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تتســارع التقنيــات الحديثــة حولنــا بمعــدالت فائقــة يصعــب مواكبتهــا، بســبب التغيــرات المختلفــة فيهــا والتــي انعكســت 
علــى تطــور مختلــف جوانــب حياتنــا منهــا االقتصاديــة والعلميــة والطبيــة والزراعيــة، كمــا أســهمت فــي التخلــص مــن الكثيــر 

مــن التحديــات والعوائــق علــى أرض الواقــع وســّهلت عمليــات اإلنتــاج والتصنيــع.

ومــن بيــن المجــاالت المهمــة التــي دخلــت فيهــا التقنيــة الحديثــة بصــورة كبيــرة، المجــال الزراعــي، حيــث بــات مالحظــا مــدى 
ــن  ــول بي ــتغربا أن نتج ــوم مس ــد الي ــم يع ــة، فل ــول الزراعي ــاءة الحق ــات وكف ــودة المنتج ــى ج ــرأ عل ــذي ط ــر ال ــدم الكبي التق
الحدائــق والمــزارع ونســمع أزيــز طائــرة الــدرون علــى ســبيل المثــال وهــي تقــوم بعملهــا فــي تلقيــح الزهــور عبــر نثــر حبــوب 
اللقــاح آليــا وذلــك بفضــل توفيرهــا للوقــت والجهــد، ونجاحهــا فــي تعزيــز الدقــة فــي العمــل دون أي تدخــل بشــري مباشــر.
يعــد دخــول التقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال نقلــة نوعيــة فــي العمــل الزراعــي عمومــا، حيــث أتــاح طرقــا علميــة وعمليــة 
ــف  ــر مختل ــي تطوي ــي ف ــدور البحث ــة ال ــى أهمي ــد عل ــذي يؤك ــر ال ــر األم ــكار والتطوي ــي واالبت ــث العلم ــل البح ــة بفض مختلف

مجــاالت الحيــاة حتــى تلــك التــي كانــت بعيــدة -إلــى حــد مــا - عــن التقنيــات الحديثــة.
إن االســتفادة مــن التقنيــات فــي القطــاع الزراعــي أصبــح متاحــا للتطبيــق بشــكل مــرن وســهل فــي مختلــف مزارعنــا، 

الحاســوبية، وكذلــك األجهــزة والمعــدات  الحديثــة والبرامــج  فالتقنيــات االلكترونيــة 
ــكل  ــى الش ــدي إل ــكل التقلي ــن الش ــة م ــل الزراع ــي نق ــاهمت ف ــة س المختلف

الحديــث المتطــور الــذي يواكــب الطلــب البشــري المتزايــد علــى الثــروة 
ــي  ــاهم ف ــوف يس ــا س ــم له ــتعمال الحكي ــا أن االس ــة، كم الزراعي

اســتدامة هــذه المــوارد الناضبــة لألجيــال الحاليــة والقادمــة.
ــق  ــعى فري ــدد س ــذا الع ــي ه ــدم، ف ــا تق ــى م ــا عل وعطف

عمــل المجلــة إلــى إماطــة الســتار عــن التســارع الكبيــر 
ــاع  ــي القط ــتعملة ف ــة المس ــات الحديث ــي التقني ف

المــزارع  فيهــا  وجــد  التــي  محليــا،  الزراعــي 
وأدواتــه  قدراتــه،  لتطويــر  خصبــا  طريقــا 

ومنتجاتــه، كمــا نلقــي الضــوء أيضــا علــى 
مــن  المحلــي  المــزارع  اســتفادة  كيفيــة 

ــع  ــبة م ــة المناس ــات بالكيفي ــذه التقني ه
اســتدامة هــذه المــوارد مــن خــالل زيــارات 
والتــي  نموذجيــة  لمــزارع  ميدانيــة 
لتقنيــات  متنوعــا  اســتعماال  عكســت 
العمانــي  المــزارع  اســتطاع  متعــددة، 
مــن خاللهــا شــق طريــق النجــاح فــي 
هــذا المجــال المتطــور، كمــا نقــدم لكــم 
ــة  ــة بحثي ــا دراس ــدد أيض ــذا الع ــي ه ف
التنــوع  علــى  العمــران  أثــر  تتنــاول 

النباتــي فــي محافظــة ظفــار والتحــول 
الحاصــل فــي هــذا الجانــب علــى مــدى 40 

عامــا.
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)UPGRADE( ثالثة مشروعات تقنية تحظى بالدعم والحوافز في برنامج
إعداد/ محمد الرزيقي

أعلــن شــركاء برنامــج تحويــل مشــاريع التخــرج فــي تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة الــى شــركات ناشــئة )UPGRADE( فــي 
نســخته الرابعــة عــن عناويــن المشــروعات الفائــزة بحوافــز البرنامــج فــي نســخته الرابعــة لعــام ٢٠٢٠م، وذلــك فــي الحفــل الختامــي 

الــذي أقيــم عبــر وســائل التواصــل االفتراضــي.

دراسة بحثية تكشف آليات تكيف األسر العمانية مع تحديات التعليم عن ًبعد
إعداد/عادل الفزاري

كشــفت نتائــج دراســة بحثيــة نفذهــا برنامــج بحــوث المرصــد االجتماعــي بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار حــول 
آليــات التكيــف التــي اتبعتهــا عينــة مــن األســر العمانيــة واســتراتيجيات التعامــل مــع التحديــات التــي صاحبــت التعلــم عــن بعــد 

خــال جائحــة كرونــا كوفيــد ١٩.

اإلصدار السادس لبروتوكول اإلنترنت جديد الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم ألعضائها

إعداد/عادل الفزاري
أطلقــت الشــبكة العمانيــة للبحــث العلمــي والتعليــم )أومــرن( التابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار خدمــة 
اإلصــدار الســادس لبروتوكــول اإلنترنــت، تلبيــة لاحتياجــات المحليــة المتزايــدة فــي هــذا المجــال، ولمســاعدة الجامعــات والكليــات 
فــي التغلــب علــى التحديــات المتعلقــة بتقديــم خدماتهــا للطــاب والباحثيــن عبــر اســتخدام بروتوكــول اإلنترنــت اإلصــدار الرابــع، 
وكذلــك مواكبــة للنمــو الســريع والمســتمر فــي عــدد األجهــزة المتصلــة باإلنترنــت، ونقــص عناويــن بروتوكــول اإلنترنــت فــي 

اإلصــدار الرابــع.

توقيع اتفاقية لتأسيس مركز االمتياز لتقنيات 
االتصاالت المتقدمة وإنترنت األشياء

برنامــج  واالبتــكار  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  وقعــت 
تعــاون مــع وزارة الماليــة، والشــركة الُعمانيــة لاتصــاالت »عمانتــل«و 
وزارة النقــل وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت  بشــأن تأســيس مركــز 
االمتيــاز لتقنيــات االتصــاالت المتقدمــة وإنترنــت األشــياء«، الــذي ُيعنــى 
بالشــراكة  وذلــك  األشــياء؛  وإنترنــت  الخامــس  الجيــل  بتطبيقــات 
مــع شــركة إريكســون الســويدية الرائــدة فــي مجــال توفيــر أنظمــة 

توصيــل البيانــات واالتصــال عــن ُبعــد

انطالق أولى جلسات مبادرة المدن الذكية حول العالم 
إعداد/عادل الفزاري

الجديــدة  المبــادرة  فعاليــات  أولــى  الذكيــة  المــدن  منصــة  دشــنت 
للمنصــة افتراضيــا، تحــت عنــوان مــدن ذكيــة حــول العالــم، حيــث تتمثل 
فكــرة المبــادرة فــي سلســلة لقــاءات افتراضيــة شــهرية يســتضاف مــن 
خالهــا مجموعــة مــن الشــخصيات التــي عملــت عــن قــرب فــي مشــاريع 
المــدن الذكيــة حــول العالــم والمهتمــة بهــذا المجــال، وتهــدف إلــى 
التعريــف بالمــدن الذكيــة حــول العالــم، والتأكيــد علــى التوجــه العالمي 
فــي تبنــي مشــاريع المــدن الذكيــة، وتســليط الضــوء علــى إســتراتيجية 
عمــان٢٠4٠،  رؤيــة  ضمــن  الذكيــة  بالمــدن  االهتمــام  فــي  الســلطنة 

ــف بأهــم عناصــر المــدن الذكيــة واهتماماتهــا. والتعري

 المحروقية تبحث تعزيز مجاالت التعاون محليًا ودوليًا مع
 شركة تنمية نفط عمان

 
شــاركت معالــي األســتاذة الدكتــورة رحمة بنــت إبراهيــم المحروقية وزيرة 
العشــرين  الــدورة  العلمــي واالبتــكار فــي  العالــي والبحــث  التعليــم 
للجنــة أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربي.كذلــك قامــت 
معاليهــا بزيــارة عــدد مــن المؤسســات األكاديميــة منهــا زيــارة لكليــة 
الكليــة  وإنجــازات  أبــرز مســتجدات  علــى  اطلعــت خالهــا  الخليــج، 
أكاديميــا وبحثيــا وناقشــت أبــرز تطلعاتهــا ومشــاريعها المســتقبلية 
وخطــط االرتقــاء بجــودة العمليــة التعليميــة والبحثيــة بها.كمــا بحثــت 
أوجــه التعــاون الممكنــة مــع العديــد مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة 

منهــا شــركة تنميــة نفــط ُعمــان.
رزان الكلبانية ضمن أفضل )15( 

مشروع ابتكاري حول العالم
إعداد/ محمد الرزيقي

حققــت المبتكــرة العمانيــة رزان بنــت حمــد الكلبانيــة، إنجــازا عمانيــا 
ــك باختيارهــا ضمــن أفضــل )١5( مشــروع  ــم، وذل علــى مســتوى العال
ابتــكاري ريــادي علــى مســتوى العالــم  ممــا أّهلهــا للمشــاركة فــي 
نوفمبــر٢٠٢٠م،   6-٢ مــن  الفتــرة  خــال  األلمانــي  االبتــكار  أســبوع 
جامعــة  وهــي  الرائــدة  األلمانيــة  الجامعــات  مــن  عــدد  بمشــاركة 
شــتوتجارت، ومعهــد كارلســروه للتكنولوجيــا، وجامعــة آخــن، ، وذلــك 
الســينية،  البحثــي بعنــوان طــاء يمتــص األشــعة  عــن مشــروعها 
والــذي كان قــد حقــق  المركــز األول فــي مســابقة مختبــر الجــدران 
المتســاقطة لعــام٢٠٢٠ التــي نظمهــا قطــاع البحــث العلمــي واالبتــكار 
فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار. كمــا شــاركت 
رزان الكلبانيــة بمشــروعها والدكتــورة حنــان بنــت مصطفــى اللواتيــة 
بمشـــروع علمــي حــول » تصميــم وتطويــر نظــام دوائــي ذكــي مبنــي 
ــو الدوائيــة« فــي مســابقة ومؤتمــر مختبــر  علــى أحــدث تقنيــات النان
الجــدران المتســاقطة، والــذي أقيــم فــي مدينــة برليــن األلمانيــة، وذلــك 
ضمــن )١٠٠( مبتكــر ومشــارك مــن جميــع أنحــاء العالــم مــن مختلــف 

التخصصــات.

للمزيد....

https://youtu.be/oQ6X7PhD74c
https://www.youtube.com/watch?v=8P1a129uNNQ
https://youtu.be/oQ6X7PhD74c
https://www.youtube.com/watch?v=I2pWNZyieZs
https://youtu.be/oQ6X7PhD74c
https://www.youtube.com/watch?v=a1v9PXdprS0&t=18s
https://youtu.be/oQ6X7PhD74c
https://youtu.be/29wgoxaCeLg


حوار مع باحث7 حوار مع باحث6

تشــير النســخة العربيــة مــن موقــع )https://www.worldometers.info/ar( أن تعــداد ســكان العالــم وصــل الــى 7 مليــار 
نســمة فــي عــام2020م، كمــا تشــير إحصائيــات منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة فــي موقعهــا الرســمي )أن العالــم 
فقــد فــي عــام 2020 مــا يقــارب )  4.393.468 هكتــار( مــن  مســاحة الغابــات حــول العالــم بســبب عوامــل عــدة منهــا األنشــطة 
البشــرية، وهــذه التغييــرات تــؤدي إلــى تغييــرات أخــرى فــي اســتخدام األراضــي  وزيــادة األنشــطة االقتصاديــة ممــا يــؤدي إلــى 
فقــدان الموائــل الحيوانيــة واإلضــرار بالتنــوع البيولوجــي والنظــام البيئــي، ولهــذا ســعى فريــق بحثــي مشــترك مــن مركــز 
عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار ومركــز االستشــعار عــن بعــد 
ونظــم المعلومــات الجغرافيــة بجامعــة الســلطان قابــوس إلــى دراســة التغيــرات الحاصلــة فــي أنمــاط الغطــاء النباتــي جــراء 
التمــدن فــي محافظــة ظفــار باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، وفــي هــذا الحــوار يســتعرض الدكتــور علــي بــن حســين 

اللواتــي، خبيــر المــوارد الوراثيــة النباتيــة مراحــل هــذه الدراســة وأهــم نتائجهــا. 

اســتخدام . ١ تغيــر  بســبب  العمرانــي  للتطــور  والزمنيــة  المكانيــة  الجغرافيــة  الخرائــط  رســم 
.)٢٠١8 إلــى   ١٩78( الماضيــة  األربعيــن ســنة  خــال  األراضــي 

رســم الخرائــط الجغرافيــة المكانيــة والزمانيــة للغطــاء النباتــي بســبب تغيــر اســتخدام األراضــي . ٢
خــال األربعيــن ســنة الماضيــة )١٩78 إلــى ٢٠١8(.

إنشــاء قاعــدة بيانــات مكانيــة لعائــات وأنــواع النباتــات المتأثــرة بالتطــور العمرانــي فــي فتــرة . 3
الدراســة.

تحديــد المواقــع الجغرافيــة لألنــواع النباتيــة محــدودة االنتشــار فــي محافظــة ظفــار والســلطنة . 4
والمتأثــرة بالتطــور العمرانــي.  

نتائج المشروع البحثي
ويتحــدث الدكتــور علــي اللواتــي عــن نتائــج المشــروع البحثــي بقولــه: أظهــرت النتائــج أنــه خــال األربعيــن الســنة الماضيــة زاد التطــور 
العمرانــي بنســبة )7٠.6٪( وقــد تكــون أثــرت بشــكل كبيــر علــى الغطــاء النباتــي، ولوحــظ أن الغطــاء النباتــي قــّل بنســبة )33.٢٪(، ووجــد 
أن تحليــل االرتبــاط بيــن مؤشــر الغطــاء النباتــي ومؤشــر البنــاء مرتفــع للغايــة وهــو يشــير بشــكل غيــر مباشــر لتأثيــره علــى الغطــاء 
النباتــي مــا بيــن ١٩78 و٢٠١8. علــى الرغــم مــن ذلــك، يعتقــد الباحثــون بــأن عوامــل أخــرى قــد اثــرت علــى الغطــاء النباتــي منهــا التغيــر 

المناخــي.
ولغــرض فحــص تأثيــر التطــور العمرانــي علــى األنــواع النباتيــة فــي منطقــة الدراســة، تــم فــرض غطــاء التطــور العمرانــي لعــام ٢٠١8 علــى 
الغطــاء النباتــي لعــام ١٩78 )الشــكل 3(، وأظهــرت نتائــج هــذا التحليــل تأثــر )١4٪( مــن األنــواع خــال األربعيــن عامــا، وقــد انخفــض العــدد 

اإلجمالــي لألنــواع مــن )6٩١( نوًعــا فــي عــام ١٩78 إلــى )5٩3( نوًعــا عــام ٢٠١8.
كمــا شــملت الدراســة فحــص )٩٢( عائلــة نباتيــة الستكشــاف نمــط التغييــر لألنــواع النباتيــة مــن ١٩78 إلــى ٢٠١8، وبشــكل عــام، انخفــض 

)6٠٪( مــن الغطــاء النباتــي فــي مناطــق الدراســة علــى مــدار األربعيــن عاًمــا الماضيــة مــع التقلبــات فــي الفتــرة بيــن ١٩78 و٢٠١8.
وأظهــرت النتائــج األوليــة أن فــي حــدود )٩5( موقعــا تــم رصــد وجــود أنــواع نباتيــة قــد تأثــرت بشــكل مباشــر مــن البنــاء، و تبيــن أن )3٠( 
موقعــا كانــت بهــا أنــواع نباتيــة ال تنتشــر إال فــي ظفــار فــي المنطقــة الجغرافيــة التــي تحــوي علــى ذلــك الموقــع، وكل موقــع فــي حــدود 
)6٢5 كيلومتــر مربــع(، هــذه المواقــع يجــب المحافظــة عليهــا فــي ظــل زيــادة رقعــة البنــاء والتمــدن للحفــاظ علــى الموائــل الطبيعيــة 
لهــذه األنــواع النباتيــة وعــدم تعرضهــا لانقــراض بســبب العمــران، وتنقســم نتائــج الدراســة إلــى شــقين مــن حيــث خطــورة االنقــراض 
ــادر مــن  النباتــات الموجــودة فــي منطقــة واحــدة فــي ظفــار فقــط ، ونــوع مــن النباتــات يوجــد فــي منطقتيــن فقــط مــن  وهمــا  نــوع ن

مناطــق الدراســة .
 

توصيات الدراسة
ــر العمرانــي  وحــول توصيــات هــذه الدراســة قــال اللواتــي : بشــكل عــام فــإن هــذه الدراســة توصــي عنــد إجــراء أيــة مشــروعات للتطوي
يجــب األخــذ بالتنــوع البيولوجــي النباتــي فــي تلــك المواقــع، ومشــاركة الجهــات البيئيــة المختصــة بدراســة األثــر البيئــي لذلــك المشــروع، 
ونعتقــد بــأن الجهــات المختصــة بذلــك قــد أخــذت هــذا االعتبــار ســابقا ولكــن ننبــه بضــرورة اســتكمال واســتدامة مثــل هــذه الدراســات 

للمرحلــة القادمــة. 

الفريق البحثي
أمــا بعــد الفريــق البحثــي المشــارك فــي المشــروع قــال الدكتــور علــي اللواتــي: يتكــون الفريــق البحثــي مــن الدكتــور ياســين المــا 
والدكتــورة آمنــة الرحيليــة وكرشــنا نيهــار وفيصــل الحراصــي مــن مركــز االستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة بجامعــة 
الســلطان قابــوس، والدكتــور علــي اللواتــي والدكتــورة ناديــة الســعدية مــن مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة بــوزارة 

ــي والبحــث العلمــي واالبتــكار. التعليــم العال

الخطة المستقبلية للمشروع البحثي
وحــول ســؤالنا عــن الخطــة المســتقبلية للمشــروع البحثــي أكــد اللواتــي العــزم علــى إعــداد دراســات مشــابهة لمناطــق التنــوع األحيائــي 

النباتــي فــي محافظــات الســلطنة األخــرى وبالــذات حــول مناطــق جبــال الحجــر الغربــي والشــرقي فــي ســلطنة عمــان.
 

دراسة بحثية تكشف 
تأثــر الغطــاء النباتــي بمحافظــة ظفــار بنســبة )33.2٪( خــالل )٤٠ (

ــي ــاط العمران ــبب النش ــت بس ــا مض عام

آلية العمل والتنفيذ
وعــن آليــة عمــل الدراســة البحثيــة يقــول الدكتــور اللواتــي: غطــى هــذا المشــروع 
رخيــوت،  صالــة،  طاقــة،  )مربــاط،  وهــي  ظفــار  محافظــة  فــي  واليــات  خمــس 
ضلكــوت( بمســاحة إجماليــة )6857( كيلــو متــر مربــع مــن إجمالــي مســاحة 

محافظــة ظفــار  وقدرهــا )٩٩3٠٠( كيلــو متــر مربــع. 
والمعلومــات  بعــد  عــن  االستشــعار  أنظمــة  البحثــي  المشــروع  واســتخدم 
الفــروق  النباتــي ومؤشــر  الغطــاء  ذلــك مؤشــر  فــي  بمــا  كأدوات  الجغرافيــة 
الموحــد مــا بيــن الغطــاء النباتــي والعمرانــي )البنــاء( لتحديــد تأثيــر التطــور 
العمرانــي علــى الغطــاء النباتــي ورســم خرائــط ألنــواع النباتــات جغرافيــًا وزمانيًا، 
ويبيــن الشــكل رقــم )١( صــور الغطــاء النباتــي لمنطقــة الدراســة مــن ١٩78 إلــى 
٢٠١8، ويبيــن الشــكل رقــم )٢( التطــور العمرانــي لمنطقــة الدراســة مــن ١٩78 

إلــى ٢٠١8. 

بدايــة، يجيــب الدكتــور علــي بــن حســين اللواتــي حــول ســؤالنا عــن فكــرة المشــروع البحثــي قائــا: شــهدت محافظــة ظفار 
تطــورا عمرانيــا علــى مــدار أربعيــن عاًمــا )مــن ١٩78 إلــى ٢٠١8(، حيــث تحــوي المحافظــة علــى )7٠%( مــن التنــوع النباتــي فــي 
الســلطنة بواقــع )١4٠7( نــوع، لــذا ارتــأى الباحثــون فــي هــذا المشــروع أنــه مــن األهميــة دراســة تأثيــر التطــور العمرانــي علــى 

الغطــاء النباتــي لجبــال ظفــار وســهل صالــة والمناطــق الســاحلية المحاذيــة، وتــم ذلــك مــن خــال إنجــاز المهــام التاليــة:

الفكرة البحثية

أجرى  الحوار / ربيع المكتومي

شكل رقم )١(

شكل رقم )٢(شكل رقم )٢(
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ــنه  ــة س ــن حداث ــم م ــخصيات بالرغ ــي الش ــت كباق ــدد ليس ــذا الع ــخصية ه ش
ــم  ــور هيث ــه الدكت ــة إن ــته االبتدائي ــة دراس ــذ بداي ــدأ من ــي ب ــه العلم إال أن تفوق
ــفى  ــون بمستش ــم العي ــي بقس ــب  أخصائ ــي طبي ــعيد المحروق ــن س ــالل ب ــن ه ب
النهضــة.  أنهــى دراســته الثانويــة بمدرســة الســلطان قابــوس وحــاز المرتبــة األولــى 
ــوا  ــة أوتاغ ــا بجامع ــق بعده ــلطنة، إلتح ــة بالس ــة اللغ ــدارس ثنائي ــتوى م ــى مس عل
النيوزلنديــة لدراســة الطــب البشــري وحصــل علــى مرتبــة الشــرف لكونــه مــن أوائــل 
الدفعــة، كمــا درس أيضــا الطــب الوبائــي ليحصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــع مرتبــة 
الشــرف. عــاد الدكتــور هيثــم للســلطنة عــام 2014م بعــد قضائــه )10( ســنوات بنيوزلنــدا 
مــا بيــن دراســة وعمــل تطبيقــي ليلتحــق بعدهــا ببرنامــج طــب وجراحــة العيــون 

ــة.  ــي لالختصاصــات الطبي بالمجلــس العمان

إهتماماته البحثية
 بــدأ الدكتــور هيثــم المحروقــي عاقتــه بالبحــث العلمــي منــذ بدايــة دراســة 
ــة أهمهــا  ــه عــدة اهتمامــات بحثي الطــب البشــري فــي جامعــة أوتاغــوا ول
إصابــات العيــون ومــرض القرنيــة المخروطيــة الــذي يعــد من أكثــر األمراض 
انتشــارا فــي الشــرق االوســط لــدى فئــة الشــباب، حيــث إن مــرض القرنيــة 
المخروطيــة يعــد الســبب الرئيســي األول لزراعــة القرنيــة فــي كثيــر مــن 

دول العالــم ومنهــا ســلطنة عمــان. 
كيفيــة  عــن  دراســاته  للبحــث  خــال  مــن  هيثــم  الدكتــور  ســاهم 
فــي ســن  مبكــر  وقــت  فــي  المخروطيــة  القرنيــة  مــرض  تشــخيص 
المدرســة وذلــك لتجنــب تفاقــم المــرض والوصــول إلــى مرحلــة زراعــة 
القرنيــة )عمليــة معقــدة وتحتــاج إلــى زيــارات متكــررة للطبيــب وقــد 
تســتمر القرنيــة عنــد األشــخاص حوالــي )١٠ ( إلــى ) ٢٠( ســنة فقــط 
ثــم يحتــاج إلــى اســتبدالها إن لــم يحــدث للقرنيــة رفــض أو التهــاب( 
عمــر  أن  دراســاته  فــي  هيثــم  الدكتــور  ذكــر  الجانــب  هــذا  وفــي 
القرنيــة  فــي  لديهــم مشــاكل  الذيــن  العمانييــن  لــدى  القرنيــة 
ــى )١٠( ســنوات فقــط، علــى افتــراض أن معــدل  يكــون مــن) 5 ( إل
عمــر األشــخاص فــي ســلطنة عمــان )75( ســنة فســيحتاج هــؤالء 
األشــخاص إلــى أربــع قرنيــات خــال ســنوات عمرهــم وفــي كل مــرة 
يحتــاج المريــض إلــى زراعــة قرنيــة يكــون أكثــر عرضــة للرفــض ممــا 

قــد ينتــج عنــه عمــى كامــل. 
وفــي جانــب اصابــات العيــون يعمــل الدكتــور هيثــم علــى معرفــة 
ــات العينيــة والبحــث فــي كيفيــة الحــد منهــا  ــوع اإلصاب كميــة ون
حيــث ان إصابــات العيــون أحــد أهــم أســباب العمــى فــي العالــم 
الــذي يمكــن تجنبــه والحــد مــن اإلصابــات ال ســّيما فــي أماكــن العمــل 

وغيرهــا.

د. هيثم بن هال المحروقي 
باحث عماني مهتم

بدراسة إصابات العيون 
ومرض القرنية المخروطية 

دراسات واهتمام بطب العيون
 تنصــب الدراســات الحاليــة للدكتــور هيثــم المحروقــي فــي إيجــاد بيانــات شــاملة عــن مــرض القرنيــة المخروطيــة، وقــد حــاز 
علــى منحــة ماليــة مــن )مجلــس البحــث العلمــي ســابقا( إلكمــال دراســة عمــان للقرنيــة المخروطيــة بالتعــاون مــع مركــز طــب 
العيــون بمستشــفى قــوات الســلطان المســلحة تحــت إشــراف الدكتــور راشــد الســعيدي حيــث تســعى الدراســة لمعرفــة 
مــدى انتشــار مــرض القرنيــة المخروطيــة فــي فئــات الشــباب  ومعرفــة التوزيــع الجغرافــي للمــرض. نشــر الدكتــور هيثــم عــددًا 
مــن دراســاته البحثيــة فــي عــدة مجــات دوليــة محكمــة ويمكــن الوصــول إليهــا عــن طريــق )pubmed central(، كمــا 
قــدم عــددًا مــن األوراق العلميــة فــي مؤتمــرات محليــة وأخــرى دوليــة منهــا اجتماعــات لينــداو لحملــة جائــزة نوبــل، والمؤتمــر 

العالمــي لطــب العيــون ومؤتمــر الجمعيــة األوروبيــة لجراحــة الســاد واالنكســار الضوئــي. 
ويطمــح الدكتــور هيثــم المحروقــي المســاهمة فــي الحــد مــن انتشــار مــرض القرنيــة المخروطيــة وجعــل إصابــات العيــون 

إصابــات طفيفــة ال تحتــاج إلــى التدخــل الجراحــي الســيما لــدى فئــة العمــال. 

أفضل 
باحث طبيب 

بتخصص طب العيون 
بالمجلس العماني 

لالختصاصات الطبية 
عام2017م.

أفضل 
الباحثين 

الناشئين بالملتقى 
الثاني للبحوث الصحية 

بوزارة الصحة. عام 
2018م.

منحة 
جامعة أوتاجو 

بريستيج في الطب عام 
2010/2009م والعديد من 

الجوائز ألفضل ورقة علمية 
في مؤتمرات محلية 

ودولية.

الجوائز والمنح العلمية:

مفارقة
 يقــول الدكتــور هيثــم مــن المواقــف الجميلــة التــي تحصــل لــي دائمــا هــي كيــف بــي وأنــا ألبــس النظــارة وأنــا 
طبيــب عيــون. إلــى اآلن ال أجــد الجــواب المناســب. ولكــن ال يجــب أن يرتبــط قــرار المريــض بقــرار طبيبــه الشــخصي. 

 كلمه اخيرة
 يقــول الدكتــور هيثــم المحروقــي أن المعرفــة ال تقــدر بالمــال وأن بــذل المــال مــن 

أجــل المعرفــة والبحــث العلمــي  ســيولد أمــواالً كثيــرة ومعرفــة متطــورة. 
المعرفــة  تقتــل  التــي  هــي  الحالــي  زمننــا  فــي  القــرارات  أســوأ  وأن 

علــى  واألمثلــة  آخــر  مــكان  مــن  اســتيرادها  لســهولة  وذلــك 
هــذه كثيــرة. مثــا  إيفــاد مريــض لزراعــة القرنيــة لعــدم توفــر 

العــاج  ورخــص  ســهولة  وبســبب  بالســلطنة  القرنيــة 
االســتعانة بشــركة معينــة  آخــر هــو  بالخــارج. مثــال 

االســتراتيجيات  وضــع  أو  المالــي  التدقيــق  لعمــل 
لمؤسســة معينــة بالرغــم مــن وجــود المعرفــة 

والعمــل لاكتفــاء الذاتــي مهــم جــدًا، وقــد رأينــا 
ــا بســبب الجشــع  ــا فــي زمــن كورون ــك ملّي ذل

وموانــع الســفر وانتشــار الفيــروس. كل هــذا 
أدى إلــى فتــرة مــن عــدم األمــان ســواء فــي 
ــة الصحيــة، وفــي االقتصــاد أو حتــى  الرعاي
المعرفــة  لذلــك  الغذائيــة  المــواد  فــي 
مهمــة جــدا اليجــاد االكتفــاء الذاتــي فــي 
كل مجــاالت الحيــاة، كمــا أن هنــاك فجــوة 
ومشــاكل  بالســلطنة  خاصــة  علميــة 
محليــة ال يمكــن لآلخريــن حلهــا لنــا وان 

أفضــل طريقــة إليجــاد الحلــول هــي البحــث 
الممنهــج. واالبتــكار  العلمــي 
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التقنيات الزراعية 
الحديثة في مزارعنا 

انتاج عاٍل بتكلفة 
وجهد أقل

بــات التقــدم التكنولوجــي رديفــا لكافــة مجــاالت الحيــاة ومــن ضمنهــا المجــال الزراعــي، حيــث يشــهد العالــم اســتخداما 
واســعا للتقنيــات الحديثــة فــي مختلــف مراحــل اإلنتــاج الزراعــي، ألســباب متعــددة منهــا المالءمــة، والســهولة، والســرعة 
ــي  ــزارع العمان ــتخدم الم ــة. ويس ــكال مختلف ــة بأش ــاالت الزراعي ــى المج ــا عل ــدة التكنولوجي ــس فائ ــث تنعك ــا، حي وغيره
وســائل التكنولوجيــا الحديثــة علــى شــكل معــدات وآالت تســاعد علــى تقليــل الهــدر وزيــادة اإلنتــاج، عــالوة على اســتخدام 
البرامــج التقنيــة وأجهــزة الحاســب اآللــي التــي تقــدم تســهيالت ســريعة لمعالجــة بعــض المشــكالت الزراعيــة، أو الوقايــة 
مــن بعــض المشــكالت، ومكافحــة اآلفــات الزراعيــة، واســتغالل المــوارد بصــورة أكثــر فعاليــة لزيــادة المحصــول. ولكــن كيــف 
ــة  ــاليب الزراعي ــي واألس ــدم التكنولوج ــن التق ــارق بي ــوء الف ــى ض ــزارع عل ــة للم ــتفادة الحقيقي ــا االس ــت التكنولوجي حقق
التقليديــة المتبعــة؟ وكيــف يمكــن للمــزارع تطويــر المحاصيــل الزراعيــة فــي ظــل االســتهالك المتنامــي للثمــار الزراعيــة؟ 
ــا تــرى كيــف يمكــن للمــزارع العمانــي ردم الفجــوة بيــن متطلبــات واشــتراطات بعــض الجهــات العالميــة وبيــن جــودة  وي
المحصــول الزراعــي العمانــي والتمكــن مــن تصديــره للخــارج؟ بــل توظيــف تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي جانــب مــن 

مراحــل الــدورة الزراعيــة ألحــد المحاصيــل العمانيــة المهمــة وهــي التمــور العمانيــة.
ــي،  ــدم الزراع ــى التق ــة عل ــة الحديث ــر التقان ــوع أث ــى موض ــوء عل ــة« الض ــاءات علمي ــة »إض ــلط مجل ــدد، تس ــذا الع ــي ه ف
ويفتــح ملــف العــدد أبوابــا مختلفــة مــع المختصيــن، وكيفيــة تطبيــق التقنيــات العلميــة الزراعيــة علــى الصعيــد الوطنــي، 
ــال  ــي المج ــة ف ــتخدام التقان ــادت اس ــة أج ــاذج وطني ــتعراض نم ــع اس ــال، م ــذا المج ــي ه ــة ف ــة المختلف ــود المحلي والجه

الزراعــي.

الفاضــل ســاعد بــن عبــداهلل بــن راشــد الخروصــي، رئيــس مجلــس 
المــزارع  اهتمــام  عــن  يحدثنــا  العمانيــة،  الزراعيــة  الجمعيــة  إدارة 
العمانــي بأرضــه الزراعيــة قديمــا وحديثــا وكيــف اســتخدم التقنيــات 
الزراعيــة لتطويــع أدوات الطبيعــة حولــه، ويعــود بنــا الــى التقنيــات 
تشــهد  فقــال:  العمانــي،  المــزارع  اســتخدمها  التــي  البســيطة 
الســلطنة تقدمــا زراعيــا كبيــرا فــي الوقــت الحالــي، يعــززه فــي ذلــك 
التاريــخ الزراعــي للســلطنة منــذ القديــم، وكفــاءة المــزارع العمانــي 
األمــن  لتحقيــق  ســعى  والــذي  والعطــاء،  بالبــذل  لــه  المشــهود 
لــه عبــر تســخير التقنيــات المختلفــة فــي زمنــه ســواء  الغذائــي 
الصناعيــة منهــا والطبيعيــة مثــل المســحاة والمنجــل والمحــراث 
وغيرهــا، واســتفاد المزارعــون مــن التقنيــات بطــرق مختلفــة حيــث 
وفــرت التقنيــات حمايــة أكثــر للبيئــة الزراعيــة وجــودة للمحاصيــل، 
ويضــرب الشــيخ ســاعد مثــا بســيطا حيــث يذكــر طريقــة )الفاغــور( 
هــي تقنيــة غذائيــة متطــورة لحفــظ الرطــب لفتــرة طويلــة بعــد 
ابتكرهــا  وقــد  والتخزيــن،  والتجفيــف  والطبــخ  الحصــاد  عمليــات 
يتــم  هــذا  يومنــا  والــى  طويلــة،  زمنيــة  فتــرة  منــذ  العمانيــون 
فــي  وتدخــل  كبيــرا،  إقبــاال  تاقــي  حيــث  الخــارج  إلــى  التصديــر 

صناعــات غذائيــة مختلفــة.

ــن ســعيد الرواحــي، رئيــس قســم  ــح ب ــن صال ــر ب ــور مؤث ــا الدكت أم
بحــوث الخضــر بــوزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية ومــوارد الميــاه 
يقــول: إن الثــروة الزراعيــة علــى مســتوى العالــم أضحــت بســبب 
الحيــاة  مجــاالت  جميــع  فــي  والمطــرد  الســريع  العلمــي  التقــدم 
فــي مقدمــة اهتمامــات الــدول، ويعــود اهتمــام الســلطنة بالثــروة 
مركــز  أول  إنشــاء  تــم  وتنظيميــا  طويلــة،  فتــرة  إلــى  الزراعيــة 
للبحــوث الزراعيــة فــي عــام ١٩57م ومقــره فــي نــزوى بمحافظــة 
الداخليــة، وبعــد النهضــة المباركــة تــم إنشــاء المديريــة العامــة 

الزراعيــة  الثــروة  لــوزارة  التابعــة  والحيوانيــة  الزراعيــة  للبحــوث 
و  المباركــة،  النهضــة  بدايــات  فــي  الميــاه  مــوارد  والســمكية 
نتيجــة االهتمــام بالزراعــة تــم إنشــاء جامعــة الســلطان قابــوس 
والتــي تضــم بيــن جنباتهــا كليــة العلــوم الزراعيــة والبحريــة 
حيــث تقــوم هــذه المؤسســات البحثيــة بــدور مهــم فــي مجــال 
مــن  المختلفــة  الزراعيــة  المحاصيــل  وبالــذات  الزراعــة  تطويــر 

الحقليــة. والمحاصيــل  والفاكهــة  الخضــار 
ومــن جانبهــا تشــير الدكتــورة سوســنة الرحبيــة إلــى أن الثــروة 
الزراعيــة فــي ســلطنة عمــان حظيــت باهتمــام علمــي عــال جــًدا، 
العلميــة فــي مختلــف  البحــوث واالبتــكارات  نــراه متمثــًا فــي 
العلميــة قائمــة  البحثيــة والتعليميــة، فالبحــوث  المؤسســات 
والحيــوان  النبــات  لتشــمل  الزراعيــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 
واألغذيــة والثــروة البحريــة والكائنــات الدقيقــة، وتمتــد البحــوث 
لتغطــي كل مــا مــن شــأنه أن يرقــى بهــذه الثــروات الزراعيــة 
كأبحــاث التربــة والميــاه والهندســة الزراعيــة واالقتصــاد الزراعــي 
وأبحــاث الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات الحديثــة، وتتــوزع هــذه 
األبحــاث فــي المراكــز البحثيــة بــوزارة الثــروة الزراعيــة والســمكية 
العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  ووزارة  الميــاه،  ومــوارد 

واالبتــكار وغيرهــا.

طريقة حفظ الفاغور قديما دليل على قدرة المزارع على االبتكار

إعداد/ عادل الفزاري و محمد الرزيقي

 الدكتورة سوسنة الرحبية
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التقنيــة تقلــص كلفــة الهكتــار الــى 85 
ــًا ــاالً عماني ري

حديثــة  تقنيــات  ادخــال  فــي  البحثــي  التقــدم  ســاهم  لقــد 
الخروصــي،  ســاعد  الشــيخ  يقــول  حيــث  الزراعــة  مجــال  فــي 
ــا مــن  علــى ســبيل المثــال فــي مجــال البيــوت المحميــة تمكن
ــات، عبــر  ــد الميــاه التــي تحتــاج لهــا البيــوت لســقي النبات تبري
تقليــل كميــة الميــاه الداخلــة ليعــاد اســتعمالها مــرة أخــرى 
عبــر نظــام خــاص للتدويــر، صنعنــا مبــرد مثــل مبــرد الســيارة 
ونجحنــا فــي توفيــر الميــاه وحجــب الرطوبــة مــن الدخــول الــى 
البيــت المحمــي، وثــم توفيــر الميــاه فــي الــري وعمليــة التبريــد 
، كمــا عــززت التقنيــات الحديثــة القــدرة علــى الحــد مــن انتشــار 
الفطريــات وتكاثرهــا ومكافحــة الحشــرات، ويســتعرض تجربــة 
الشــيخ  يؤمــن  حيــث  الزراعيــة،  التقنيــة  مجــال  فــي  مهمــة 
ســاعد أن التقنيــة تتطــور بشــكل كبيــر وال بــد مــن مواكبتهــا، 
الجمعيــة الزراعيــة العمانيــة تعمــل علــى مشــروع الفاصوليــا 
ــان، التــي يجــب توافــر شــروط معينــة  الخضــراء المصــدرة للياب
فيهــا، ونجحنــا فــي ذلــك، حيــث ســاهم اســتعمال التقنيــات 
الحديثــة بعــض المــزارع الحديثــة فــي تقليــل تكلفــة الهكتــار.

)15٠( رياالً عمانيًا )1٠( أيامتحتاج )15( عاماًل زراعة )1٠٠( الف بذرة

كيف ساعد العلم الزراعة؟
الدكتــورة سوســنة الرحبيــة تقــول: تعانــي الثــروة الزراعيــة فــي 

الســلطنة بحكــم الموقــع الجغرافــي، كمــا هــو الحــال فــي المناطق 

الجافــة وشــبه الجافــة بشــكل عــام مــن بعــض التحديــات البيئيــة 
الزراعــة  الســتدامة  متطــورة  تقنيــات  تطبيــق  يســتدعي  ممــا 
تحســين  مــع  فيهــا  المســتهلكة  الطبيعيــة  المــوارد  وترشــيد 
تغــزو  الراهــن  الوقــت  فــي  لــذا  الزراعــي،  اإلنتــاج  وجــودة  كميــة 
تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي والتحــول الرقمــي معظــم البحــوث 
العلميــة الزراعيــة علــى مســتوى العالــم، وتتنــوع هــذه التطبيقــات 

فــي أهدافهــا ودقــة نتائجهــا وســهولة تطبيقهــا وأســعارها. 
إن اســتخدام أي تقنيــة فــي جميــع المجــاالت بمــا فيهــا الزراعــة لــه 
دور مهــم فــي الحفــاظ علــى المــوارد، كمــا يؤكــد ذلــك الدكتــور 
مؤثــر الخروصــي حيــث يقــول: فــي المجــال الزراعي تم إدخــال تقنية 
البيــوت المحميــة  و أنظمــة الــري الحديثــة  بهــدف الحفــاظ علــى 
المــوارد المائيــة فــي الزراعــة وعــدم هــدر الميــاه وكذلــك بهــدف مــد 
موســم الزراعــة ورفــع اإلنتاجيــة فــي وحــدة المســاحة واســتغال 
ــدور  األراضــي الزراعيــة اســتغال أمثــل، وتقــوم الزراعــة المحميــة ب
ــارز فــي مجــال التوســع الرأســي فــي مجــال الخضــراوات وال يرجــع  ب
توفــر  إلــى  يتعــداه  بــل  الخضــر  لنباتــات  الرأســية  للتربيــة  ذلــك 
ظــروف مثلــى بالبيئــة المحيطــة بالنبــات تجعــل النمــو النباتــي 
أنشــط وأغــزر والمحصــول أكبــر، ويواصــل الدكتــور حديثــه بالقــول: 
ومــن األمثلــة األخــرى للحفــاظ علــى المــوارد الزراعيــة اســتخدام 
تقنيــة الزراعــة بــدون تربــة حيــث يوفــر هــذا النظــام مــوارد الميــاه 
ويقلــل مــن اســتخدام األســمدة والمبيــدات الزراعيــة وبالمقابــل 
يزيــد مــن إنتاجيــة المحصــول بنســبة حوالــي ٢٠-4٠% ، ومنهــا أيضــا 
تقنيــة تبريــد المحلــول المغــذي  للزراعــة بــدون تربــة خــال فصــل 
الصيــف ودوره الفعــال فــي رفــع اإلنتاجيــة والتخلــص مــن األمــراض 
ممــا يعكــس جــودة المنتــج وخلــوه مــن المبيــدات وبمــا أن تقنيــة 
الزراعــة بــدون تربــة  تعتمــد علــى تدويــر الميــاه المحلــول المغــذي 

علــى  الحفــاظ  علــى  ينعكــس  هــذا  فــإن  المغــذي  المحلــول  أو 
البيئــة وبالتالــي الحفــاظ علــى المــوارد الزراعيــة كتربــة ويرفــع مــن 

القيمــة االقتصاديــة للزراعــة.

ــراء  ــذي يقــول: أثبــت الخب ــث ســاعد الخروصــي ال ويشــاركنا الحدي
ــن زاروا الســلطنة فــي الفتــرات الماضيــة أن بعــض  والعلمــاء الذي
االفــاج واألوديــة يمكــن مضاعفــة تدفــق الميــاه فيهــا عبــر التقنيات 
العلميــة الحديثــة بمــا يكفــي لمضاعفــة مســاحات الزراعــة، وكذلــك 
بعــض ســدود األوديــة فــي بعــض واليــات الســلطنة والتــي تختــزن 
كميــات هائلــة مــن الميــاه، بحيــث يتــم اســتغالها للزراعة بأســلوب 
علمــي منهجــي، كمــا أن جبــال عمــان جبــال خصبــة كمــا أثبــت 
بعــض الجيولوجييــن ذلــك، ويمكــن تلمــس اآلثــار عبر عيــون المياه 
واألفــاج والقنــوات المائيــة المختلفــة، كمــا أدعــو الــى اســتغال 
التقنيــات الحديثــة مثــل االســتمطار الصناعــي الــذي يكفــي مــا 
يهطــل فــي يــوم واحــد للــري لمــدة طويلــة، فمــن المهــم ادخــال 
الــذكاء االصطناعــي الــى العمــل الزراعــي، ويضــرب مثــا بالقــول 
المبتكــر  مــع  بالتعــاون  أنهــا  العمانيــة  الزراعيــة  الجمعيــة  عــن 
هــال الســيابي تســعى لحــل بعــض اإلشــكاليات للحصــول علــى 
طاقــة متجــددة لتشــغيل بعــض األنظمــة، فمثــا اآلن ننفــق مبلــغ 
)١5٠( ريــال عمانيــًا شــهريا للمبــرد الزراعــي الواحــد، ولكــن قمنــا 
لتوليــد  اختــراع  الــى  للتوصــل  الشمســية  بالطاقــة  باالســتعانة 
التكلفــة  وتوفيــر  التبريــد  لتشــغيل  المــاء  مــن  الازمــة  الطاقــة 
بســعر معقــول، فبــدال مــن المــاء فــي المبــرد )الراديتــر( فكرنــا 
فــي اســتعمال مــادة صناعيــة لمنــع تجمــد الميــاه فــي األنابيــب 
بعــض  حــال  هــو  كمــا  مناســبة،  حــرارة  بدرجــة  فيهــا  والتحكــم 

المركبــات فــي الــدول األوروبيــة فــي فتــرة الشــتاء والصقيــع.

حواسيب وهواتف ذكية في الحقول الزراعية
ــت األشــياء فــي الزراعــة بشــكل عــام تعتمــد علــى اســتخدام أجهــزة االستشــعار كمــا تذكــر  ــذكاء االصطناعــي وإنترن إن تطبيقــات ال
تقنيــات  أو  وإلــخ(  والملوحــة  الحــرارة والرطوبــة والضــوء  أجهــزة حقليــة )مستشــعرات  الرحبيــة، ســواء كانــت   الدكتــورة سوســنة 
االستشــعار عــن بعــد )األقمــار الصناعيــة، الطائــرات المســيرة عــن بعــد، الكاميــرات االحترافيــة(، وُتســتخدم هــذه التقنيــات لتجميــع 
بيانــات دقيقــة عــن الوضــع الفعلــي للزراعــة ووضــع البيئــة المحيطــة بهــا والعوامــل المؤثــرة عليهــا، ثــم يتــم تحليــل هــذه البيانــات رقمًيــا 
ليتــم توجيــه أنظمــة تحكــم أليــة للقيــام باألمــر المبرمــج عليــه مســبّقا مثــل ري الحقــل بنســبة معينــة، ورش المبيــد الحشــري بكميــات 

محســوبة، وجنــي الثمــار، وفــرز اإلنتــاج حســب اللــون أو الحجــم أو الشــكل. 
وأوضحــت الرحبيــة  قائلــة: تتــم جميــع هــذه العمليــات مــن استشــعار وتحليــل وتحكــم بســهولة ويســر مــن خــال أجهــزة الحاســب اآللــي 
أو الهاتــف المحمــول، وتعتبــر الزراعــة الذكيــة فــي البيــوت المحميــة أو الزجاجيــة مــن أنجــح تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي الزراعــة، 
حيــث ُتمكــن المــزارع مــن مراقبــة جميــع العوامــل المؤثــرة علــى الزراعــة مــن خــال تطبيقــات حاســوبية أو هاتفيــة ثــم التحكــم عــن بعــد 
ــا علــى  ــذكاء االصطناعــي فــي الزراعــة تطــوًرا ســريًعا وملحوًظ ــة المناســبة للمحاصيــل المزروعــة، وتشــهد تطبيقــات ال ــر البيئ لتوفي
ــذي تمكــن مــن إنتــاج محاصيــل زراعيــة عاليــة الجــودة دون أي تدخــل  ــوت األمريكــي )آنجــوس( ال ــم ومــن أشــهرها الروب مســتوى العال

بشــري!   

تمــت   كمــا  فقــط،  عمانيــًا  ريــاالً   )85( إلــى  للمحصــول  الواحــد 
االســتعانة بالتقنيــات الحديثــة لتنظيــف الحشــائش بيــن خطــوط 
النبــات، إذ أن اســتخدام التقنيــات العلميــة بكفــاءة أكثــر ســاهم 
فــي اســتعمالها بشــكل عملــي، وكفــاءة فــي المكافحــة الحيويــة، 

وتوفيــر الوقــت والجهــد والمــال.
ويتواصــل الحديــث مــع ســاعد الخروصــي قائــا: إن أثــر التقنيــات 
الحديثــة امتــد لمجــاالت مختلفــة، ففــي زيــارة لنــا الــى بعــض المــزارع 
 )3( عــدد  أن  وجدنــا   )NETHERLAND( نذرالنــد  مملكــة  فــي 
مزارعيــن فقــط كفيــل بــإدارة مزرعــة بمســاحة أكثــر مــن ١٠٠هكتــار 
بفضــل التقنيــات الحديثــة، فــي الســلطنة قدمــت ورقــة عمــل فــي 
نــدوة ســيح الراســيات بواليــة ســمائل فــي عــام٢٠٠7م توضــح أن 
)١٠٠(الــف بــذرة تحتــاج الــى )١5( عامــًا يوميــا لمــدة )١٠( أيــام بتكلفــة 
)١5٠( ريــاالً عمانيــًا، أمــا التقنيــات الحديثــة لــزرع البــذور فتقــوم بهــذا 
العمــل عبــر زرع )١٠٠( ألــف بــذرة فــي الســاعة الواحــدة وبجــودة عاليــة، 
أمــا العامــل فيوجــد تفــاوت فــي عمــق الغــرس ممــا يؤثــر الحقــا علــى 
جــودة اإلثمــار للنبــات ، كمــا أن الشــباب العمانــي لديهــم القــدرة 

للتعامــل مــع اآلليــات المعقــدة فــي الزراعــة.

)15٠( رياالً عمانيًاخالل ساعةدون عمال  زراعة )1٠٠( الف بذرة

الطريقة التقليدية

التقنيات الحديثة

الفاضل/  ساعد بن عبداهلل الخروصي، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية 

العمانية
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تجربة حقلية 
نجــح تطبيــق تقنيــة التبريــد للمحلــول المغــذي للزراعــة 
الخيــار،  محصــول  إلنتــاج  المحميــة  البيــوت  فــي  المائيــة 
حيــث كان المحصــول خــال فتــرة الصيــف يتأثــر بســبب 
الحــرارة المرتفعــة فــي الجــو خــال فتــرة الصيــف، والتــي 
تــؤدي بدورهــا إلــى ارتفــاع درجــة حــرارة المحلــول المغــذي 
لتصــل الــى 35 درجــة مئويــة، والــذي يؤثــر بشــكل مباشــر 
علــى النبــات مــن حيــث امتصــاص العناصــر الغذائيــة فــي 
المحلــول وضعفــه ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع حــرارة منطقــة 
الجــذور، وتــؤدي إلــى إصابتــه باألمــراض الفطريــة وتســبب 
مــوت النبــات، ويكــون االنتــاج قليــا، وبعــد تطبيــق هــذه 
التقنيــة الحديثــة أثمــرت عــن نتائــج إيجابيــة فــي كميــة 
المحصــول وصلــت إلــى )6( أطنــان، حيــث إن درجــات الحــرارة 
المثلــى تعــزز مــن زيــادة الكربوهيــدرات وعمليــات التمثيــل 
الضوئــي ممــا يــؤدي الــى زيــادة الكلوروفيــل فــي األوراق 

وينعكــس بااليجــاب علــى اإلنتاجيــة.

تجربة تقنية 
والمديــر  مؤســس  شــريك   - التوبــي  مالــك  المهنــدس 
التنفيــذي للعمليــات بشــركة وكان تــك يقــول إن الشــركة 
هــي شــركة ناشــئة للتكنولوجيــا وهــي أحــد اســتثمارات 
الصنــدوق العمانــي للتكنولوجيــا، وتعــود قصــة انشــائها 
مــن  عــدًدا  اكتشــفت  قبــل بضــع ســنوات عندمــا   إلــى 
الفــرص الســتخدام خبراتــي التقنيــة فــي قطــاع الزراعــة 
 Wakan Tech فــي ُعمــان، وبذلــك بــدأت قصــة شــركة
فــي  خلفيــة  لديهــم  أعضــاء  حاليــا  تضــم  والشــركة   ،
الــذكاء االصطناعــي والطائــرات بــدون طيــار، حيــث يوجــد 
طلــب واضــح علــى التكنولوجيــا المتقدمــة لدينــا، ونحــن 
نتطلــع إلــى جلــب أفضــل التقنيــات الزراعيــة، ومســاعدة 
المحاصيــل  إنتاجيــة  تعزيــز  علــى  المحلييــن  المزارعيــن 

وربحيتهــا. وزراعتهــا 
ويشــير مالــك التوبــي إلــى أن الشــركة تقــدم مجموعــة 
رش  المثــال،  ســبيل  فعلــى  والخدمــات  المنتجــات  مــن 
التــي  طيــار  بــدون  الطائــرات  باســتخدام  المبيــدات 
أن  إلــى  الشــركة  وتطمــح  االصطناعــي،  بالــذكاء  تعمــل 
تكــون الشــركة الرائــدة فــي قطــاع التكنولوجيــا الزراعيــة 
يواجههــا  التــي  المشــكات  فــي ســلطنة عمــان، وحــل 
المزارعــون المحليــون، والقيــام بدورنــا لمســاعدة عمــان 

الطويــل. المــدى  علــى  التنويــع  علــى 

مجاالت واعدة للتطبيق التقني في الزراعة
الدكتــور مؤثــر الخروصــي الــذي يعــد خبيــرا للزراعــة بــدون تربــة فــي مركــز بحــوث اإلنتــاج النباتــي، يقــول: لقــد أصبــح هنــاك تقــدم 
كثيــر فــي مجــاالت الحيــاة منهــا مجــال  المعــدات والتكنولوجيــا الزراعيــة  مؤكــدا اهميــة مواكبــة هــذه التكنولوجيــا واالســتفادة 
منهــا مــن أجــل المحافظــة علــى المــوارد الزراعيــة وبمــا أن هــذه التكنولوجيــات دائمــا فــي تطــور مســتمر يجــب علينــا مواكبتهــا 
والبحــث عنهــا واســتجابها فــي بادنــا وتوظيفهــا لصالــح مواردنــا الزراعيــة وغيرهــا فمثــا اســتخدام تقنيــة الزراعــة بــدون تربــة فــي 
األراضــي غيــر الصالحــة للزراعــة بســبب الملوحــة واالســتفادة منهــا، واســتخدام أجهــزة استشــعار بوجــود ميــاه فــي منطقــة مــا، 
وتحديــد عمــق تلــك الميــاه واالســتفادة منهــا فــي مجــاالت الزراعــة المختلفــة، واســتخدام تقنيــات إلدارة المــزارع عــن بعــد والتحكــم 

فــي المــوارد الزراعيــة كالــري والتغذيــة وغيرهــا مــن األمــور التــي تتعلــق بالزراعــة.   

وإللقــاء نظــرة عــن قــرب  علــى احــدى المــزارع التــي توظــف التقنيــة التقينــا بالفاضــل قصــي بــن يحيــى العامــري، صاحــب مزرعــة 
الفليــج النموذجيــة، الــذي قــال: أصبــح العلــم التقنــي اليــوم متطــورا جــدا ويجــب االســتفادة منــه حيــث يمكــن عبــره التخلــص مــن 
المبيــدات والكيماويــات والحصــول علــى محاصيــل مضاعفــة، كمــا أنــه يمكــن اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي مجــال الزراعــة عبــر 
حســابات دقيقــة فــي الميــاه، واســتعمال الحساســات االلكترونيــة لقيــاس نســبة الجفــاف فــي التربــة، ووقــت الــري، وكميــة الميــاه، 
ويســاعد اســتعمال التقنيــات الحديثــة فــي عمليــة خلــط األســمدة المختلفــة عبــر معرفــة نســب الخلــط عبــر حســابات معينــة 
وكذلــك عمليــة صــف األرض وتســاويها بيــن النباتــات واألشــجار فــي المزرعــة، مؤكــدا إن اســتخدام الوســائل الحديثــة ســاعد فــي 

تســهيل العمــل وســرعة اإلنجــاز، وكذلــك وفــر الوقــت وحــد مــن تكاليــف العمالــة وزاد كميــة المحاصيــل الزراعيــة

مناخ السلطنة ثروة
ويوصــي الفاضــل ســاعد الخروصــي بأهميــة اســتغال تنــوع المناخات العمانية ألنه ســوف يســاهم في اثــراء المحاصيل االقتصادية 
ــة والتــوت والعّليــق وغيرهــا، والتــي لهــا  العمانيــة التــي يحتــاج لهــا الســوق مثــل ثمــار التــوت المختلفــة )BERRIES( كالفراول
قيمــة غذائيــة وصحيــة لجســم االنســان، وقيمــة ماليــة عاليــة للمــزارع، وال ننســى صناعــات النخيــل المختلفــة، والصناعــات العطريــة 
التــي تعــود علينــا مــن تنــوع المحاصيــل المختلفــة مثــل صناعــات التقطيــر للــورد والياســمين والزيتــون، مــع الحــرص علــى التكامل 
فــي انتــاج المحاصيــل بيــن محافظــات الســلطنة المختلفــة مثــل محاصيــل الطماطــم والبطيــخ بيــن الباطنــة والشــرقية وهكــذا، 
فمثــا منطقــة البزيلــي واألســود فــي واليــة ضنــك تبلــغ مســاحتها ١8مليــون متــر مربــع وكانــت مشــهورة بالقصــب والســكر االحمــر 

والقمــح وذلــك فــي عهــد دولــة اليعاربــة التــي اعتمــدت علــى الزراعــة بشــكل كبيــر، وكان ســببا لقوتهــا السياســية والعســكرية.

ويدعــو ســاعد الخروصــي إلــى النظــر الــى األشــجار والمحاصيــل الزراعيــة بعيــن علميــة بحتــة 
بهــدف تعزيــز اإلنتــاج وزيــادة المحاصيــل والفائــدة االقتصاديــة للمــزارع والمجتمــع، 
فعلــى ســبيل المثــال تعزيــز وتمكيــن قطــاع البحــث الزراعــي للمســاعدة فــي 
تطــور المــزارع وتنــوع المحاصيــل، وانمــاء المحاصيــل الطبيــة المختلفــة 
مثــل عقــار عــاج البروســتات المســتخرج مــن بــذور ثمــار اليقطيــن، 
االســتفادة منهــا  يمكــن  التــي  األشــجار  بعــض  أن هنــاك  كمــا 
قويــة  أخشــابها  )المســكيت(  البحــري  الغــاف  أشــجار  مثــل 
وتصلــح ألعمــال النجــارة، كمــا أنهــا تتحمــل العطــش وقلــة 
الميــاه، كمــا يمكــن لألخصائييــن ادخــال جينــات الشــجرة 
تحــت مجهــر البحــث العلمــي لتحســين الجينــات وعــزل 
جيــن الشــوك المــؤذي بهــا ليســهل االســتفادة منهــا 
بشــكل أكبــر، ويجــدد الدعــوة الى المهتميــن بالبحث 
العلمــي إلــى اســتغال التقنيــات العلميــة المختلفــة 
والنظــر الــى أوجــه االســتفادة منهــا،  مثــل العمــل 
لزراعــة  للنفــط  المصاحبــة  الميــاه  اســتغال  علــى 
أشــجار الخشــب مثــل الماهوجنــي والتيــك، لتحســين 
درجــة الطقــس وجــودة البيئــة وزيــادة االمطــار تعزيــزا 
محليــا  الخشــبية  الثــروة  مــن  االقتصاديــة  للمنافــع 

وعالميــا.

ملف العدد14

د. مؤثر بن صالح الرواحي،
 رئيس قسم بحوث الخضر

 بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

المهندس مالك التوبي
شريك مؤسس والمدير التنفيذي

 للعمليات بشركة وكان تك
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إعداد/ محمد الرزيقي

مختبر الجدران المتساقطة تكشف عن..

فكــرة إلنتــاج أدويــة حيويــة طبيعيــة صديقــة للبيئــة باســتخدام 
ــماك بقايا األس

تعــد األســماك مصــدرا مهمــا فــي عناصــر األمــن الغذائــي، حيــث تســتهلك بكثــرة وبشــكل يومــي فــي الموائــد 
ــذه  ــن ه ــارب 70٪ م ــا يق ــب م ــماك يذه ــع األس ــق بي ــي تراف ــات الت ــالل العملي ــن خ ــظ م ــوء الح ــن لس ــة لك العربي
األســماك كبقايــا مثــل الــرأس والذيــل والزعانــف واألحشــاء الداخليــة ومــا إلــى غيــر ذلــك، ممــا يســبب مشــاكل 
بيئيــة بســبب التعفــن الســريع، وكذلــك مشــاكل صحيــة بســبب الروائــح التــي تصدرهــا ممــا يســبب مشــاكل 
ــن  ــرحانية م ــعيد الس ــت س ــماح بن ــة س ــد الطالب ــرة عن ــدت فك ــأن تول ــذا الش ــي ه ــي. ف ــاز التنفس ــي الجه ف
جامعــة التقنيــة والعلــوم التطبيقيــة بصــور لالســتفادة مــن هــذه األســماك بســبب احتوائهــا علــى البروتينــات 
الغنيــة إلنتــاج أدويــة حيويــة طبيعيــة صديقــة للبيئــة بــدال مــن األدويــة الكيميائيــة التــي تســبب اضــرارا لبعــض 
النــاس وخاصــة للذيــن يعــاون مــن األمــراض المزمنــة. إلنتــاج )بيبتيــدات( مــن هــذه البروتينــات )وهــي عبــارة 
عــن أحمــاض أمينيــة مرتبطــة مــع بعضهــا البعــض( ألن البيبتيــدات يســتطيع الجســم ان يمتصهــا ويحللهــا 

بشــكل أســرع وهــذا يرجــع الــى خصائصهــا المتميــزة وطــول حجمهــا. 

إنتاج أدوية حيوية
تهــدف فكــرة المشــروع إلــى إنتــاج أدويــة حيويــة مســتمدة مــن مصــادر طبيعيــة بعيــدا عــن اســتخدام أي مــواد كيمائيــة، 

وصديقــة للبيئــة، وتســتخدم لمختلــف أنــواع الســرطان والســكري والضغــط والكولســترول، وغيرهــا مــن األمــراض.

عمليات متنوعة لكسر البروتينات
يتكــون المشــروع مــن أهــم العمليــات الفريــدة مــن نوعهــا حيــث تقــوم العمليــات األنزيميــة بفصــل البروتينــات مــن بقايــا 
األســماك، تأتــي بعدهــا عمليــة )Fluidized Bioreactor( وهــي تقنيــة فريــدة علــى مســتوى العالم والتــي تقوم بتحليل 
 Downstream( وكســر البروتينــات إلنتــاج بيبتيــدات مختلفــة األحجــام. وكذلــك تقــوم علــى تقليــل تكلفــة عمليــة

Process( وهــي آخــر عمليــة التــي تقــوم بتنقيــة هــذه )البيبتيــدات( مــن الشــوائب ومــن المــواد الســامة. 

إنجازات المشروع:
الحصول على المركز الثالث في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة لعام ٢٠٢٠.

الرؤية المستقبلية 
يعمــل فريــق المشــروع علــى دراســة جــدوى الفكــرة بشــكل أكثــر واالمــل قائــم للنجــاح   فــي اســتخاص واســتخدام ادويــة 

حيويــة طبيعيــة مــن مــواد طبيعيــة بعيــدا عــن اســتخدام األدويــة الكيميائيــة.

معــدات بحثيــة بمواصفــات عاليــة فــي  بنــك الجينــات لحفــظ المــوارد 
ــة الوراثي

أنشــأ مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة والنباتيــة التابــع لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار 
ــات  ــذور النبات ــات وب ــظ الجين ــوم بحف ــذي يق ــة ال ــوارد الوراثي ــظ الم ــات لحف ــك الجين ــزوى بن ــة ن ــع جامع ــاون م بالتع
وأنــواع الــدم الموجــودة فــي الحيوانــات بهــدف المحافظــة علــى هــذه األنــواع للحصــول علــى المعلومــات ومعرفــة 
الجينــات الوراثيــة واالمــراض التــي تصيــب النباتــات والحيوانــات، كمــا تــم تزويــده بأحــدث المعــدات واألجهــزة الحديثة 

بمواصفــات عالميــة عاليــة وفــي هــذا البــاب مــن مجلــة اضــاءات علميــة نســتعرض بعــض هــذه المعــدات:

مسدس يطلق موجات أشعة سينية 
يستخدم لفحص عناصر التربة 

يمكنه الكشف عن العناصر الموجودة في التربة ونسبة تركيزها في العينة المفحوصة في غضون دقيقة أو أقل 
يمكنه أن يكشف حوالي 32 عنصر في التربة

هوريبا )فاحص النيتروجين(  
 جهاز يفحص تركيز النيتروجين في المحلول، يستخدم في فحص تركيز النيتروجين في عينات التربة.

 هوريبا )فاحص البوتاسيوم( 
جهاز يفحص تركيز البوتاسيوم في المحلول، يستخدم في فحص تركيز البوتاسيوم في عينات التربة.

هوريبا )فاحص نسبة األمالح( 
جهاز يفحص نسبة التوصيل الكهربائي في المحلول، يستخدم في فحص جودة الماء والتربة.

جهاز تيتان 600 )فاحص التربة( 

هوريبا ) فاحص معدل الرقم الهيدروجيني( 
جهاز يفحص معدل الرقم الهيدروجيني للمحلول، يستخدم 

لفحص جودة الماء والتربة.

فاحص الكلوروفيل 
جهاز يفحص نسبة اليخضور )الكلوروفيل( الموجود في أوراق 

النبات.

ماسح األوراق 
جهاز يقيس مساحة أوراق النباتات
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المصدر:
 المجلة الطبية لجامعة السلطان قابوس

اغسطس٢٠١8،المجلد ١8، العدد3

دراسة بحثية تتناول 
أنواع التجلط الوعائي الوريدي الدماغي ، غير شائعة في السلطنة

التجلــط الوريــدي الدماغــي لــه مظاهــر متنوعــة قــد تهــدد حيــاة الفــرد، جــاءت هــذه الدراســة مــن أجــل التعــرف 
علــى أنــواع هــذه الجلطــات وأعراضهــا ونتائــج عالجهــا فــي ســلطنة عمــان.

ــر 2٠٠9 وديســمبر 2٠17م، حيــث تــم  أجريــت هــذه الدراســة فــي مستشــفى جامعــة الســلطان قابــوس بيــن يناي
اســتعراض الســجالت الطبيــة لجميــع المرضــى المصابيــن بالتجلــط الوريــدي الدماغــي لتحديــد الخصائــص 

الديموغرافيــة واألعــراض الســريرية للجلطــات ونتائجهــا.

التجلط الوريدي الدماغي غير شائع نسبيا في ُعمان
ــاث ٢:3 وشــملت  ــى اإلن ــت نســبة الذكــور إل ــدي الدماغــي بمتوســط عمــر 36.8 +/- ١١ ســنة وكان أصيــب )3٠( مريضــا بالتجلــط الوري
األعــراض االكلينيكيــة الشــائعة الصــداع )83%( وتغيــر فــي حــواس المريــض )5٠%( والتشــنجات )43%( والضعــف النصفــي )%33( 
وكانــت عوامــل الخطــورة األساســية موجــودة فــي ١6 مريضــا )53%(، كذلــك كانــت نتائــج التصويــر بالرنيــن المغناطيســي للدمــاغ 
غيــر طبيعيــة لــدى جميــع المرضــى، مــع وجــود مؤشــرات علــى جلطــة دماغيــة فــي )4٠%( وتجلــط األوردة الدماغيــة الرئيســية فــي 
ــم عــاج جميــع المرضــى  ــدي الدماغــي العميــق. ت ــاك )5( حــاالت بنســبة )٢٠%( مــن التجلــط الوري ــت هن )١٠٠%( مــن الحــاالت، كمــا كان
بالهيباريــن منخفــض الــوزن الجزيئــي، مــع المانيتــول أو مضــادات التشــنجات الصرعيــة، وقــد تبيــن أن غالبيــة المرضــى بنســبة 

)77%( ليــس لديهــم أي خلــل أو عجــز عصبــي عنــد المتابعــة.

الخالصة:
 تشــير هــذه النتائــج إلــى أن التجلــط الوريــدي الدماغــي 
هــو اضطــراب غيــر شــائع نســبيا فــي عمــان وممكــن 
عالجــه بنجــاح، كمــا أن وجــود قــدرة عاليــة لتوقــع المــرض 
يعــزز مــن فــرص التشــخيص المبكــر وبــدء العــالج الفــوري 
مــن  يعــزز  قــد  المركــزة  والرعايــة  التجلــط  بمضــادات 

النتائــج اإليجابيــة لشــفاء المريــض.

فريق البحث: 
عبيــدي،  عمــار  غوجــار،  ارونودايــا  الل،  دارشــان  الدكتــور 

كومــار،  ســونيل  نانداجوبــال،  التيجانــي،  مرتضــى 
فيصل العزري، عبداهلل العاصمي

اكتشاف علمي يجنب العالم ٤٠٠ ألف وفاة سنويا!
نجــح البريطانــي مايــكل هيوتــون واألميركيْيــن هارفــي ألتــر وتشــارلز رايــس فــي اكتشــاف فيــروس التهــاب الكبــد »ســي« وتطويــر عاجات 
لــه حيــث تشــير تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة إلــى وجــود نحــو 7٠ مليــون إصابــة بالتهــاب الكبــد »ســي«، ممــا يتســبب فــي حصــول  

4٠٠ ألــف وفــاة ســنويا، ، ونظيــر اكتشــافهم هــذا فقــد حــازوا علــى  جائــزة نوبــل لعــام ٢٠٢٠ فــي علــم الطــب ووظائــف األعضــاء.

»كريسبر-كاس9« يسهم في  إيجاد عالجات جديدة 
للسرطان.

ــر الجينــوم  اكتشــف العلمــاء بعــد ســنوات مــن األبحــاث طريقــة لتحري
تعديــل  مــن  الباحثــون  ويهــدف  »كريســبر-كاس٩«،  باســم  ُتعــرف 
الجينــات فــي الخايــا إلــى معرفــة كيفيــة عمــل الحيــاة داخــل الخليــة، 
النــووي  الحمــض  تغييــر  مــن  الباحثيــن  التقنيــة  هــذه  وتمكــن 
للحيوانــات والنباتــات والكائنــات الحيــة الدقيقــة بدقــة عاليــة للغايــة، 
حيــث سيســهم هــذا اإلنجــاز العلمــي فــي  إيجــاد عاجــات جديــدة للســرطان، 
ــر  ــب مــن خــال  تغيي ــة يتحقــق عمــا قري ــم عــاج األمــراض الوراثي وقــد تجعــل حل
الحمــض النــووي داخــل الخايــا فــي وقــت وجهــد أقــل مــن الســابق ، وألهميــة 
هــذا اإلنجــاز العلمــي ُمنحــت العالمــة الفرنســية إيمانويــل شــاربينتييه، والعالمــة 

األميركيــة جينيفــر دودنــا جائــزة نوبــل فــي الكيميــاء لعــام ٢٠٢٠.

المصدر: الموقع الرسمي لجوائز نوبل 
                                                           https://www.nobelprize.org/

 )A( وقالــت جمعيــة نوبــل فــي معهــد كارولينســكا بالســويد -فــي بيــان بشــأن منــح الجائــزة »كان اكتشــاف فيروســات التهــاب الكبــد
و)B( خطــوات حاســمة«، مضيفــة أن »اكتشــاف فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي »ســي« )C( ألقــى الضــوء علــى أســباب  باقــي حــاالت التهــاب 

الكبــد المزمــن، وجعــل مــن الممكــن إجــراء فحــوص دم وتطويــر أدويــة جديــدة أنقــذت حيــاة الماييــن«.

                                                                                                                                               المصدر: الموقع الرسمي لجوائز نوبل 
            https://www.nobelprize.org
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الصناعات التحويلية 
إحدى الركائز الواعدة 
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مقال21

التنويــع  ركائــز  أحــد  التحويلــة  الصناعــات  قطــاع  يعــد 
تــم بنــاء  الواعــدة فــي ســلطنة عمــان حيــث  االقتصــادي 
الصناعــات  قطــاع  ضمــن  األساســية  الصناعــات  وتطويــر 
 )Upstream industries( التحويلية األساســية ما يســمى ب
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  رفــد  فــي  ذلــك  ســاهم  حيــث 
بحوالــي 10% مــن قيمتــه الكليــة ومــازال ينمــو ســنويا مــن 
خــالل االســتثمارات المضافــة، إال أن معظــم اإلنتــاج من مشــاريع 
الصناعــات التحويليــة األساســية يتــم تصديــره بــدال مــن 
تحويلــه إلــى منتجــات ذات قيمــة عاليــة مــن خــالل الصناعــات 
 Downstream( ب  تعــرف  بمــا  التفصيليــة  التحويليــة 
industries( وبالتالــي تفقــد ســلطنة عمــان تحقيــق القيمــة 
المضافــة علــى المــواد األوليــة المنتجــة، وكمثــال علــى ذلــك 
ــد  ــة ق ــواد البوليمري ــن الم ــد م ــري واح ــن مت ــر ط ــإن تصدي ف
يحقــق مــا يصــل الــى ألــف دوالر اميركــي اال أنــه مــن الممكــن 
ــى  ــه إل ــم تحويل ــا لوت ــة فيم ــاف القيم ــرة اضع ــق عش أن يحق

منتجــات نهائيــة تخــدم الســوق المحلــي والتصديــر.

أمــا فيمــا يخــص القــوى العاملــة والوظائــف فقــد ســاهم قطــاع 
تصــل  الوظائــف  مــن  كبيــر  عــدد  بايجــاد  التحويليــة  الصناعــات 
إلــى أكثــر مــن ١٢% مــن إجمالــي القــوى العاملــة مــع اإلشــارة الــى 
أن نســبة التعميــن لهــذا القطــاع مازالــت تحتــاج الــى عنايــة أكثــر 
للنهــوض بهــا. ومــن الممكــن أن يوفــر هــذا القطــاع عــددًا كبيــرًا 
مــن الوظائــف فيمــا لــو تــم التركيزعلــى إنشــاء وتوســيع مشــاريع 

التفصيليــة. التحويليــة  الصناعــات 
مــن المعلــوم بــأن الكلفــة التشــغيلية للمشــاريع فــي ســلطنة 
عمــان هــي أعلــى مــن مثياتهــا فــي بعض الــدول وخاصة اآلســيوية 
مثــل الصيــن والهنــد وغيرهــا وبالتالي فإن المنافســة التســويقية 
يتــم تصنيعهــا فــي ســلطنة عمــان ســتكون  التــي  للمنتجــات 
صعبــة ســواء إن كان التســويق ضمــن ســلطنة عمــان او مــن خــال 
التصديــر للســوق العالمــي خصوصــا  إذا مــا تــم انتــاج منتجــات 
مشــابهة يتــم تصنيعهــا بكثــرة فــي الــدول التــي تتمتــع بكلفــة 
تشــغيلية أقــل لمصانعهــا. ولهــذا يتطلــب وضــع حلــول عمليــة 
تمكــن ســلطنة عمــان مــن تصنيــع منتجــات قــادرة علــى المنافســة 
ضمــن الســوق المحلــي والعالمــي وهــذا ال يمكــن تحقيقــه مــا لــم 

يتــم التركيــز علــى إنتــاج منتجــات جديــدة ومبتكــرة.
أدركــت حكومــة ســلطنة عمــان بــأن هنالــك حاجــة لتعزيــز شــبكة 
بيــن  الشــراكة  خــال  مــن  التفصيليــة  التحويليــة  الصناعــات 
تخصصــي  مركــز  إنشــاء  خــال  مــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
ألبحــاث الصناعــات التحويليــة بهــدف تحفيــز نشــاط االبتــكار فــي 
عمــان وبالتالــي تحقيــق منتجــات جديــدة تحــت عنــوان »صممــت 
بــأن  تمامــا«  مدركــة  الســلطنة  أن  كمــا  عمــان«،  ســلطنة  فــي 
 Mass »ــا ــى منتجــات يتــم تصنيعهــا نمطي ــل االبتــكارات إل تحوي
Production يحتــاج إلــى قاعــدة ماديــة مــن اآلالت ومعــدات مائمة 
ومعــدات  واألدوات  القوالــب  وتأميــن  والمعرفــة  الخبــرة  وبنــاء 
التصنيــع بمــا يحقــق »منتجــات صممــت وصنعــت فــي ســلطنة 

عمــان.

لقــد حــدد البرنامــج الوطنــي لتعزيــز التنويــع االقتصــادي ضمــن 
الخطــة الخمســية التاســعة )٢٠١6-٢٠٢٠( الحاجــة الكبيــرة إلنشــاء 
مرافــق لتصميــم وتصنيــع القوالــب وأدوات اإلنتــاج وكذلــك إنشــاء 
مركــز أبحــاث الصناعــات التحويليــة. وبنــاًء علــى ذلــك فقــد قامــت 
جامعــة صحــار بالشــراكة مــع وزارة التجــارة والصناعــة بوضــع برنامــج 
تعــاون لتحقيــق هذيــن المشــروعين وانطلقــت مســيرة أنشــائهما 
منــذ أبريــل ٢٠١8 ليتــم بالفعــل االفتتــاح التجريبــي للمشــروعين 
فــي جامعــة صحــار تحــت مظلــة »إنتــاج صحــار« بدايــة شــهر مــارس 
مــن هــذا العــام وابتــدأ التشــغيل األولــي بوتيــرة تصاعديــة، وبذلــك 

فــإن »إنتــاج صحــار« يضــم المشــروعين التالييــن:
المصنع الريادي لتصميم 

تصنيع القوالب وادوات اإلنتاج.
مركز أبحاث الصناعات التحويلية المتقدمة. 

يعــد المشــروعان ضمــن »إنتــاج صحــار« مثاليــن حيوييــن تحتاجهمــا 
فــي  المســاهمة  خــال  مــن   ٢٠4٠ رؤيــة  لتحقيــق  عمــان  ســلطنة 

تحقيــق األهــداف المرجــوة

المصنــع الريــادي لتصميــم وتصنيــع القوالــب 
اإلنتــاج وأدوات 

مــن  اإلنتــاج«  وأدوات  »القوالــب  مثــل  التصنيــع  أدوات  تعتبــر 
المســتلزمات األساســية الازمــة فــي معظــم الصناعــات التحويليــة. 
الازمــة  اإلنتــاج  وأدوات  القوالــب  جميــع  حاليــا  عمــان  وتســتورد 
لصناعاتهــا. كمــا تعتبــر القوالــب وأدوات اإلنتــاج مــن المنتجــات 
عاليــة القيمــة. يهــدف مشــروع القوالــب وأدوات اإلنتــاج إلــى معالجــة 
حاجــة صناعــة القوالــب وأدوات اإلنتــاج وبشــكل خــاص للصناعــات 

والمعدنيــة.  الباســتيكية 

مركز بحوث الصناعات التحويلية المتقدمة
يعــد االبتــكار بمــا فــي ذلــك تطويــر المنتجــات والعمليــات أحــد 
العوامــل الرئيســية التــي تســاعد علــى المنافســة فــي الســوق 
زيــادة  إلــى  االبتــكار  يهــدف  حيــث  الصعبــة،  الحاليــة  العالميــة 
زيــادة  فــي  والمســاهمة  الــذات  علــى  عمــان  ســلطنة  اعتمــاد 
االبتــكار  دعــم  متطلبــات  المشــروع  ويلبــي  التصديــر  إمكانــات 
وتلبيــة احتياجــات قطــع الغيــار عاليــة القيمــة للشــركات الكبيــرة 

البشــري. المــال  رأس  وتطويــر  عمــان  فــي  والمتوســطة 

https://www.su.edu.om/index.php/ar/research-menu/intaj-suhar 
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ماراثــون األفــكار للتنــوع األحيائــي )منافــع( هــو أحــد البرامــج التــي ينظمهــا مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة الحيوانيــة 
والنباتيــة التابــع لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار بشــكل ســنوي بهــدف تحفيــز الشــباب لالبتــكار 
ــة  ــى تنمي ــة إل ــدة باإلضاف ــة الفري ــوارد الوراثي ــال الم ــي مج ــاركة ف ــابة للمش ــب الش ــتقطاب المواه ــر، واس والتطوي
ــة  ــة العلمي ــب الُعماني ــزة للمواه ــة ممي ــع( منص ــون )مناف ــر مارث ــا يعتب ــارف، كم ــادل المع ــالل تب ــن خ ــارات م المه
ــان،  ــلطنة ُعم ــة لس ــروة الطبيعي ــن الث ــتفيد م ــة تس ــة للبيئ ــات صديق ــات وخدم ــكار منتج ــابة البت ــة الش والتجاري
ــا وبالتالــي  ــة قابلــة للتطبيــق تجاري وتحويــل األفــكار واالبتــكارات العلميــة العظيمــة إلــى منتجــات وخدمــات حيوي
تأســيس شــركات صغيــرة ومتوســطة تنافــس المنتجــات العالميــة. وقــد أعلــن مركــز عمــان للمــوارد الوراثيــة 

ــزة فــي ماراثــون منافــع2020. ــج الفــرق الفائ الحيوانيــة والنباتيــة فــي ســبتمبر الماضــي نتائ

أعلــن قطــاع البحــث العلمــي واالبتــكار بــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي واالبتــكار عــن بــدء اســتقبال طلبــات 
دعــم المقترحــات البحثيــة ضمــن برنامــج التمويــل المؤسســي المبنــي علــى الكفــاءة للعــام 2021م، وذلــك عبــر 
المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة المختلفــة، علمــا بــأن اخــر يــوم الســتالم طلبــات التقديــم مــن المؤسســات ســيكون 

ــل 2021. ــخ 30 ابري بتاري

يهدف الدعم البحثي إلى:
بناء السعة البحثية المحلية.. 1

توفير بيئة بحثية محفزة للبحث العلمي والباحثين وبناء قدراتهم بمختلف مستوياتهم األكاديمية.. 2
تفعيــل دور المؤسســات االكاديميــة والبحثيــة ومنحهــا صالحيــات أكبــر، وإعطائهــا فرصــة لتطويــر وإدارة برامجهــا . 3

البحثيــة ذاتيــا، كمــا يتيــح لهــا أيضــا القيــام بالمتابعــة التفصيليــة للمشــاريع البحثيــة إلكترونيــا.

يتكون برنامج تمويل البحوث من ثاثة برامج فرعية وهي:

ماراثون 
منافع
2020 

)56( مشاركًا، بنسبة 
)52%( من اإلناث 

)48%( من الذكور.

)2500( ريال عماني منحة 
مالية لكل فريق فائز.

 )8( عدد األفكار 
المتنافسة في مجال 

الموارد النباتية.
)4( أفكار في مجال الحياة 

البحرية.
)3( أفكار في مجال الثروة 

الحيوانية.
فكرتين في مجال األحياء 

الدقيقة.

)4( مجاالت لتقديم األفكار 
األحياء الدقيقة 

والكائنات البحرية 
والثروة الحيوانية 

والثروة النباتية. 

)22( موجها شاركوا في 
فعاليات ماراثون منافع 

ساهموا في توجيه 
المشاركين ومساعدتهم 

على بلورة األفكار.

ــة بمركــز االبتــكار ونقــل التكنولوجيــا  نفــذت نســخة منافــع 2020م بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس ممثل
ــطة. ــرة والمتوس ــات الصغي ــة للمؤسس ــة العماني واألكاديمي

الجهات الداعمة لماراثون منافع:

 المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
 شركة )أكواباور(.

ماراثون منافع ... 
يكشف عن أفكار ابتكارية في مجال التنوع االحيائي بالسلطنة

إعداد/ محمد الرزيقي

بــدء اســتقبال طلبــات دعــم المقترحــات البحثيــة ضمــن برنامــج التمويل 
)المؤسســي( المبنــي علــى الكفــاءة للعام ٢٠٢١م 

الدعم المقدم: عشرين ألف ريال عماني 
لكل مشروع بحثي

مدة المشروع/  عامين كحد أقصى

الدعم المقدم : ثالثة آالف ريال عماني 
لكل مشروع بحثي 

مدة المشروع/  عامين كحد أقصى 

الدعم المقدم: ألف وخمسمائة ريال عماني
لكل مشروع بحثي 

مدة المشروع/  عام واحد كحد أقصى

برنامج
 المنح البحثية 

لدعم الباحثين من 
حملة الدكتوراه

برنامج 
دعم بحوث 

الخريجين من حملة 
الماجستير أو 
البكالوريوس

برنامج 
دعم بحوث 

الطالب في المرحلة 
الجامعية األولى

https://twitter.com/TRC_Oman/status/1334434407873191936?s=20
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