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 مقدمة  

مصدر إلنتاج الغذاء فً مصر، كما تساهم تربٌة األحٌاء المائٌة بشكل كبٌر فً تحسٌن الزراعة هً أكبر 

 التً وتعتبر المٌاه العذبة عنصرا أساسًٌا لكل من الزراعة النباتٌة وتربٌة األحٌاء المائٌة ، و،  األمن الغذائً

ام موارد المٌاه غٌر ستخدإ مما ٌتطلب ،المناطك الصحراوٌة )الجدٌدة( فًال تكون متوفرة بشكل كاف 

وهذا   التملٌدٌة فً الزراعة وتربٌة األحٌاء المائٌة كآلٌة بدٌله لتحسٌن إنتاج الغذاء و تعظٌم العائد من المٌاه.

و ٌسمح الجمع ستخدام المٌاه الغٌر تملٌدٌة لمواجهة الطلب المتزاٌد على المٌاه . ٌتطلب البحث عن وسائل إل

 (السمكٌة المتكاملة -ٌطلك علٌه الزراعة النباتٌة ألحٌاء المائٌة ، وهو مابٌن اإلنتاج الزراعى وتربٌة ا

Integrated Agriculture-Aquaculture - IAA ( ستخدام الفعال للموارد ، بزٌادة إنتاج الغذاء مع اإل

 المائٌة، وزٌادة إنتاجٌتها.

وكذلن إنشاء المشروعات  راضً الجدٌدةألح االستصإفً مصر نحو التوسع فً  ومع توجه خطط التنمٌة
نتاج األت فمد تبٌن أن جهود التنمٌة فً مجاال ،السمكٌة الكبري لمواجهة زٌادة الطلب على المنتجات الغذائٌة

خر على الرغم من الفوائد الجمة التً ٌمكن تحمٌمها من إدماج االالسمكً والنباتً ٌتم كل منها فً معزل عن 
لعدٌد  من دول العالم اتجهت ا ولد .م إستفادة ممكنة من وحدة المٌاهتلن المشروعات وتكاملها لتحمٌك أعظ

ستزراع إلارضٌة المتاحة إلنتاج الغذاء وذلن من خالل نظم ألامن الموارد المائٌة و ستفادةاإلإلى تعظٌم 
تحمٌك  فًهمٌة  التعرف على هذه النظم وأهمٌتها التكاملً لألسمان مع النباتات والحٌوانات. لذا كان من األ

راح تلإمصر و فً نتشارهإرضٌة ومعرفة التحدٌات التً تعوق مثل  للموارد المائٌة وأألاأل ستغاللاإل
 اسالٌب مواجهتها.

وأهمٌة  ،( حٌوانًو  نباتًنتاج إسمان والزراعة )ستزراع المتكامل بٌن األماهٌة اإل  الدراسةتنـــاول تو

 ،ٌواجهها التًوالمشاكل والمحددات  ،مصر فًستزراع المتكامل مشروعات اإلنماذج من  و ،هتطبٌم

 األراضً فً ستزراع المتكاملاإل فًلتطوٌر والتوسع لٌات  أإلتراح و، وذجوتجربة سلطنة عمان كنم

 الجدٌدة.

 ستزراع المتكاملماهية اإل  -1

المناطك الصحراوٌة  فًستخراج المٌاه الجوفٌة من اآلبار إعلى   ستزراع المتكامل بشكل عامنظم اإلعتمد ت

ستخراجها، إنظراً إلرتفاع تكالٌف  الجدٌدة ، وهذه المٌاه تستخدم عدة مرات األراضًنطلك علٌها  والتً

المخصصة مٌاه الأحواض تخزٌن  ستخدام إوٌتم سمان مع الزراعة )محاصٌل وماشٌة ( ، تربٌة األحٌث تتم 

إلى ن النظام التكاملى ٌهدف أى أ و تربٌة الحٌوانات. ري النباتاتلصرفها ثم ٌتم  تربٌة االسمان  فً للري

من وحدة ( محاصٌل غذائٌة وأعالف –ترشٌد استغالل مٌاه اآلبار الجوفٌة بإنتاج أكثر من منتج  ) أسمان 

 المٌاه.

ومن المعروف أن األسمان ال تستهلن المٌاه أثناء تربٌتها، وإنما تستخدمها فمط كوسط تعٌش فٌه، و أن 

األسمان المرباة تزٌد من  خصوبة المٌاه بما تخرجه من فضالت عالٌة المحتوى النٌتروجٌنً تفتمر إلٌها 

ألسمان فً ري الزراعات وبالتالً فإن استخدام مٌاه صرف أحواض تربٌة ا، عادة التربة الصحراوٌة 
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عتماد على المخصبات النباتٌة ٌإدي إلى سرعة نمو النباتات، باإلضافة لتملٌل تكلفة اإلنتاج نظرا لتملٌل اإل

 الصناعٌة، وتعلٌة المٌمة التسوٌمٌة للمزروعات الناتجة لكونها عضوٌة المنشؤ.

 1: حيث تضم التكامليوتتنوع نظم االستزراع 

وفٌه تزرع النباتات فً التربة الصحراوٌة أو فً  :Open System المفتوحالنظام التملٌدي  -

  .األسمانصوب زراعٌة محمٌة وٌتم رٌها على أألرض مباشرة من مٌاه صرف أحواض تربٌة 

 

استخدامها فً  ألسمان واوفٌه ٌتم تدوٌر مٌاه صرف أحواض  :Closed System النظام المغلك -

 :وهو بدوره نوعٌن، سمان مرة أخرىالاعملٌة تربٌة 

وتتم فٌه عملٌة تدوٌر  :Partial Integrated System : النظام المتكامل جزئٌاأألولالنوع 

ستخدام جزء من إالمٌاه بعد ترشٌحها بواسطة مجموعة مرشحات مٌكانٌكٌة وبٌولوجٌة مع 

، ولكنه أألسمانٌتمٌز هذا النظام بشدة نماء مٌاه تربٌة و المٌاه غٌر المرشحة للري الزراعً (

تمنٌة عالٌة ومستمرة وٌوفر كمٌات للٌلة من المٌاه للزراعة ومكلف مادٌا وٌتطلب مرالبة 

 الجدٌدةالنباتٌة مما ٌجعل استخدامه محدودا فً المناطك 

وفٌه تحل   : Aquaponics"أكوابونٌكس نظام الزراعة بدون تربة " وهو النوع الثاني:

نتزاع الملوثات من مٌاه إتموم ب التً النباتات المزروعة بدون تربة محل المرشحات البٌولوجٌة 

 مرة أخرىإلستخدامها ثم تعود هذه المٌاه نمٌة إلى أحواض التربٌة  ألسمان،صرف أحواض ا

مثل  ، وٌوفر كمٌات مٌاه كافٌة للزراعة النباتٌةعالٌةٌتطلب تمنٌات  أكوابونٌكسنظام و.

بعض الفواكه مثل  و الخٌار، الكوسة، الباذنجان والبامٌة، الخس والكرنب والكرفس ، الطماطم

  .الزهور ونباتات الزٌنةوالنباتات العطرٌة والطبٌة،  وكذلن  الفراولة

 

 أهمية تطبيق نظم االستزراع المتكامل -2

 

 تتمثل أهمية االستزراع المتكامل فيما يلى :

 

 فًكمٌات المٌاه المستخدمة  فًالترشٌد  حٌثستخدام األمثل للمٌاه الجوفٌة لتربٌة األسمان اإل -

كمٌة المٌاه الالزمة للحصول على منتج  تكونحٌث  ،التملٌديالنظام المتكامل بالممارنة بالنظام 

 .إضافًئد تحمٌك عا بالتالًو نفس الولت  فًللحصول على ثالث منتجات  فًواحد تك

تستغل المٌاه المخصبة والمحملة بالعناصر الغذائٌة والمواد ستخدام الكٌماوٌات، حٌث إتملٌل  -

تفتمر إلى  التًالصحراوٌة المزروعة بالنباتات  األراضً ري فًالعضوٌة ومخلفات األسمان 

  هذه العناصر المخصبة.

                                                           
1 FAO, INTEGRATED AGRI-AQUACULTURE IN DESERT AND ARID LANDS, FAO Fisheries 

and Aquaculture Circular No. 1195 
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سكان الغذائٌة لالفجوة و توفٌر البروتٌن الحٌوانى وسد  األسمانمن  المومًزٌادة الناتج  -

 .المناطك الجدٌدة

 

 

 وتخفٌف الكثافة السكانٌة فى الوادى والدلتا. خلك فرص عمل -

 

أن النظام المتكامل صدٌك للبٌئة فال ٌستعمل فٌه كٌماوٌات وال ٌنتج عنه أبخرة وال ملوثات   -

 التربة ( . –الهواء  –النظام المتكامل نظٌف جداً ) الماء  فً البٌئًللتربة فالمثلث 

 

 

الجدٌدة( أن أسعار  ألراضًاالمناطك الصحراوٌة )  فً السمكًستزراع من أهم ممٌزات اإل  -

 وأن المٌاه الجوفٌة خالٌة من مسببات األمراض.،  والدلتا بالواديمنخفضة ممارنة  األراضً 

 

ستزراع السمكً وزراعة المحاصٌل فً النظم الصحراوٌة فرًصا متزاٌدة لتحسٌن سبل وفر اإلٌ -

الحجم ، أو من ومتوسطة عٌش فمراء الرٌف، إما من خالل تطوٌر أنظمة خاصة صغٌرة 

 انظمة استثمارٌة كبٌرة الحجم.خالل 

 

 

تولٌد الدخل والغذاء منتجات توفر أنظمة االستزراع المائً فً الصحراء فرًصا متزاٌدة إلنتاج  -

 .عتماد على الوارداتتملٌل اإلو وتحسٌن األمن الغذائً

 

مما ٌساعد فى توفٌر لتخزٌن المٌاه فً البٌئات الماحلة ؛  اإلمكانٌاتالمزارع السمكٌة  توفر -

 الولت الالزم وتكلفة الحصول على المٌاه من مصادر أخرى لد تكون بعٌدة. 

 

ستخدام المٌاه من خالل ري إٌساعد دمج تربٌة األسمان فً النظم الزراعٌة فً تملٌل  -

مٌاه الصرف  توفٌرالمحاصٌل، باستخدام أنظمة مضغوطة مثل أنظمة الري بالتنمٌط أو الرش ل

مزارع األسمان تحتوي على  صرف للمحاصٌل مثل الخضروات والفواكه والممح ؛ وألن مٌاه

 توفر مغذٌات إضافٌة )تسمٌد( للمحاصٌل.فإنها ٌة بالمغذٌات مخلفات األسمان الغن

 

 

( وبالتالً الحفاظ % 15ستخدام المٌاه )بنسبة تصل إلى إفً تملٌل التكاملٌة نجحت المزارع  -

حواض األسمان على الطحالب الدلٌمة وغٌرها أعلى المٌاه ألغراض الري. كما تحتوي مٌاه 

، مما ٌجعلها تحسٌن بنٌة التربة الرملٌة عند رشها علٌهاسمان، التً تعمل على من مخلفات  األ

 ، وهذا بدوره ٌساعد لتملٌل تسرب المٌاه.أكثر إحكاما
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ستخدام نفس حجم المٌاه إلنتاج محاصٌل متعددة ؛ إٌمكن زٌادة اإلنتاجٌة والدخل للمزارعٌن؛ ب -

وزٌادة الدخل الناتج عن إنتاج المزٌد من المنتجات المتنوعة مثل األسمان والنباتات والمنتجات 

ٌمكن استخدامه محلًٌا أو فً المزرعة لدعم منطلبات الذى ، وتولٌد الغاز الحٌوي الحٌوانٌة

 .الطالة

 

 

 زراعةإنتاج األسمان ووتربٌة ) Aquaponics التكاملى الحديثستزراع ستخدام نظام اإلإ -

المطلوبة إلنتاج  المٌاهكمٌات  منبشكل كبٌر التملٌلعلى  اإلمكانٌاتلدٌها  النباتات بدون تربة(

 وأصناف األعشاب.والخس األسمان ومجموعة من الخضر 

 

 

 مصر فيستزراع المتكامل مشروعات اإل -3

 

الجوفٌة اومحطات على مصادر المٌاه ٌعتمد  والذىفً مصرنتشر حدٌثا إستزر اع التكاملً اإلأن نظام 

بٌانات أو إحصاءات رسمٌة بؤي من الجهات  التتوفر عنه  ، إال أنه التحلٌة أو الصرف الزراعً

) جهاز حماٌة البحٌرات وإن اإلحصائٌات الرسمٌة للهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة  ،الحكومٌة

لد تم حصر كل ما و التكاملً .لم تتضمن بٌانات عن نظم اإلستزراع السمكً والثروة السمكٌة حالٌا( 

من و من خالل الدراسات والتمارٌر المنشورة والغٌر منشورة أمكن الوصول إلٌه من هذه المزارع

 خالل اإلتصال الشخصى ببعض المستثمرٌن فى هذا النشاط.

مد وافمت اللجنة التنسٌمٌة العلٌا المشتركة مع زٌادة الوعى بؤهمٌة مشروعات األستزراع التكاملى ،فو     

بهدف ستزراع التكاملً فً المناطك المستصلحة لإلنموذج مشروع كبٌن وزارتً الزراعة والري علً تنفٌذ 

، ورفع خصوبة األراضً المستهدفة بالمشروع ، زٌادة العائد من وحدة المٌاه و ، تطوٌر الزراعة المصرٌة

الهٌئة علً لٌام التنسٌمٌة اللجنة  وافمت لدو .وتطبٌك أنظمة الزراعة العضوٌة ،وزٌادة الصادرات الزراعٌة 

بالتنسٌك مع لطاعً الري والمٌاه  ) جهاز حماٌة البحٌرات والثروة السمكٌة حالٌا(العامة للثروة السمكٌة 

آلٌة إللزام ، ووضع لتنفٌذ المشروع )النموذج( الجوفٌة ومعهد بحوث إدارة المٌاه وطرق الري لوضع آلٌة 

لانون البحٌرات والثروة السمكٌة  كما نص راضً الصحراوٌة لتطبٌك هذا النظام.المنتفعٌن بإستخدام األ

، بؤنه ٌجوز بمرار من جهاز تنمٌة البحٌرات و الثروة السمكٌة الترخٌص 2021لسنة  146الصادر برلم 

من المانون على  53ونصت المادة رلم . النباتًستزراع واإل السمكًستزراع ستزراع المتكامل بٌن اإلباإل

ستزراع واإل السمكًستزراع بٌن اإل التكاملًاالستزراع نظم  نتطبٌكأنه ٌجوز بمرار من الجهاز الترخٌص 

 2. ، وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الضوابط واإلجراءات المنظمة لذلنالنباتً

                                                           
2 https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/11/15/ 

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/11/15/1671286/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-
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 خالل السنوات االخٌرة،سرٌع  مع المحاصٌل الزراعٌة بمعدل لألسمان التكاملًستزراع ولد نمى اإل     

مشروعات لتربٌة  بإنشاء الجدٌدة(األراضى ) الصحراء فًالزراعٌة  األراضً لام العدٌد من مالن  حٌث

  باستخدام المٌاه الجوفٌة.  االسمان

التملٌدٌة ، من خالل المشارٌع ستخدام مصادر المٌاه غٌر إأنظمة الزراعة التكاملٌة  ب رتتطو ولد     

 3الحكومٌة و المطاع الخاص موزعة كما ٌلً:

 منطقة دلتا النيل: -

حٌث تم دمج العدٌد من المزارع السمكٌة الخاصة فً الصحراء مع األنشطة الزراعٌة  مزرعة 22تضم 

 اعٌلٌة.خاصة بالمرب من الطرٌك الصحراوي السرٌع بٌن الماهرة واإلسكندرٌة وبٌن الماهرة واإلسم

 :منطقة مصر العليا -

خالل السنوات الخمس الماضٌة  وألفرادلعدٌد من المنظمات الزراعٌة احٌث لامت ا ،مزرعة 55 تضم

المٌاه الجوفٌة من خالل  واستخدمت، فدان 150إلى  5األراضً  بمساحات تتراوح من  ٌاستصالح

ستخدام إوٌتم  ،أمتار 3بعمك  2آالف م  10إلى  300نشاء  خزانات لري المحاصٌل سعتها بٌن  بٌن إ

 هذه الخزانات لتربٌة أألسمان.

والمحاصٌل  محافظات  بنً سوٌف ، المنٌا ، سوهاج وأسٌوط. وتمع هذه المزارع بشكل رئٌسً فً

حسب ، وذلن  والخضروات والفاكهة معظمها من الذرة والممح والحمصالزراعٌة الرئٌسٌة المنتجة 

 الفصول المختلفة.

 شبه جزيرة سيناء: -

ولد نفذت الهٌئة التنفٌذٌة ٌة. تستهدف المجتمعات البدو ،مزارع حكومٌة هاجمٌعو  مزرعة 23 تضم  

الزراعً المتكامل  فً مراكز و لسمكىالإلستزراع مشروًعا مجتمعًٌا بدوًٌا ل EASD)) 26 لتنمٌة سٌناء

جنوب  فًوأبو زٌنٌم وأبودٌس ورأس سدر والطور  ،ممرها فً نخل والحسنة بشمال سٌناءمجتمعٌة 

مع  على ذلن ، أنشؤت الهٌئة العامة لتنمٌة الثروة السمكٌة مزرعتٌن متكاملتٌن للبلطً، عالوة سٌناء.

 .األنشطة الزراعٌة بوادي العرٌش وأم شٌحان فً شمال سٌناء

 كاملىستزراع التنماذج من مشروعات اإل
 

                                                           
المزارع السمكٌة فً أراضً االستصالح الزراعً  -المصدر: مجلة بحوث الشرق األوسط العدد الثالث وأالربعون  3

جامعة   اآلدابدكتور أٌمن عبد المطلب التمامً كلٌة  "االلتصادٌةدراسة فً الجغرافٌة  -بشمال الدلتا وإللٌم لناة السوس 

 .6/11/2016 ،العرٌش
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 4(1) نموذج شركة الكرامأوال: 

فً منطمة  وٌمع المشروع ،مصر فً التكاملًستزراع مجال اإل فًمن النماذج الرائدة  وهو

عمل بنجاح منذ التسعٌنات من المرن ٌ رق طرٌك مصر األسكندرٌة الصحراوي والخطاطبة ش

وحصل نموذج .  1981 لسنة 159شركة مساهمة مصرٌة طبما ألحكام المانون والكرام  الماضً.

ستغالل الموارد المائٌة ضمن إلمشروع  150الشركة )نظام الكرام المتكامل( على جائزة أفضل 

 .2003للمٌاه بكٌوتو الٌابان  العالمًفعالٌات المنتدى 

 

 فًبار ضخها من اآلٌتم التً مٌاه من الالفعال لكل نمطة  ستخداماإلطبمت الشركة منهجٌة ولد 

ساس مبدأ " لطرة واحدة ألكثرمن محصول"،من خالل  تربٌة أة على  ٌالصحراو األراضً 

وزراعة  المحاصٌل الزراعٌة وتربٌة الحٌوانات ، وإعادة تدوٌر النفاٌات ، وتولٌد  األحٌاء المائٌة ،

 الغاز الحٌوي .

 

مرحلة من ستزراع المائً فً الكرام بعناٌة بحٌث تكون المخرجات من  كل وتم تصمٌم أنظمة اإل

حواض إلنتاج األسمان حٌث تذهب المٌاه إلى األ مراحل اإلنتاج مدخالت للمرحلة التالٌة.

 سمان فً زراعة النباتاتحواض المحملة بمخلفات األستخدام مٌاه األإ)المفرخات واالتحضٌن( ، ثم 

ا لتولٌد الغاز تستخدم مخلفاته التً ، بما فً ذلن البرسٌم الذى ٌستخدم كعلف للماشٌة، و والفواكه

فً كل مرحلة ٌتم إعادة استخدام الماء المحملة بنفاٌات محددة  لدعم نمو المنتج نه أأى  الحٌوي.

 .مما ٌإدى الى خفض تكالٌف الطالة واالستخدام الفعال للموارد المائٌة.، التالً فً مراحل السلسلة

  

الجدٌدة وزراعتها على مٌاه تربٌة األسمان  األراضً ستصالح إلى إساسا أالمشروع ٌهدف  و   

منظومة التصادٌة متكاملة مع مراعاة البعد البٌئى  فًالمخصبة للحصول على عدة عوائد متوازٌة 

ستزارع السمكى ، حٌث ٌتم الجدٌدة على مٌاه الصرف من أحواض اإل األراضً وذلن بزراعة 

حالة  فًالخرسانٌة المربى بها األسمان. و األحواض فًستخراج المٌاه من األبار الجوفٌة وضخها إ

المستصلحة حٌث أنها مخصبة ومحملة بؤسمدة كمواد  األراضً ٌرها تروى بها ٌصرفها وتغ

عضوٌة ناتجة من مخرجات األسمان وفضالتها، ومن ثم تربى األسمان على مٌاه جوفٌة نظٌفة 

 خالٌة من أى ملوثات كٌمائٌة أو مٌكروبٌة.

 

ٌتم تربٌة حٌث ٌعتمد ري المزرعة على المٌاه الجوفٌة، ونوعٌة هذه المٌاه عذبة تمرٌبا، و     

ستخدام المٌاه الجوفٌة، ثم تمر مٌاه صرف إمنتٌة مبنٌة فوق األرض بأأسمان البلطً فً أحواض 

على مخلفات هذه األحواض فً لنوات أرضٌة طوٌلة ٌتم فٌها تربٌة أسمان المرامٌط التً تتغذى 
                                                           

، رسالة دكتوراه عن نظم اإلنتاج المتكاملة لالستزراع  السمكً  واالستزراع الزراعًنظام الكرام المتكامل لإلنتاج    4

كلٌة  -. الباحث جمال مختار على دمحم  واألراضًاألمثل للمٌاه  االلتصاديوالزراعة ودورها فى االستغالل  السمكً

  2010-جامعة عٌن شمس -التجارة 

 

https://www.gafrd.org/posts/533928
https://www.gafrd.org/posts/533928
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وتمتد هذه المنوات المائٌة األرضٌة إلى منطمة الزراعات النباتٌة . األسمانلطً وبوالً علف الب

الواسعة حٌث تصبح المٌاه محملة بالمخصبات الطبٌعٌة نتٌجة تربٌة البلطً والمرامٌط، وٌتم بها ري 

علفٌة ، وعلى هذه النباتات المختلفة  محاصٌل بستانٌةأخرى البرسٌم الحجازي ونباتات علفٌة 

ٌزٌد من التسمٌد الطبٌعً للزراعات مما الخضراء ترعى المواشً واألغنام فً تربٌة مفتوحة. 

جمع الروث من أماكن مبٌت هذه الحٌوانات لٌجهز كسماد طبٌعً نمً  وٌتمالعلفٌة الخضراء، 

عدة ستخدامها فً إنتاج إستفادة من المٌاه الجوفٌة بإألصى  ٌتم تحمٌك صدٌك للبٌئة. وبالتالً 

وكمٌات من  لبان ،واأل اللحوم الحمراء،و وفواكه ،وعدة محاصٌل خضراء أألسمان،منها منتجات 

 األسمدة الطبٌعٌة النظٌفة.

 

، ٌستخدم كمصدر للطالة للمزرعة والماشٌة األغنامالبٌوجاز على فضالت  إلنتاجلامة وحدة إكما تم 

 وكذلن وحدة لتصنٌع العصائر من الفواكه وتعبئتها.

 

مخرجات  ، حٌث تعتبرالكرام المتكامل نظام  )نموذج ( فًٌوضح تكامل االنشطة  التالًوالشكل 

  : امنة للمرحلة التالٌة مدخالتكل مرحلة 

 البلطًانتاج اسمان  -

 البلطًانتاج امهات اسمان  -

 البلطًانتاج اصبعٌات اسمان  -

 )المفرخ( ًطالبلانتاج زرٌعة اسمان  -

 النظٌفةانتاج اسمان المرامٌط  -

 المختلفة بؤنواعهاانتاج المحاصٌل الزراعٌة  -

 )اغنام و مواشى ( حٌوانًانتاج  -

 انتاج البان -

 انتاج غاز المٌثان من وحدة البٌوجاز -

 معمم عضويانتاج سماد  -

 

 باتٌة و الحٌوانٌة ن( تكامل األنشطة السمكٌة و ال1شكل )

 نموذج الكرام فً

 

 مدخالت آمنة للمرحلة الثانٌة                                         مخرجات كل مرحلة                    

 

 

 

 

 

ربٌة أسمان ت

 المرامٌط

تربٌة األسمان 

 البلطى

 مخرجاتها
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حٌث ٌستخدم النظام وحدة المٌاه ،  نظام الكرام فًمٌاه لستخدام المتعدد لإلامن الشكل السابك ٌتضح  

 :كالتالًاكثر من نشاط  فًالواحدة 

 النٌلً البلطًسمان أ ستزراعإحواض ألى إة من االبار العمٌمة بتضخ المٌاه الجوفٌة العذ -

 .نالألسمموفرة بٌئة  

تربة  فًستخدامها إٌعاد و النٌلً البلطًسمان أتربٌة  فًا ستخدامهإتصرف المٌاه بعد  -

 .سمان المرموطأ

رى  فًالمخصبة للتربة  مٌط المحملة بالعناصر الغذائٌةراستخدام مٌاه تربٌة المإاد ٌع -

 .خرىوالمحاصٌل الزراعٌة األ الحجازيالبرسٌم 

 .غنام والماشٌةبٌة األلتركعالئك خضراء  الحجازيالبرسٌم  ٌستخدم -

غاز  فًلى ولود منخفض التكلفة ٌتمثل إتستخدم وحدة بٌوجاز لتحوٌل المخلفات الحٌوانٌة  -

 .معمم عضويلى سماد إ باإلضافةالمٌثان 

 .السمكًرخ فالالزمة للملمٌاه الدافئة ل المبتكرةواخٌرا توفر الغالٌة  -

 

زراعة ومراعى 

 خضراء

طالة آمنة 

 لالستخدام

 أسمدة معممة

تربٌة أغنام 

 ومواشى

سماد عضوى 

 لألراضً

 وحدة بٌوجاز

 مخرجاتها

 مخرجاتها

 مخرجاتها

 مخرجاتها
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ستخدام ن كفاءة اإلإنشطة المستخدمة للمٌاه فسلسلة األ فًحلمة  كؤول السمكًستزراع اإل وبإدخال

تباع إن أن االسمان تستخدم المٌاه وال تستهلكها اى ال ٌوجد تنافس على المٌاه . كما أذلن  ، ترتفع

 المٌاه نتٌجة للبخر.ثف ٌملل كثٌرا فالد كالم السمكًستزراع لٌب اإلاسأ

 

حٌث ٌنتج نفس الكمٌة ، نه اكثر كفاءة من النظم الغٌر متكاملة أثبت نموذج الكرام المتكامل  أولد 

% بنفس كمٌة 31كبر من األرض تمدر بحوالى أسمان بكمٌة ألل من المٌاه ، ورى مساحة من األ

لٌب الزراعة التملٌدٌة، اسأ هتوفر عالف وتربٌة الماشٌة والذى النتاج األإلى إ باإلضافةالمٌاه، 

 .الى تملٌل النفاٌات ضافةباإل

 

 ، لتصبح فً الممام األولرت شركة الكرم أنظمتها بشكل أكبر، طو 2017و  2010بٌن عامً و

 ،  2010أكثر كفاءة مع استخدام أكثر التصادا للموارد المائٌة ممارنة بعام 

 

 مميزات نظام الكرام

 

  األراضً زراعة  فًمن الموارد المائٌة المستخدمة  دٌةاالتصعلى مٌزة أالحصول على  -

 .ستهالن المٌاهإترشٌد  وبالتالً الجدٌدة

 

 .والمومً التجاريذو جدوى التصادٌة على المستوى  -

 

 

 .من وتوفٌر فرص عملآنشاء مجمعات عمرانٌة جدٌدة فعالة و مستمرة ذات جو صحى وإ -

 

توزع على شباب التً فدنة أدءا من خمسة بستثمارٌة مناسب لكافة المستوٌات اإل -

 .لى المشروعات المومٌة العماللةإ الخرٌجٌن

 

 

منة آن مخرجات كل مرحلة تمثل مدخالت أنظام صدٌك للبٌئة و ٌحافظ علٌها حٌث  -

 .النظام فًللمرحلة التالٌة 

 

  -:ما ٌلىمن العرض السابك ٌتضح أن تطبٌك نظام الكرام المتكامل ٌحمك 

  األراضً ستصالح إ - أ

 تنمٌة الثروة السمكٌة  - ب
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 تنمٌة الثروة الحٌوانٌة - ت

ً تملٌل استخدام الكٌماوٌات نظراً ألن مٌاه الصرف من األ - ث  .سمان مفٌدة للتربة والزراعة معا

حٌث  ،التملٌديالنظام المتكامل بالممارنة بالنظام  فًكمٌات المٌاه المستخدمة  فًالترشٌد  - ج

السائد،  التملٌدي% بالممارنة بالنظام 67المتكامل تزٌد عن النظام  فًأن نسبة توفٌر المٌاه 

للحصول على ثالث منتجات  فًحٌث أن كمٌة المٌاه الالزمة للحصول على منتج واحد تك

 نفس الولت . فًمتوازٌة 

 من اللحوم الحمراء واألسمان والفواكه والخضروات . الذاتً كتفاءاإلتحمٌك  فًالمساهمة  - ح

 حل أزمة البطالة  فًالمساهمة  - خ

صدٌك للبٌئة تماماً فال ٌستعمل فٌه كٌماوٌات وال ٌنتج عنه أبخرة وال  نموذج الكرامأن  - د

 .ملوثات للتربة 

 

  5الزراعيستثمار وائل لإلنموذج شركة عالم األ ثانيا :

 45لدرة  جمالًبرأسمال إ مساهم 35تضم و  ، 2019 تؤسست عام   شركة مساهمة محدودة وهى

غرب المنٌا مشتراه  متدادإفدان فً محافظة المنٌا فً منطمة  1030تمتلن مساحة  و ،ملٌون جنٌها

  ، حدودها كألتى: ملٌون فدان 1.5ضمن مساحة  2019فً عام  من شركة الرٌف المصري

 

  الزراعٌة الدلهلٌةالحد الشرلً : شركة 

 الزراعٌة للتنمٌةالحد البحري : شركة األفك 

 ستثمار الزراعً الحد الغربً : مجموعة سامً عاٌد لإل

 الحد المبلً : حد مشترن عن شركة الكلثوم و دمحم العدوي 

ستثمارات كبٌره للمشروعات إوبها ، ستثمار الزراعً إمخصصه لشركات اال المنطمةهذه و

ستزراع اإلالمشروع بتطبٌك نموذج  ىضرأستغالل إلالتخطٌط  تمو. بالنشاط الزراعً  المرتبطة

عن طرٌك ستفادة من المٌاه سمان وذلن بهدف تعظٌم اإلستزراع األإو الزراعةالتكاملً بٌن 

ستفادة من تسمٌد المٌاه المستخدمة فً الزراعة من لى اإلإ باإلضافة ،كثر من مرةأ مهااستخدإ

 الزراعات . ألغلب% من تكالٌف التسمٌد 30سمان والذي ٌوفر حوالً مخرجات األ

                                                           
  للباحث تمرٌر غٌر منشور ممدم  (الشركة)مجلس إدارة  المصدر: المهندس / دمحم جودة السٌد رئٌس المجلس الرلابً  5
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فدان  20فدان ٌحتوي على  120مساحة كل لطاع  ،عات زراعٌهالط 8 لىإ المساحة تمسٌمتم و

ي نشاط صناعً أو ،سمان واستراحات العمالحواض األأو ،منطمة خدمات تشمل محطات الطالة

 .حواض تخزٌن المٌاه أمرتبط بالمطاع  و

 

 تشمل% من المساحة الكلٌة والتً 50فدان تمثل  500 البنٌة التحتٌة لمساحة نتهاء من تم اإلولد  

 200محطة طالة شمسٌة بمدرة 2 ،/ساعه 3م300وتركٌب طلمبات السحب بطالة آبار، 4حفر 

ة لزراعة الالزم الرينتهاء من جمٌع خطوط شبكات إلاو ،توصٌل الشبكة الكهربائٌةو، كٌلووات 

 لمساحة المذكورة.ا

 

  :وٌشمل فدان 120والذى تبلغ مساحته أألول المطاع تنفٌذ المشروع ب فًولد تم البدء 

 

 تضم:فدان  22بمساحة نطقة خدمات م  )أ(  

 متر مكعب 20000حوض تخزٌن سعة  -

 ن وات 245محطة طالة شمسٌة بطالة  -

 حصان 175بئر لدرة  2عدد  -

  االستراحات إلنارةن وات  25محطة طالة شمسٌة  -

 2م4000لكل حوض مغطاه بصوبة بمساحة  2م300بمساحة  أسمانحواض أ 10عدد  -

احواض لتربٌة الطحالب ونبات االزوال للمساعدة فً تغذٌة االسمان لتخفٌض تكلفة  5عدد  -

 االنتاج 

 2م500والتسكٌن بمساحة  لإلدارةاستراحة  2 -

 

 :  فدان منها 82مستغل منها حتى االن  ،فدان 122قدرها بمساحة  الزراعةمنطقة  )ب(

 فدان نخٌل برحً ومجدول  60 -

 فدان زراعات حملٌة مثل الطماطم والبصل والثوم  20 -

 

 40 ، شجار زٌتونأفدان  60منها  ، فدان 100فمد تم زراعة حوالى  الثانًللمطاع  وبالنسبة

فمخصص  أما المطاع الثالث  .لم ٌتم بعد البدء فً تنفٌذ منطمة الخدماتوشجار عنب، أفدان 

نتهاء من تم اإلسمكً حٌث الستزراع إللٌة مثل زٌت عباد الشمس والطماطم واللزراعات الحم

 متر مكعب مٌاه  25000حواض تخزٌن مٌاه بطالة تخزٌنٌه لدرها أنشاء أ

.  
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 ،ملٌون جنٌه 45بمٌمة  ذاتًبتموٌل ولى بالكامل تم تغطٌة المرحلة األو بالنسبة للتموٌل فمد  

 لألعمال ملٌون جنٌه  43.5بمٌمة  فًاضا لتوفٌر تموٌلهلً وجاري التفاوض مع البنن األ

 االتٌة : 

 ابار  5نشاء إتموٌل  -

 فدان 500تموٌل شبكات ري بالتنمٌط لمساحة  -

 ستزراع المكثف اإللكل حوض بنظام ا 2م300بمساحة  أسمانحوض  50نشاء إتموٌل   -

 ن وات 350تموٌل شراء مولد كهرباء بمدره  -

 متر مكعب  20000حواض تخزٌن بسعة أ 5نشاء عدد إتموٌل  -

 سمدة وشتالت أنتاج للمحاصٌل من مبٌدات وتموٌل لدعم مدخالت اإل -

 

 Aquaponics:)6مزرعة "البستان وتعمل بالنظام المغلق األكوابونيكس : نموذج ثالثا

 

تتخصص فً إنتاج الخضروات العضوٌة وأسمان و ،تمع هذه المزرعة فً منطمة الشٌخ زاٌد

البلطً، وحالٌا ٌتواجد إنتاجها من الخضروات فً العدٌد من السوبر ماركت فً المناطك 

 الحضرٌة.

ستخدام مٌاه جوفٌة عذبة لتربٌة أسمان البلطً فً أحواض صغٌرة نوعا ما من إٌتم و

م منه ضخ هذه المٌاه داخل الفٌبرجالس، ثم تخرج مٌاه صرف األحواض إلى خزان رئٌسً ٌت

مواسٌر بالستٌكٌة خاصة تركب فٌها اصص شتالت النباتات داخل صوبة زراعٌة مكثفة، 

وبمرور مٌاه الصرف على جذور النباتات تنزع الجذور المركبات النٌتروجٌنٌة والفسفورٌة 

 من الملوثات.  مرة أخرى إلى أحواض تربٌة األسمان وخالٌةنمٌة الذائبة فً المٌاه لتعود المٌاه 

ستخدام البئر إستخدام المٌاه الجوفٌة حٌث ال ٌتم إمن ترشٌد  عالٌة ٌحمك هذا النظام درجةو

 الجوفً إال فً تعوٌض الفالد من المٌاه نتٌجة ري النباتات.

 

 7.التكاملىفي االستزراع طنة عمان لس تجربة - 4

ستزراع السمكً التكاملً وذلن مشروع اإلة والسمكٌة وموارد المٌاه ٌوزارة الثروة الزراع تبنت    

. ولامت الوزارة بجهود ستفادة من المٌاه داخل المزارع النباتٌة، إلنتاج أنواع مختلفة من األسمانلإل

 ،تنفٌذ الدورات التدرٌبٌة مثلستزراع السمكً فً سلطنة عمان من مختلف النواحً متواصلة لتطوٌر اإل

رشادٌة لحمول المزارعٌن. لترتفع أعداد المزارع التكاملٌة حسب والزٌارات اإل، والبرامج البحثٌة 

مزرعة  19موارد المٌاه من وإحصائٌات دائرة تنمٌة االستزراع السمكً بوزارة الثروة الزراعٌة والسمكٌة 

                                                           
مشروع  االستزراع  السمكى  فى صحراء المصٌر بمحافظة  البحر –خبٌر االستزراع السمكً  –حسٌن خلف هللا   6

 تمرٌر غٌر منشور – 2014 -الحمر
7
 https://www.maf.gov.om/Ministry/dynamicPage/536 
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طنا فً عام  33ولد تدرج إنتاج هذه المزارع من  .مزرعة حالٌا لتربٌة وتسمٌن أسمان البلطً 27إلى 

 .2020طنا فً عام  220لٌتجاوز  2019طنا فً عام  192إلى  2016

ستزراع التكاملً من المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة ودراسات الجدوى وتعتبر المشارٌع الخاصة باإل   

فى ، وٌتلمى المستثمرون الدعم الفنً المطلوب فً حالة الرغبة المستثمرٌنالخاصة بها موجودة وفً متناول 

 .المشارٌع، من لبل الوزارة من بداٌةً المشروع حتى اكتماله تنفٌذ هذه النوعٌة من

وتربة  ًوأراضالمزارع السمكٌة التكاملٌة على توظٌف الموارد الطبٌعٌة من مٌاه  اتموم مشروعت و    

ستخدام إوٌمكن أٌضا  ،ومصادر الطالة بؤنواعها المختلفة وفً ممدمتها الكهرباء داخل الحٌازات الزراعٌة

ستخدام إلتصاد فً اإل هذه المشروعات ٌعتمد علىنجاح أن و .الشمسٌة وطالة الرٌاح فً المشروعالطالة 

وبالتالً  ،الموارد الطبٌعٌة مثل المٌاه واألراضً ومصادر الطالة وتوظٌفها بكفاءة فً المزرعة السمكٌة

 .للبٌئةضارة تكون تلن المشارٌع مالئمة للبٌئة المحٌطة بها وبدون آثار 

 

مثل والٌتً  ،وهنان محافظات ووالٌات تشتهر بالمزارع السمكٌة التكاملٌة ولدٌها مشروعات ناجحة   

وفً لرٌة وادي جٌل بوادي ، ووالٌة منح بمحافظة الداخلٌة  ،والمصنعة بمحافظة جنوب الباطنة ،بركاء

 تحت  مة اووهى مشروعات لائ .وفً غٌرها من الوالٌات، العٌن بوالٌة عبري فً محافظة الظاهرة 

 .اإلنشاء وتعد نماذج ناجحة لتجربة المزارع السمكٌة فً سلطنة عمان 

 ،ستزراع المستخدمة ولكن الماسم المشترن لتلن المشارٌع هو التوافك مع البٌئة المحٌطة طرق اإل تتعددو  

مما  ،واإلنتاجٌة العالٌةستخدام تطبٌمات التكنولوجٌا الفائمة التطور وإ ،والتوظٌف المناسب للموارد الطبٌعٌة

وتتكامل مع خطط  ،فً سلطنة عمان تمف على أرضٌة صلبة التكاملٌة ستزراع السمكًأن مشارٌع اإل ٌعنى

 لمطاع الثروة السمكٌة .التنمٌة والتطوٌر 

ستثمار فً إنشاء مزارع سمكٌة منتجة تساهم وتشجع وزارة الثروة الزراعٌة والسمكٌة وموارد المٌاه اإل   
الفرص االستثمارٌة لرجال األعمال المطرٌٌن  حٌث تتوفر زٌادة اإلنتاج السمكً وتحمٌك األمن الغذائً.فً 

ستزراع مجال اإلستثمار فً المطاع السمكً فً عمان، خاصة فً لإلولمواطنً الدول الشمٌمة والصدٌمة 
 السمكً.

تسجٌل للمإسسات والشركات الراغبة لد أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكٌة مإخرا عن فتح باب الو    
عالنات بٌن فترة ستزراع األحٌاء المائٌة التجارٌة وفك شروط معٌنة. وتتجدد هذه اإلإفً إنشاء مشارٌع 

 .سمان العمانٌة فً الداخل والخارجللطلب المتزاٌد على األ نتٌجةوأخرى 

ستثمار وإلامة فً اإل ٌنالراغب واالفراد ستمارة للمإسسات والشركاتإولد وفرت الوزارة المعنٌة      
  8:تتضمن  ةالسمكٌ اتالمشروع

 الموقغ المقترح إلقامة المشروع ومساحته مبينا به المحافظة/الوالية. -1

                                                           
8 https://www.omandaily.com/ 

https://www.omandaily.com/
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 نسخة من ملكٌة األرض الزراعٌة أو عمد إٌجار األرض المخصصة للمشروع. -2
 نوع األحٌاء المائٌة المراد استزراعها ومصدرها وكمٌاتها. - -3
 التارٌخ المتولع لبدء المشروع وتكلفته. -4

بٌانات توضح جودة المٌاه التً ستستخدم فً المشروع ونوعها وكمٌاتها ومصدرها وكٌفٌة  - -5
 تصرٌفها.

 ستزراع المستخدم.إلتحدٌد نظام ا -6
 نبذة عن المشروع وكٌفٌة إدارته. -7
 المخطط التوضٌحً لمكونات المشروع ومراحل اإلنتاج. -8
 تحددها السلطة المختصة..أي بٌانات أخرى  -9

وتصدر السلطة المختصة الترخٌص لمزاولة مشارٌع االستزراع التكاملً بعد استٌفاء الطلب لجمٌع 
 االشتراطات الواردة فً هذه الالئحة.

 يلتزم المرخص له باآلتي: 

 عدم اإلضرار بالبٌئة الزراعٌة المحٌطة بالمزرعة. -
 ً شؤن استزراع األحٌاء المائٌة.التمٌد باالشتراطات واإلرشادات الفنٌة ف -
ستزراع ستزراع األحٌاء المائٌة التً تعٌش أو تتكاثر فً المٌاه العذبة أو شبه المالحة بنظام اإلإ ٌتم -

 التكاملً عن طرٌك إنشاء أحواض وفماً للضوابط التً تحددها السلطة المختصة.
%( من 10ستزراع التكاملً على )ٌجب أال تزٌد مساحة األرض المراد استخدامها فً نظام اال -

 مساحة األرض الزراعٌة الكلٌة.
ستزراع التكاملً، دون ستخدامها فً مشروع اإلٌجب أن ٌتوفر للمزرعة مصدر كاف من المٌاه إل -

 اإلضرار بالمحاصٌل الزراعٌة حسب ما تحدده السلطة المختصة بالتنسٌك مع جهات االختصاص.
ً لمعاٌٌر المٌاه المستخدمة فً مشروع اإلٌلتزم المرخص له بمعاٌٌر جودة  - ستزراع التكاملً وفما

 الجودة المحددة من السلطة المختصة.
ٌلتزم المرخص له باستخدام المٌاه المصرفة من أحواض األسمان المستزرعة فً ري المساحات  -

 ستخدامها أو تصرٌفها فً غٌر هذا الغرض.إالمزروعة وٌحظر علٌه 
حتٌاطات الالزمة التً تحددها السلطة المختصة لحماٌة األحٌاء المائٌة اإل ٌلتزم المرخص له باتخاذ -

ستزراع التكاملً بالمبٌدات واألدوٌة، زرعة عند رش المزروعات المرٌبة من مشروع اإلتالمس
 ستخدام أي معدات أو أدوات تم استعمالها لتلن األغراض فً مزارع األحٌاء المائٌة.إوٌحظر 

 ( عشر سنوات لابلة للتجدٌد لمدة أو مدد أخرى.10تزراع التكاملً )ستكون مدة مشروع اإل -
ً لمعاٌٌر ٌلتزم المرخص له بمعاٌٌر جودة المٌاه المستخدمة فً مشروع اإل - ستزراع التكاملً وفما

 الجودة المحددة من السلطة المختصة.
المساحات  ٌلتزم المرخص له باستخدام المٌاه المصرفة من أحواض األسمان المستزرعة فً ري -

 المزروعة وٌحظر علٌه استخدامها أو تصرٌفها فً غٌر هذا الغرض.
حتٌاطات الالزمة التً تحددها السلطة المختصة لحماٌة األحٌاء المائٌة ٌلتزم المرخص له باتخاذ اإل -

المستزرعة عند رش المزروعات المرٌبة من مشروع االستزراع التكاملً بالمبٌدات واألدوٌة، 
 م أي معدات أو أدوات تم استعمالها لتلن األغراض فً مزارع األحٌاء المائٌة.وٌحظر استخدا

 :المستندات المطلوبة
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 .نسخة من ملكٌة األرض أو عمد اٌجار سارٌة المفعول .1
 .بطالة حٌازة االرض الزراعٌة .2
 .نسخة من الرسم المساحً للمزرعة .3
 .تصمٌم تخطٌطً للمنشؤة الممترحة .4
للعناصر االتٌة: االمونٌا، درجة الحموضة، عسر الماء، كبرٌتٌد،  شهادة معتمدة لتحلٌل المٌاه .5

 .، مجموع المولونٌات وكواليالملوحة
 .لتصادٌة للمشروعدراسة الجدوى اإل .6
 .ستزراع التكاملً من دائرة التنمٌة الزراعٌة بالمنطمةرسالة عدم الممانعة لممارسة نشاط اإل .7
المشروع ونوعها وكمٌاتها ومصدرها وكٌفٌة بٌانات توضح جودة المٌاه التً ستستخدم فً  .8

 تصرٌفها.
 ستزراع المستخدم.تحدٌد نظام اإل .9

 نبذة عن المشروع وكٌفٌة إدارته. .10
 المخطط التوضٌحً لمكونات المشروع ومراحل اإلنتاج. .11
 أي بٌانات أخرى تحددها السلطة المختصة. .12

ستٌفاء الطلب لجمٌع إستزراع التكاملً بعد تصدر السلطة المختصة الترخٌص لمزاولة مشارٌع اإلو 
 شتراطات الواردة فً هذه الالئحة.اإل

 المعوقات ومقترحات مواجهتها -5

المعوقات5-1  

الجدٌدة من حٌث زٌادة الكفاءة االنتاجٌة  األراضً  فً التكاملًستزراع اإل معلى الرغم من أهمٌة نظ       

مشروعات  فً، فإن التوسع  العمرانًوخلك فرص عمل والتوسع  الغذائً أألمنللمٌاه وتحسٌن مستوى 

تها مازال ٌواجه وتنمٌ ( األسمانمع االنشطة الزراعٌة ) زراعة المحاصٌل وتربٌة  التكاملًاالستزراع 

  العدٌد من المعولات والتحدٌات من أهمها:

 

 

تعدد الجهات المالكة ت، حٌث عدم وجود رإٌة واضحة لحٌازة أرض المزارع بشكل آمن لمدة طوٌلة -
 . لألراضً

 
أن وزارة الموارد المائٌة والري تحظر ضخ المٌاه العذبة الجوفٌة الالزمة إلنشاء المزٌد من المزارع  -

 السمكٌة.  
 

 
أغلب األراضً الصحراوٌة تفتمر الى عناصر البنٌة االساسٌة الضرورٌة مثل الطرق وشبكات  -

 الجدٌدة. األراضً  فً إلنشاء المجتمعات العمرانٌةٌوجد تخطٌط  الكهرباء، كما ال
 

المضاٌا التً هم أرشاد . والذى ٌعتبر من بسبب نمص التدرٌب واإلمحدودٌة المدرات الفنٌة للمزارعٌن  -
 .ٌجب التغلب علٌها من أجل تطوٌر أفضل لنظم الزراعة المائٌة المتكاملة المائمة على الصحراء 
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مجال تربٌة األحٌاء المائٌة فً الصحراء واألنظمة الزراعٌة  فً والتطوٌرلبحث امستوى  نخفاضإ -
 .التملٌديالمتكاملة لتربٌة األحٌاء المائٌة ممارنة باالستزراع المائً 

 
الزراعات والمحاصٌل  و األسمان بؤنواعالمستثمرٌن  إلرشادواضحة للدولة  ستراتٌجٌةإتوجد  ال -

 الجدٌدة. األراضً  فً التربةوطبٌعة  الزراعٌة المناسبة للظروف المناخٌة
 

 
تراخٌص للمشروعات التكاملٌة  تمنح ال ، كما مشاكل كبٌرة فً الحصول علً تراخٌص اآلبار توجد -

  بمنحها.٦٤١بالرغم من سماح لانون البحٌرات رلم
 

حالة توفرها فإن شروط البنون تحول  فًو، البنون من  ئتمانٌةإتتوفر تسهٌالت  الحوال ألمعظم ا فً -
  .دون اتمامها

 
 المقترحات5-2
 

  :ما ٌلىفً الصحراء ٌتطلب  التكاملًستزراع تنمٌة اإل و ستدامةإ تحمٌك إن        
 

تتضمن العناصر االتٌة ، والمٌاه لألراضًلتصادٌة إساس دراسات فنٌة وأختٌار المشروعات على إ -1
 على الترتٌب :

 المراد إلامة النظام علٌهاتحدٌد المساحة  -
 تحدٌد نوع المزروعات المراد زراعتها على مٌاه األسمان -
 حساب الممننات المائٌة الالزمة للزراعة -
 إنشاء اآلبار المنتجة لهذه المٌاه -
 ستخراج المٌاهحساب الطالة والموى المحركة إل -
 ستٌعاب المٌاهحساب حجم األحواض الالزمة إل -
 الالزمة للتربٌةحساب عدد الزرٌعة  -
 مهاتحواض تحضٌن األأتحدٌد سعة  مفرخ إنتاج الزربعة و -
 حساب العالئك الالزمة للتربٌة وكذلن حجم لطٌع األغنام المناسب للمساحة -
حساب اإلنشاءات الالزمة للعمالة  وكذلن الخدمات  وبالتالًحساب العمالة الالزمة للنظام المتكامل  -

 الدائمة  لإللامةٌجب توافرها  التً 
  .عمل دراسة جدوى التصادٌة -

 
 ،وتشجٌع المشروعات الرائدة الممامة بالفعل و تطوٌرها وتنمٌتها بتبنًلٌام جهاز حماٌة البحٌرات  -2

عداد تمٌٌم لها لتكون نموذًجا للمستثمرٌن الجدد. ووضع المواصفات المٌاسٌة والبٌئٌة لمشروعات إو
ستخدام المٌاه ، إوضع اللوائح المناسبة للحصول على المٌاه و المناطك الجدٌدة. فً السمكًستزراع اإل

  من خالل الوزارات ذات العاللة.
 

هاز حماٌة البحٌرات وتنمٌة الثروة السمكٌة( جو والريلٌام الجهات ذات العاللة )وزارة الزراعة  -3
التركٌب ستصالح للحصول على اإلرشادٌة ( لكل منطمة من مناطك إمزارع تجرٌبٌة ) بإنشاء

والمٌاه  لألراضًدارٌة مسبمة إساس دراسات فنٌة وأختٌار المشروعات على إالمحصولى المناسب ، و
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 األراضً ٌناسب طبٌعة  محصولًتباع طرق ري حدٌثة و مالئمة لتركٌب إمع التركٌز على 
 الجدٌدة. عرالمزاط عملٌات توزٌع المٌاه ٌٌن بضو،العائد من وحدة المٌاه و ،والظروف المناخٌة

 

 
تخدم  األسمانوتسوٌك تجهٌز وتصنٌع وحفظ مصانع أعالف، ووحدات ل تضم إنشاء مناطك خدمات -4

 مجموعة من المزارع السمكٌة.
 

صغٌرة ومتوسطة  مشروعاتفً الصحراء لتطوٌر   التكاملًستزراع لإلئتمانٌة إتمدٌم تسهٌالت  - -5
 وكبٌرة الحجم. 
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لسكان التجمعات  التدفئة والطهً فًستزراع  الزراعً المتكامل لتوفٌر موارد طالة إضافٌة تستخدم اإل
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وضع المواعد ) التشرٌعات ( المنظمة للزراعة  فً خاصة تجربة سلطنة عمان أفضل الممارسات
 المتكاملة.
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