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 :الموقع∗
تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبھ الجزیرة 

العربیة الیمنیة جنوباً والمملكة  العربیة وتحدھا الجمھوریة
تقع محافظة  العربیة السعودیة واالمارات العربیة المتحدة غرباً 

الشمال وتطل على مضیق ھرمز یفصلھا عن أرض  فىمسندم 
كیلومتراً داخل أراضي دولة االمارات  95السلطنة 

 المتحدة الشقیقة العربیة

 :المساحة∗
كیلومتر  309500تبلغ مساحة سلطنة عمان  حوالي 

   مربع
 
 
 

 مقدمة عن السلطنة: أوالً 
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 :التضاريس
راضي تقسم

ٔ
 :وهي ،فيزيوغرافية فئة 11 إلى السلطنة ا

 ، الجافة الجبال 1.

   الجبال2.

ثرة والهضاب3.
ٔ
 ، الموسمية المنسون برياح المتا

   )ظفار هضبة( الجافة المتقطعة الصخرية الهضبة4.

 ، التراكمية السهول5.

 ، التعرية / التراكم سهول6.

 ، الساحلية الرسوبية السهول7.

 ، الصخرية والبروزات والكـثبان السبخات8.

 ، الشرقي التحاتي السفحي السهل9.

 ، الغربي التحاتي السفحي السهل10.

م سبخة11.
ٔ
 .الرملية الكـثبان مناطق و السمسم ا

 

 مقدمة عن السلطنة: تابع أوالً 



 مقدمة عن السلطنة: أوالً تابع 
 المناخ 

 یعتبر حاراً وجافاً الطقس ∗
 .  مئویة 33مئویة بینما یكون المعدل  45درجة الحرارة في الصیف إلى تصل في مسقط ∗
یتمیز المناخ في . مم100أمطار تقل عن سقوط فإن الجبلیة ومحافظة ُظفار المناطق ∗

بریاح موسمیة جنوبیة غربیة محملة بسحب كثیفة محملة بالمیاه وبعض األمطار  ظفار
التي تسقط على سھول صاللة خالل شھور یولیو وأغسطس وسبتمبر وتؤدي إلى ظھور 

واألشجار في المناطق الجبلیة وكذلك على المنحدرات الخضراء حزام من الحشائش 
 المواجھة للجزء الجنوبي من بحر العرب

 .مئویة 23 - 15في فصل الشتاء فدرجات الحرارة معتدلة ولطیفة تتراوح ما بین أما ∗
فھي تجتذب كمیات أكبر من األمطار التي تسقط بصورة متقطعة وغالباً ما الحجر جبال    ∗

تكون في فصل الشتاء ، أیضاً تتمیز المنطقة بھطول بعض األمطار الرعدیة في فصل 
 الصیف

الضباب الكثیف وعلى األخص ینتشر  الحراسیسالسھول الوسطى في صحراء جدة   ∗
 منطقةفي فصلي الربیع والخریف مما یؤدي إلى ازدھار الحیاة النباتیة في 
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التقسیم اإلداري 
 للسلطنة

 محافظة مسقط1.
 محافظة شمال الباطنة2.
 محافظة جنوب الباطنة3.
 محافظة الداخلیة4.
 محافظة شمال الشرقیة5.
 محافظة جنوب الشرقیة6.
 محافظة مسندم7.
 محافظة الوسطى8.
 محافظة ظفار9.



 خریطة التربة∗

التوزیع الجغرافي ألنواع الترب 
   العمانیة

 سھل الباطنة

 سھل صاللة



 خارطة التربة بالسلطنة 

 خارطة التربة بالسلطنة 



 أنواع التربة في السلطنة: ثانیاً 

% 

% 

% 

% 

% 

% 



 توزع االراضي الصالحة للزراعة∗
ألف ھكتار بنسبة  222مساحة األراضي االراضي الزراعیة بناء على تصنیف التربة ∗

 من المساحة االجمالیة للسلطنة% 7.07
 %40و تقع جل ھذه األراضي على ساحل الباطنة و تشكل نسبة ∗

 

 مساحة األراضي الصالحة للزراعة



 مساحة األراضي الزراعیة حسب التعداد الزراعي



توزیع االراضي المستغلة بالمحاصیل 
 )2012حتى (حسب نظام الري ) فدان137,326.67(

  ;الحدیثنظام الري 
 فدان 23658
 

;  الري التقلیدي
 98948.6فدان

72%   

 الري الحدیث على 
 نظام الري الحدیث نفقتھم فدان14720

 الري الحدیث على نفقتھم خاصة
 الري التقلیدي

28%  



 الملوحة∗
 انجراف التربة∗
 التوسع العمراني∗
الممارسة الخاطئة للعمالة الوافدة في المعامالت ∗

 الزراعیة 
 )التصحر(زحف الصحراء ∗

 اسباب تدھور التربة في سلطنة عمان



 التداخل الملحي في ساحل الباطنة



دور وزارة الزراعة في حمایة األراضي : ثالثاً 
 الزراعیة

 المحور البحثي∗

 اطلس التربة∗
مم المتحدة 1.

ٔ
غذية و الزراعة لال

ٔ
نواع ) الفاو(قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة اال

ٔ
بإجراء مسح شامل للتربة في السلطنة لتحديد ا

 الترب الرئيسية و تعيين مواقعها مع تقييم مدى مالءمتها للزراعة المروية،

راضي 2.
ٔ
يضا تم تحديد التحسينات الزراعية الرئيسية التي يمكن إدخالها لمعالجة جوانب القصور في هذه اال

ٔ
 .  و ا

 االراضي الزراعيةتحديد ∗

 دراسات∗
 الدراسات الزراعية المتكاملة  لمنطقة الباطنة1.

 (شناص ولوى وصحار )الدراسة الزراعية المتكاملة لمحافظة شمال الباطنة 2.

 الدراسة الزراعية المتكاملة لسهل صاللة 3.

 مشروع دراسة الخيارات والبدائل لزراعة المحاصيل العلفية في محافظة الباطنة 4.



دور وزارة الزراعة في حمایة األراضي : ثالثاً 
 الزراعیة

 المحور التنموي∗

راضي الزراعية من االنجراف حوائطمشاريع 1.
ٔ
 حماية اال

 التقليدية  المزرعيةمشاريع تطوير النظم 2.

 )بقرية الحوية التقليدية  المزرعيةتطوير النظم مشروع : مثال(  

 المزارعين حول كيفية حماية االراضي الزراعيةارشاد . 3

 التشريعاتو القوانين  ∗



راضي الزراعية من  حوائطمشاريع 
ٔ
 االنجرافحماية اال



 



 المزرعيةمشروع تطوير النظم : مثال

 الحويةالتقليدية  بقرية 

 



 

مشروع تطوير النظم المزرعية : مثال

 التقليدية  بقرية الحوية

 



 نشكر حسن استماعكم
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