث العلمــي، بالتعــاون مــع مؤسســة الجــدران 

المتســاقطة األلمانيــة الهادفــة لدعــم العلــم والعلــوم اإلنســانية.

نبذة حول االبتكار:
ُصممــت الحظيــرة االلكترونيــة لتقــوم بالتنظيــف اإللكترونــي للمســاهمة بصــورة كبيــرة فــي تقليــل الجهــد والوقــت 
ــة فــي التخلــص مــن  ــه الحديث ــكاري بفضــل تقنيت ــو الدواجــن، كمــا يســهم هــذا المشــروع االبت ــذي يســتهلكه مرب ال

ــد مــن األمــراض. ــات التــي تــؤدي إلــى العدي الروائــح الكريهــة والميكروب
إضافة إلى ذلك فقد ُزودت الحظيرة اإللكترونية بنظام التنظيم الحراري لتوفير بيئة

 مائمة لعيش الدواجن وأيضا نظام التزويد الغذائي، كما انها تعمل بنظام ألواح الطاقة 
الشمسية.

أهداف المشروع:
توفير الجهد والوقت.. 1

الوقاية من العديد من األمراض الحيوانية المعدية.. 2
الحفاظ على النظافة والمظهر العام.. 3
التزويد الغذائي المستمر للحيوانات في الحظيرة.. 4
زيادة اإلنتاجية الحيوانية. . 5

مكونات المشروع:
يحتوي المشروع االبتكاري على ثاثة أنظمة: 

نظام التنظيف التلقائي، والذي يعمل على تنظيف األرضية بشكل تلقائي.. 1
نظام التغذية التلقائية، والذي يزود الدواجن بالغذاء بشكل مناسب.. 2
نظام التنظيم الحراري، والذي يوازن درجة الحرارة لتكوين بيئة مائمة للدواجن، . 3

      ويعمل بالطاقة الشمسية وتقنية التحكم بالهاتف الذكي.  

شارك المشروع في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة العالمي في العاصمة األلمانية 
برلين في نوفمبر2018م، وحصل على إعجاب وتقدير األكاديميين والمتميزين والمبتكرين

 ورواد األعمال من جميع المجاالت من مختلف أنحاء العالم.         

الحظيرة اإللكترونية ذات نظام التغذية
 والتنظيف التلقائي 

فــي هــذا البــاب نســتعرض المعــدات البحثيــة  التــي تــم تمويلهــا مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي 
ضمــن مشــاريع بحثيــة.

)GC( أداة التحليل لمكونات للغازات
ــة.  ــي العين ــة ف ــات المختلف ــوى المكون ــاس محت ــة لقي ــي أداة تحليلي ــازات )GC( ه ــات الغ ــل لمكون أداة التحلي
حيــث يســمح بإجــراء قياســات دقيقــة لنســبة االكســجين البيوكيميائــي )BOD( اســتنادا إلــى مبــدأ المقيــاس 

المتــري.

المؤسسة الممولة: جامعة صحار
 التكلفة:  )27, 596(  ألف رياال عمانيا 

 )OSA( محلل الطيف البصري
يســتخدم محلــل الطيــف البصــري )OSA( فــي مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات، بمــا فــي ذلــك اختبــار النظم 
ــل الموجــي لنظــم وحــدة تقســيم  ــى التحلي ــة إل ــة، باإلضاف ــاس الطاق ــم مصــدر الضــوء وقي ــة وتقيي البصري

األطــوال الموجيــة.

المؤسسة الممولة: جامعه صحار
التكلفة: )14, 600( ألف رياال عمانيا 
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دراسة بحثية ُعمانية 
تكشف عن مشروع اقتصادي واعد
 للمزارعين العمانيين الستخالص 

المواد الشمعية
 من سعف النخيل

منجزات علمية18

أثبتــت دراســة علميــة بعنــوان التقييــم االقتصــادي الســتخاص المــواد الشــمعية مــن 
مخلفــات ســعف النخيــل وضبــط الظــروف المائمــة لهــا باســتخدام تقنيــة االســتخاص 
ــة فــوق الحرجــة، أجرتهــا الباحثــة كريمــة البلوشــية،  ــون فــي الحال ــي أكســيد الكرب بثان
ضمــن فريــق بحثــي مكــون مــن تومــاس أتــارد، ومايــكل نــورث، وأنــدرو هنــت فــي جامعــة 
الســلطان قابــوس بإمكانيــة اســتغال هــذه المخلفــات كمــوارد متاحــة الســتخاص 
بعــض المــواد ذات القيمــة المضافــة، والتــي قــد تســاهم فــي رفــع دخــل المزارعيــن والحــد 
مــن التلــوث الناتــج مــن حــرق هــذه المخلفــات، حيــث تعتبــر المــواد الشــمعية واحــدة مــن 

المســتخلصات الطبيعيــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن هــذه المخلفــات.

واســتهدفت الدراســة البحثيــة موضــوع اســتخاص المــواد الشــمعية من مخلفات ســعف 
النخيــل باســتخدام تقنيــة االســتخاص بثانــي أكســيد الكربــون فــي الحالــة فــوق الحرجــة 
كتقنيــة خضــراء صديقــة للبيئــة، حيــث تمــت دراســة وضبــط الظــروف المائمــة لعمليــة 
االســتخاص، ووجــدت الدراســة أنــه يمكــن اســتخاص 3.49 % مــن المــواد الشــمعية مــن 
ســعف النخيــل فــي ظــل ضغــط عــال يصــل إلــى 400 بــار، ودرجــة حــرارة عاليــة تصــل إلــى 
100 درجــة ســيليزية؛ حيــث يعتبــر هــذا الناتــج عالًيــا بثاثــة أضعــاف مقارنــة بمخلفــات زراعية 
ــروعا  ــل مش ــعف النخي ــن س ــواد م ــذه الم ــتخاص ه ــة اس ــن عملي ــل م ــا يجع ــرى مم اخ

اقتصاديــا واعــدا للمزارعيــن.

وقــام الباحثــون كذلــك بدراســة التركيبــة الكيميائيــة لهــذه المــواد الشــمعية كمــا 
تتميــز  وإســترات  وأحمــاض مشــبعة  علــى هيدروكربونــات  احتواؤهــا  وُوِجــَد  وكيفــً 
بسلســلة كربــون طويلــة، كمــا تمــت دراســة بعــض الخصائــص الفيزيائيــة مــن ضمنهــا 
درجــة ذوبــان هــذه المــواد حيــث تتــراوح درجــة ذوبانهــا بيــن 35 و78 درجــه ســيليزية 

والتــي تعتبــر مائمــة لتطبيقــات اقتصاديــة متعــددة. 

وبإجــراء التقييــم االقتصــادي لعمليــة االســتخاص، وجــدت الدراســة أن أقــل تكلفــة 
الســتخاص هــذه المــواد الشــمعية قــد تصــل إلــى 3.78 يــورو لــكل كيلوغــرام مــن المــواد 
الشــمعية ممــا يجعــل عمليــة اســتخاص المــواد الشــمعية مــن مخلفــات ســعف النخيــل 

ذات جــدوى اقتصاديــة مؤكــدة.

وعملــت الدراســة كذلــك علــى مقارنــة حساســية وانتقائيــة نظــام التضــوء الــذي تحدثــه 
عوالــق المنجنيــز الرباعــي بذلــك الــذي يحدثــه محلــول برمنغنــات البوتاســيوم المحّمضــة 
واســع االســتخدام فــي الكشــف عــن الفينــوالت العديــدة واألحمــاض الفينوليــة، وتوصلــت 
هــذه المقارنــة إلــى تفــوق العوالــق النانونيــة علــى محلــول البرمنجنــات فــي الحساســية 

واالنتقائية.

مرأة تحصل على أول يد صناعية 
قادرة على اإلحساس

حصلــت امــرأة ســويدية مبتــورة اليــد 
علــى أول يــد روبــوت مطــورة، تمنــح 
اإلحســاس  علــى  القــدرة  المرضــى 
التحكــم  ويمكــن  األشــياء،  ولمــس 
بالطــرف الميكانيكــي الثوري بواســطة 
ــاب  ــة باألعص ــة متصل ــاب كهربائي أقط

والعضــات فــي الجــذع.

وتنقــل اإلشــارات »أحاســيس اللمــس« 
إلــى األعصــاب، بينمــا تســمح للجســم 
بالتحكــم فــي مجموعــة مــن الحــركات 
المشــابهة لحــركات اليــد الحقيقيــة. 
البريطانيــون  الباحثــون  ويقــول 
المشــاركون فــي المشــروع، الممــول 
الطــرف  إن  األوروبــي،  االتحــاد  مــن 
المطــور الــذي يعمــل بالبطاريــة، يمكــن 
أن يكــون متاحــا فــي مراكــز الصحــة 
غضــون  فــي  البريطانيــة،  الوطنيــة 

ســنوات. بضــع 

RT Arabic  : المصدر

روسيا تختبر تقنيات فائقة 
للطائرات الكهربائية!

أعلــن المركــز الوطنــي ألبحــاث الطيران 
فــي  نجحــوا  خبــراءه  أن  روســيا  فــي 
اختبــار محــركات كهربائيــة ســتركب 

علــى الطائــرات مســتقبا.
أن  المركــز  عــن  بيــان صــادر  وأوضــح 
التجــارب األخيــرة التــي أجراهــا الخبــراء، 
غيــر  كهربائيــة  محــركات  شــملت 
لنقــل  بتقنيــات  مــزودة  مســبوقة 
وتتحمــل  فائقــة،  بقــدرات  الطاقــة 
درجــات حــرارة عاليــة قــد يســببها تيــار 

كيلــوواط.  500 بقــوة  كهربائــي 

وأشــار القائمــون علــى التجــارب إلــى 
مــن  النــوع  هــذا  مثــل  اســتخدام  أن 
التقنيــات، ســيقلل كثيــرا مــن أوزان 
المحــركات، ويمكــن فــي المســتقبل 
مــن إطــاق طائــرات كهربائيــة بقــدرات 
الموجــودة  تلــك  مــن  بكثيــر  أكبــر 

حاليــا.

RT Arabic  : المصدر

»لوحات مفاتيح زجاجية« ستعطي 
حواسب »آبل« قدرات فائقة!

ســّجلت شــركة آبــل بــراءة اختــراع جديــدة 
لتطويــر لوحــات مفاتيــح غيــر مســبوقة، 
 »MacBook« ــب ــي حواس ــتركبها ف س

المســتقبلية.

وتكمــن أهميــة اللوحــات المبتكــرة فــي 
أنهــا ســتصنع مــن أليــاف زجاجيــة خاصة، 
كبيــرة  بشاشــات  شــبيهة  لتكــون 
تعمــل باللمــس كتلــك الموجــودة فــي 
ــة  ــيجعل عملي ــا س ــة، م ــف الذكي الهوات
الطباعــة صامتــة وســريعة، فضــا عــن 
المفاتيــح  لوحــة  اســتخدام  إمكانيــة 
وقــت  للحاســب  إضافيــة  كشاشــة 

الحاجــة.

RT Arabic  : المصدر

تشــهد العلــوم والتكنولوجيــا تطــورا مذهــال ومتســارعا فــي مختلــف المجــاالت العلميــة 
حيــث نعــرض هنــا ابــرز هــذة المنجــزات العلميــة التــى تســاهم فــي تطويــر الحياة البشــرية



مقال21

والنهــوض  التعليميــة  العمليــة  وتطويــر  تنميــة  ولغــرض 
بالبحــث العلمــي واالبتــكار ال بــد مــن تطبيــق المعاييــر الدوليــة 
فــي مختلــف مراحــل التعليــم مــن خــال االتفاقيــات الثقافيــة، 
فــي  والتكنولوجيــا  للعلــوم  أكاديميــة  اســتحداث  ويمكــن 
الســلطنة وبالتعــاون مــع مؤسســات وطنيــة وعالميــة لبنــاء 
القــدرات فــي مجــال االبتــكار التكنولوجــي وزيــادة الوعــي حــول 
ريــادة األعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا وتحفيــز مشــاريع تجاريــة 

ــدة. جدي

التنميــة  محــاور  أهــم  يمثــان  واالبتــكار  العلمــي  فالبحــث 
المســتدامة والبــد مــن تعليــم األجيــال ومنــذ الصغــر آليــات 
المعرفــة، باإلضافــة  أنتــاج  التطــور لخلــق بيئــة قــادرة علــى 
إلــى تشــجيع الشــباب والفئــات العمريــة الشــابة علــى تقديــم 
ــن  ــدث فــي الســلطنة م ــا يح ــذا بالفعــل م ــة وه ــكار إبداعي أف
إنجــازات مهمــة فــي هــذا المجــال ســتقود نحــو االبتــكار والتميــز 
ــج  ــكار، برنام ــقط لابت ــع مس ــة، مجم ــة للبيئ ــوت الصديق فالبي
منافــع )يقــوم بــه مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة 
ــزة  ــة واالبتــكار، جائ ــة( لتشــجيع الشــباب علــى المعرف والنباتي
الغرفــة لابتــكار، الجــدران المتســاقطة .... الــخ. وجميــع هــذه 
ــي  ــتدامة ف ــة المس ــم التنمي ــتصب بدع ــا س ــزات وغيره المنج

الســلطنة وضمــن التوقيتــات الزمنيــة المائمــة.

ــة  ــودًا حثيث ــاك جه ــأن هن ــول ب ــن الق ــام يمك ــي الخت وف
تبــذل مــن قبــل مجلــس البحــث العلمــي وبكافــة قطاعاتــه 
ــى  ــاس عل ــز باألس ــي يرتك ــاد وطن ــاء اقتص ــوض وبن للنه
االبتــكار والقيمــة المضافــة وتحقيــق تنميــة مســتدامة 
ــاة  ــن الحي ــة لتأمي ــوارد الطبيعي ــى الم ــة عل ــع المحافظ م

ــلطنة. ــل للس األفض

مقال20

دور مجلس البحث العلمي 
في تطوير االبتكارات العلمية وبناء 

القدرات العلمية في السلطنة

الدكتور حميد جلوب علي الخفاجي
خبير / مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية

مجلس البحث العلمي

يعمــل مجلــس البحــث العلمــي فــي الســلطنة ومنــذ تأسيســه 
ــث  ــم 2٠٠5/5٤، حي ــلطاني رق ــوم الس ــب المرس ــام 2٠٠5م بموج ع
اوكلــت اليــه مهــام تتعلــق بأجــراء البحــوث والدراســات العلميــة 
جميــع  باســتخدام  ودعمهــا  البحــوث  تعزيــز  نحــو  والســعي 
ــة  ــى ترجم ــل عل ــة.  والعم ــة المتاح ــة والمعنوي ــائل المادي الوس
أهــداف االســتراتيجية الوطنيــة للبحــث العلمــي مــن خــالل نشــر 
وتشــجيع البحــث العلمــي فــي الســلطنة والتركيز علــى المعارف 
واالبتــكارات العلميــة ويمثــل نقطــة االرتــكاز للبحــث العلمــي 
واالبتــكار والتواصــل مــع مختلــف المؤسســات البحثيــة المعنيــة.

وضمن مراحل استراتيجية البحث العلمي الثاث الرئيسية هي:
بنــاء القــدرات الوطنيــة فــي المجــاالت ذات األولويــة للســلطنة بمــا فــي 
ذلــك الكــوادر المؤهلــة والبنيــة األساســية الداعمــة للبحــث والتطويــر 
ــي  ــكار العلم ــو االبت ــم وه ــوع األه ــى الموض ــود اآلن إل ــكار، ولنع واالبت
ــف  ــى تعري ــا إل ــر وإذا عدن ــة والتطوي ــدرات العلمي ــاء الق ــي بن ودورة ف
منظمــة التعــاون والتنميــة االبتــكار بأنــه مجموعــة مــن الخطــوات 
والتطويــر،  البحــث  علــى  المشــتملة  والعلميــة  والماليــة  الفنيــة 
والتــي تلــزم لتســويق منتــج جديــد أو تطويــر منتــج مــا أو إلدخــال 
ــة  ــددت اللجن ــد ح ــذا وق ــة، ه ــات االجتماعي ــى الخدم ــدة إل ــة جدي طريق
ــم  ــة األم ــة لمنظم ــيا التابع ــرب آس ــدول غ ــة ل ــة واالجتماعي االقتصادي
المتحــدة والمعروفــة و)باإلســكوا ESCWA( عناصــر نظــام االبتــكار 

ــي: ــات ه ــع مجموع ــي بأرب الوطن
التعليم والتدريب. 1

تعزيز قاعدة البحث والتطوير. 2
وضع إطار تنظيمي مائم لابتكار. 3
دعم المبتكرين. 4

أمــا االســتراتيجية الوطنيــة لابتــكار والتــي يعمــل المجلــس عليهــا 
وبالتعــاون مــع كافــة الجهــات المعنيــة فتتضمــن أربــع ركائــز أساســية 

وهــي:

 

 

واالبــداع  لابتــكار  داعمــة  ســتكون  وغيرهــا  الركائــز  هــذه  وجميــع 
وســتحقق التنميــة المســتدامة فــي الســلطنة، وأن تحقيــق ذلــك 
بالفعــل قــد تــم مــن خــال سلســلة النشــاطات التــي قــام بهــا 
الفنيــة  والفــرق  اللجــان  شــكلت  حيــث  العلمــي  البحــث  مجلــس 
ــأن  ــة ف ــز. وبالنتيج ــذه الركائ ــق به ــا يتعل ــداد كل م ــى إع ــل عل للعم
ــر: ــز وغيرهــا مــن األهــداف يمكــن توظيفهــا لبنــاء وتطوي هــذه الركائ

المهارات المهنية
الكفاءات العلمية

مــن خــال تحســين التعليــم والتدريــب، هــذا مــع العمــل علــى تعزيــز 
ــة  ــراءات المتعلق ــيط اإلج ــال تبس ــن خ ــكار م ــي لابت ــار التنظيم اإلط
باألعمــال التجاريــة وتعزيــز التكامــل االقتصــادي، كمــا يجــب تعزيــز األطر 
ــك تســجيل  ــة بمــا فــي ذل ــة الفكري ــة بالملكي والتشــريعات المتعلق
بــراءات االختــراع وضمــان حقــوق الملكيــة الفكريــة والمنافســة العادلة.
كمــا ويمكــن توظيــف قــدرات المبدعيــن والمبتكريــن لخدمــة االقتصاد 
الوطنــي بصــورة فاعلــة ومؤثــرة وذلــك بتنميــة مهــارات الهندســة 
البشــرية والتــي تعتبــر القاعــدة األساســية فــي بنــاء منظومــة القدرات 

العلميــة.

https://www.trc.gov.om/trcweb/ar


اعتمــدت هيئــة المجلــس مقترحــا إلعــادة هيكلــة برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة باالســتفادة مــن الخبــرة التراكميــة 
ولتفعيــل دور المؤسســات البحثيــة فــي تطويــر وإدارة برامجهــا البحثيــة.

أهداف تطوير البرنامج: 
زيادة تفعيل دور المؤسسات البحثية في تطوير وإدارة برامجها البحثية ذاتيا.. ١

منح المؤسسات البحثية صالحيات تقييم ومتابعة تنفيذ المقترحات البحثية داخل المؤسسة.. 2
التركيز على دعم البحوث التي تساهم في تنفيذ األولويات الوطنية في البحث العلمي. . ٣
التركيز على البحوث العلمية القابلة للتطبيق.. ٤

تســتند فكــرة تطويــر برنامــج المنــح البحثيــة المفتوحــة علــى الكفــاءة فــي تمويــل المؤسســات البحثيــة واالكاديميــة 
عبــر ثالثــة برامــج، وهــي:

آلية التمويل والدعم:

التمويل سيتم في البرنامج على شكل حزمة مالية للدعم.. ١
تقوم المؤسسات بتقييم المقترحات البحثية لديها، وترتيبها حسب األفضل وفق ضوابط كل برنامج.. 2
يقــوم المجلــس بتحديــد عــدد المقترحــات البحثيــة للتمويــل لــكل مؤسســة وفقــا لالعتمــادات المتوفــرة والمعتمدة . ٣

للبرنامج.
يوفــر البرنامــج المحــدث مرونــة أكثــر للمؤسســات إلدارة المــوارد الماليــة وتوزيعهــا علــى المشــاريع البحثيــة . ٤

المعتمــدة.
تركيز جهود المجلس على البرامج البحثية االستراتيجية.. 5

معلومة22

يســر مجلــس البحــث العلمــي أن يعلــن عــن فتــح بــاب التقــدم للجائــزة الوطنيــة للبحــث العلمــي فــي دورتهــا السادســة وذلــك اعتبــارا 
مــن يــوم األحــد الموافــق 3/17/ 2019م، إلــى يــوم اإلثنيــن 6/17/ 2019م، حيــث تهــدف الجائــزة إلــى تحفيــز الباحثيــن علــى إجــراء بحــوث 

ذات جــودة عاليــة وأهميــة وطنيــة للســلطنة. وتمنــح الجائــزة فــي الفئتيــن التاليتيــن:

إعالن التقدم للجائزة الوطنية للبحث العلمي
)الدورة السادسة/ 2٠١٩(

منشــور  علمــي  بحــث  أفضــل  جائــزة  األولــى:  الفئــة 
للباحثيــن مــن حملــة شــهادة الدكتــوراة ومــا يعادلهــا 
البحــث.  أول فأعلــى لألطبــاء( وقــت نشــر  )أخصائــي 

بحــث  أفضــل  جائــزة  الثانيــة:  الفئــة 
علمــي منشــور للباحثيــن الناشــئين 
)مــن غيــر حملــة شــهادة الدكتــوراة(

الفئة الثانيةالفئة األولى

مجاالت الجائزة:

التعليم والموارد 
البشرية

نظم 
المعلومات 
واالتصاالت

الصحة 
وخدمة 
المجتمع

الثقافة والعلوم 
االجتماعية 
واالساسية

الطاقة 
والصناعة

البيئة 
والموارد 
الحيوية

الشروط العامة 
أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس والذي يظهر اسمه على رأس قائمة مؤلفي البحث العلمي المنشور. . 1

أن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا عالقة باحتياجات السلطنة ومرتبطًا بأحد مجاالت الجائزة. . 2
أال يكون البحث المنشور قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية. . 3
4 . Web of أو ،Scopus أن يكــون البحــث العلمــي قــد تــم نشــره بعــد تاريــخ 6/30/ 2016م فــي إحــدى الدوريــات العلميــة المحكمــة المدرجــة فــي

Science، أو فــي إحــدى الدوريــات العربيــة المحكمــة المدرجــة فــي صفحــة الجائــزة بالموقــع االلكترونــي للمجلــس.
تقتصــر الجائــزة فقــط علــى البحــوث والدراســات البحثيــة األصيلــة، ولــن يتــم النظــر فــي بحــوث المراجعــات )review papers(، وغيرهــا مثــل . 5

البحــوث التاريخيــة أو أبــواب الكتــب أو التقاريــر الطبيــة ومــا شــابهها.    
يحــق لــكل باحــث التقــدم بطلــب واحــد فقــط للمشــاركة، وســيتم إلغــاء جميــع طلبــات الباحــث الــذي تقــدم فــي أكثــر مــن فئــة أو فــي أكثــر . 6

مــن مجــال.
أن يكون الباحث على استعداد لتقديم أي معلومات أخرى قد تطلبها لجان الجائزة.. 7
ال يحق ألي عضو من أعضاء لجان التقييم التقدم للجائزة أو أن يكون أحد المشاركين في الطلبات المقدمة للجائزة.. 8
على مقدم الطلب إبراز ما يثبت عدم ممانعة أي عضو من أعضاء الفريق البحثي من التقدم للجائزة.. 9
يلتــزم الفائــزون بالجائــزة بالحضــور وتقديــم عــرض مرئــي أو مصــور عــن بحوثهــم الفائــزة فــي الملتقــى الســنوي للباحثيــن والــذي ينظمــه . 10

مجلــس البحــث العلمــي.
يتم استقبال الطلبات عن طريق الموقع االلكتروني للمجلس www.trc.gov.om فقط، مع االلتزام بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.. 11

قرارات لجنة التحكيم نهائية وال يحق للباحثين االعتراض عليها. . 12
يتم اغالق نظام استقبال الطلبات في تمام الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم االثنين الموافق 17 يونيو 2019 م. 13

الشروط الخاصة 
يشترط ان يكون مقدم الطلب للفئة األولى من الجائزة من حملة الدكتوراه أو ما يعادلها )أخصائي أول فأعلى لألطباء(.. 1

 يشترط ان يكون مقدم الطلب للفئة الثانية من الجائزة من غير حملة شهادة الدكتوراه وقت نشر البحث.. 2

nra@trc.gov.om لالستفسارات يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني
www.trc.gov.om :الموقع االلكتروني

هاتف: 22305353-  22305450
   

مبلغ الدعمالمدة الزمنية للبحثالبرنامج

 )عشرون ألف ريال عماني(ال تزيد على سنتينبرنامج دعم المنح البحثية

برنامج دعم بحوث الخريجين لحملة 
البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا

 )ثالثة آالف ريال عماني(ال تزيد على سنتين

برنامج دعم بحوث الطالب في 
مرحلة البكالوريوس

)ألف وخمسمائة ريال عماني(ال تزيد على سنة واحدة

برنامج دعم المنح البحثية



يمكن الحصول على النسخة االلكترونية من الموقع االلكتروني او عبر االيميل

للحصول على النسخة االلكترونية  تفضل بزيارتنا عبر 

www.trc.gov.om
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