التقرير السنوي  2013للمركز الدولي للزراعة الملحية
االبتكار التأثير الشراكة

رؤيتنا
أن يصبح المركز الدولي للزراعة الملحية مركزاً عالميا ً متميزاً
لالبتكارات الزراعية في البيئات المالحة والهامشية

مهمّتنا
العمل بمبدأ الشراكة لتوفير حلول لالحتياجات الزراعية وندرة
المياه في البيئات الهامشية

قيمنا األساسية
 .۱المهنية والتكامل
 .۲الشراكة والعمل الجماعي
 .٣التميز واالبتكار
 .٤الموارد البشرية

أهدافنا االستراتيجية
 .۱تحسين وتطوير ونشر المعرفة (مركز المعرفة)
 .۲زيادة الحلول الخاصة بالغذاء والطاقة الحيوية
 .٣تسهيل عمل الشركات الزراعية المتنافسة
 .٤تعزيز وتوطيد الشراكات
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تقديم

عُمان وتونس ،والتي سيتم طرحها خالل منتدى دولي في العام ٢٠١٤
من أجل توجيه الخطوات القادمة في مجال استخدام موارد المياه غير
التقليدية كإستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على موارد المياه العذبة.

تميز العام  2013بأهميته الكبيرة للمركز الدولي للزراعة الملحية
بإصداره إستراتيجية األعوام  2023-2013التي كانت ثمرة لمراحل
تطوير مختلفة شملت تنظيم ورشة عمل لوضع الرؤية المستقبلية .تركز
هذه اإلستراتيجية الجديدة على االبتكار والتأثير والشراكة ،فنحن نعتبر
أنّ أهم المساهمات التي سيقدمها المركز خالل السنوات العشر المقبلة
ستكون في مجال االبتكارات البحثية المدعمة بالوسائل المساعدة على
تحقيق هذه االبتكارات .لذلك طور المركز خمسة برامج جديدة في مجال
«االبتكارات البحثية» تشمل مجاالت العمل األساسية الراسخة للمركز
وسيجرى الجمع بينها وبين األنشطة البحثية الجديدة والمبتكرة للتنمية
التي سيتبناها المركز خالل السنوات العشر القادمة .وعليه ،سوف
تتضمّن االبتكارات البحثية تطوير أدوات علمية جديدة ومحسّنة ،واختبار
التقنيات وتكييفها ،واستكشاف مجاالت أبحاث جديدة ،وتجميع وتحرير
ونشر المعرفة .توحد مجاالت األبحاث الجديدة الترابط بين كل من
الغذاء-المياه–الطاقة ،لذلك سوف يتم تسخير التقنيات المستحدثة من أجل
تقييم موارد المياه واستخدام نمذجة المياه في الزراعة .ترتكز االبتكارات
البحثية على أربع وسائل مساعدة تتضمن التحالفات اإلستراتيجية
والشراكات ،تنمية القدرات البشرية ،األعمال التجارية الزراعية ،نشر
المعرفة.

الجدير بالذكر في هذا السياق أنّ المركز الدولي للزراعة الملحية ال
يتوانى عن بناء قدرات موظفيه وشركائه .لذلك نفذ المركز  19برنامجا ً
تدريبيا ً شارك بهم  673فرداً من  19بلداً .أقيمت تسعة من هذه البرامج
في مقر المركز في دبي ،وثالثة منها في كل من سلطنة عُمان واليمن
ومصر ،وثمانية أخرى في آسيا الوسطى حيث حققت هذه الدورات
أصدا ًء إيجابية كبيرة مما يشجعنا على مواصلة عملنا وبذل جهود أكبر
في تحسين الدورات التدريبية وتنمية القدرات البشرية.
أخيراً ،نو ّد توجيه الشكر إلى الجهات المانحة والشركاء الذين قدّموا
الدعم لنا .فنحن نستقي اإللهام من ثقتهم في المركز الدولي للزراعة
الملحية لبذل جهود أكبر ،بُغية إيجاد حلول مبتكرة لألمن الغذائي والمائي
في البيئات الهامشية.

وقد طور المركز في العام  ٢٠١٣خطة العمل األولى للسنوات -٢٠١٣
 ٢٠١٦لتنفيذ إستراتيجيته .تهدف هذه الخطة إلى تعزيز دوره كمركز
عالمي للتميز من خالل تحديد األولويات بد ّقة أكبر والحصول على
التمويل الالزم والبيئة التنافسية .كما أ ّنها تركز على الرقابة المشدّدة
والتقييم والتواصل ،باإلضافة إلى مواءمة مختلف أنشطة العمل.

السيد فوزي السلطان،
رئيس مجلس اإلدارة

أدت أنشطتنا الرامية إلى مساعدة المزارعين على مواجهة عوامل التغيّر
نتائج ملحوظة في العام  ،٢٠١٣حيث توصلت هذه
المناخي إلى تحقيق
َ
المشاريع إلى تحديد مجموعة المحاصيل الهامة وطرق اإلدارة الزراعية
التي تساهم في زيادة مرونة المزارعين لمواجهة التغير المناخي ،وتوفير
مجاالت متنوعة للدخل ،وتعزيز األمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا الوسطى .وقد ر ّكزت أعمال نمذجة تغير
المناخ مع تقنيات االستشعار عن بعد على نمذجة المحاصيل في العام
 ،٢٠١٣حيث أنّ دمج بيانات نمذجة المحاصيل مع بيانات أخرى متعلّقة
بالمناخ وخرائط المحاصيل وتوافر المياه يُساهم في توفير المعلومات
الالزمة لمتخذي القرار في ما يتعلّق بغالّت المحاصيل المحلية على
نطاق واسع.

د .اسمهان الوافي،
المدير العام

تابع المركز تنفيذ أبحاثه على األنواع غير المستغلة وغير المستخدمة
محققا ً نتائج هامة في استخدام األعالف المتحمّلة للملوحة وإنتاج الطاقة
الحيوية حيث تم التركيز على استخدام محصول الكينوا الذي يعتبر من
المحاصيل الجديدة نسبيا ً والواعدة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وسيتم تنفيذ أبحاث إضافية حول لزيادة إنتاجه.
ال تزال إنتاجية المياه ُتش ّكل جزءاً من محط اهتمام المركز الدولي
للزراعة الملحية .وقد شهد هذا العام المرحلة الختامية من مشروع استمرّ
لسنوات عدّة حول استخدام المياه العادمة المعالجة في األردن وسلطنة
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أبرز أحداث العام ٢٠١٣
• أصدر المركز إستراتيجيته الجديدة لألعوام
 ،٢٠٢٣-٢٠١٣وطوّ ر أولى خطط أعماله
الممت ّدة على أربع سنوات التي تتضمن أهم
اإلنجازات المتوقعة
• ابتدأ المركز بتنفيذ  ٣مشاريع جديدة في العام
٢٠١٣
• استضاف المركز منتدى حول االبتكارات في
الزراعة واألمن الغذائي خالل االجتماع السنوي
للبنك اإلسالمي للتنمية في دوشنبه بطاجيكستان.
تضمّن المنتدى جلستين مع خبراء معروفين وقد
تم التركيز على أحدث االبتكارات في السياسات
والتقنيات الم ّتبعة في مجال الزراعة ،وشارك فيه
أكثر من  ٢٠٠فرد
• ساهم خبراء المركز بتأليف والمشاركة في
تحرير  ٤٧إصداراً خالل العام ٢٠١٣
• اعتمد خبراء المركز وشركاؤه في العام
 ٢٠١٣صنفا ً محليا ً جديداً من الدخن اللؤلؤي
يتميز بنضجه الباكر ويدعى “”1 Hashaki
في أوزبكستان .وقد نما “ ”1 Hashakiبشكل
جيّد بعد حشه مرتين ،كما فاقت معدالت النمو
النسبي لهذا الصنف الحديث فضالً عن كتلته
الحيوية (الرطبة والجافة) وإنتاجه من الحبوب،
كل األصناف المحلية بأكثر من %٢٠٠
• أكدت أبحاث المركز أنّ اعتماد بيانات الطقس
اليومية كأداة في عملية إدارة الري يمكن أن
تؤدي إلى توفير نسبة  %٥٠من المياه
• خالل العام  ،٢٠١٣جمع مشروع الموارد
الوراثية في المركز الدولي للزراعة الملحية نحو
 ٢٩٠٠ساللة
• أجرى المركز  ٢٠برنامجا ً تدريبيا ً شمل ٦٧٣
مشاركا ً من  ١٩بلداً .وقد أقيم تسعة من هذه
البرامج في مقر المركز الدولي للزراعة الملحية
في دبي ،وثالثة في سلطنة عُمان واليمن
ومصر ،وثمانية أخرى في آسيا الوسطى

المضي قدما ً – إستراتيجية المركز الدولي
للزراعة الملحية لألعوام ٢٠٢٣-٢٠١٣

وانطالقا ً من اعتماد االبتكار مبدأً رئيسياًُ ،توّ جه هذه اإلستراتيجية البحث
التطبيقي نحو الحلول المبتكرة لتحقيق األمن الغذائي والمائي في البيئات
الهامشية ،ونحو تطبيق تقنيات جديدة بما في ذلك التقنية الحيوية وتطوير
االستخدامات العديدة للمياه العادمة ومياه البحر ،واحتالل مكانة رائدة
كمركز للمعرفة ،وتوسيع نطاق شراكات المركز وتوطيدها.

يمتلك المركز الدولي للزراعة الملحية سجالً حافالً باالبتكارات منذ نشأته
في العام  .١٩٩٩فقد أخذ خبرائه على عاتقهم مهمة استقصاء المشاكل
التي تواجه المزارعين في البيئات المالحة وإيجاد حلول مبتكرة لها .ففي
العام  ،٢٠١٢ومع األخذ بعين االعتبار مواصلة هذا النجاح في المستقبل،
وفي ضوء معدالت التغير المتزايدة على األصعدة التقنية واالجتماعية
والسياسية ،باشر مجلس إدارة المركز بإعداد إستراتيجية جديدة للمركز
لألعوام .٢٠٢٣-٢٠١٣

كما ساهم إطالق إستراتيجية المركز لألعوام  ٢٠٢٣-٢٠١٣على بناء
أسسا ً راسخة إلعداد ّ
خطة أعمال للسنوات  .٢٠١٦-٢٠١٣لذا ُتساهم
هذه الخطة في تحديد أولويات المركز بد ّقة أكبر ،وتطوير أنشطة بحثية
تتماشى مع ابتكارات المركز البحثية الخمسة ،ووضع نهج يساعد على
االستفادة من جوانب القوة األساسية التي يتم ّتع بها المركز .كما تسلّط
الخطة الضوء على التركيز على الرقابة المشدّدة والتقييم والتواصل ،مع
اإلشارة إلى أ ّنها ستعمل على مواءمة مختلف أنشطة المركز.

استعرضت د .اسمهان الوافي المدير العام الخطوات المتخذة إلعداد
اإلستراتيجية ،مشير ًة إلى أنّ المركز يع ُزف عن الدخول في عملية
تخطيط إستراتيجي تقليدي وال يضع نصب عينيه مشاكل الحاضر
فحسب ،بل يرغب في التشاور الستكشاف فرص الغد واالستمرار في
االبتكار الذي يتميز به المركز.

يمكن الحصول على ّ
خطة أعمال المركز الدولي للزراعة الملحية
لألعوام  ٢٠١٦-٢٠١٣من الرابط التالي:
http://www.biosaline.org/pdf/ICBA-BusinessPlan-2013-2016.pdf

عالوة على ذلك ،شاركت مجموعة كبيرة من الشركاء الحقا ً في الندوة
حول اآلفاق اإلستراتيجية المستقبلية التي نظمها المركز على مدى يومين
خالل نوفمبر  ،٢٠١٢حيث تس ّنت لهم فرصة تقديم مقترحات لرؤى فنية
وتنظيمية بديلة بخصوص مستقبل المركز .وساهمت النتائج المبتكرة
التي توصلت إليها الندوة في تحديد مسارات إستراتيجية تتضمن مبادرات
رائدة على مدى  ١٠-٥سنوات مقبلة لتأطير أجندة جديدة لألبحاث ورؤية
المركز الدولي للزراعة الملحية حتى العام .٢٠٢٣

مساعدة المزارعين على مواجهة التغير
المناخي بنجاح
يُسبّب التغير المناخي تفاق َم مشاكل نقص المياه العذبة؛ فقد تصبح المناطق
الجافة أكثر جفافاً ،و ُتؤثر أنماط الطقس المتغيّرة على درجات الحرارة
والرطوبة والرياح ،وهي عوامل تنعكس كلّها وبشكل مباشر على المياه
المستخدمة لري المحاصيل.

حصلت اإلستراتيجية الجديدة للمركز لألعوام  ٢٠٢٣-٢٠١٣على
موافقة ومصادقة مجلس اإلدارة خالل اجتماعه في مارس  .٢٠١٣وقد
اعتبر أعضاؤه أنّ هذه اإلستراتيجية هى بمثابة مهمة ورؤية جديدتين مع
نطاق عمل موسّع ومزيد من التركيز على التأثير واالبتكار والشراكة.

طبّق المركز الدولي للزراعة الملحية مختلف المنهجيات في السياسات
والتقنيات الم ّتبعة ،بما في ذلك تنويع إنتاج المحاصيل والمواشي وتحسين
إدارة المراعي الطبيعية ،وذلك بهدف مساعدة المزارعين في المناطق
الهامشية على االستعداد لهذه التغيّرات المناخية طويلة األمد.
شمل أحد المشاريع التي بدأ المركز بتنفيذها وح ّقق نتائج مهمة في العام
 ٢٠١٣اختبار أصناف من الذرة الرفيعة السكرية والدخن اللؤلؤي
بُغية تحسين مستوى معيشة المزارعين في أوزبكستان وطاجيكستان
وكازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى ،من خالل تنويع المحاصيل
وتحسين إنتاجية المحاصيل والماشية.
إضافة إلى ما سبق ،شرع المركز ،بالتعاون مع المعهد الدولي ألبحاث
المحاصيل في المناطق المدارية شبه القاحلة (إكريسات) ،والمركز
الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ،وأنظمة البحوث
الزراعية الوطنية في الدول الثالثة ،بإجراء أبحاث لتقييم سالالت وراثية
متفوقة وسالالت محسّنة قدمها مركز إكريسات تشمل محاصيل الذرة
الرفيعة السكرية والدخن اللؤلؤي قادرة على تحمّل الملوحة والجفاف.
تضمّنت التجارب التي أُجريت في المركز الدولي للزراعة الملحية
وأخرى بالتعاون مع المزارعين باألراضي الهامشية مراقبة مياه الري،
والمياه الجوفية ومعدالت الملوحة في التربة .كما تم ّكن الباحثون من
تحديد سالالت عالية األداء لتنفيذ المزيد من االختبارات تضمنت
سالالت واعدة من الذرة الرفيعة السكرية والدخن اللؤلؤي في ظل أنماط
زراعية مختلفة ،وذلك بهدف زيادة اإلنتاجية .ففي حالة واحدة ،نتج عن
زراعة الذرة الرفيعة السكرية والدخن اللؤلؤي مع التريتيكال والبرسيم
الحجازي ،تسجيل معدّل للكتلة الحيوية الخضراء أعلى بنسبة  %٢٠من
تلك التي سجّ لها الشعير وحده في األراضي البور.
كما اهتم المركز طوال العام  ٢٠١٣بتنسيق اختيار األنواع والسالالت
واألصناف المستنبتة المناسبة للظروف السائدة في البيئات الهامشية
والري بالمياه المالحة في مصر واليمن وتونس واألردن وسوريا وعُمان
وفلسطين .شملت المحاصيل القادرة على تحمّل الملوحة والتي خضعت
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ابتدأ العمل لتكييف نموذج الري الحالي من أجل استخدامه في نظم
المعلومات األرضية يشمل محاكاة الممارسات المستخدمة في المنطقة
(وقت الري والطريقة والكمية) .كما استدعت الحاجة إلى تحديد مواقع
مناطق الري الفريق إلعداد خريطة لكثافة الري في كامل منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.

للتقييم الشعير والدخن اللؤلؤي والذرة الرفيعة السكرية والليبد والبنجر
العلفي والكانوال والتريتيكال والخردل والسيسبان والكينوا والغوار.
يهدف المشروع إلى العمل مع المزارعين الرائدين لتعزيز قدراتهم في
إنتاج فعال للبذور بمزارعهم ،وأنظمة توريد األعالف المنتقاة القادرة
على تحمّل اإلجهاد .كما يرمي إلى مساعدتهم على االستفادة من حزمات
إنتاج األعالف األكثر فعالية واستخدامها .عالوة على ذلك ،أجرى
المركز الدولي للزراعة الملحية مع شركائه في أوزبكستان ،اختبارات
تكلّلت بالنجاح على عدد من النباتات الملحية (المُحبة للملح) والمحاصيل
التي تتحمّل الملوحة في البيئات الهامشية على األراضي المعتدلة
الملوحة ،بحثا ً عن األنواع المناسبة الستخدامها كعلف للحيوانات أو في
إنتاج الغاز الحيوي .تجدر اإلشارة إلى أ ّنه تم ريّ المحاصيل باستخدام
المياه االرتوازية المعدنية .كما أظهرت النتائج األولية أ ّنه على الرغم
من احتواء النباتات الملحية على كميّات مرتفعة من المعادن ،إال أ ّنها
تتم ّتع أيضا ً بقيمة غذائية عالية .وعليه ،أُضيفت أنواع القضقاض والروثا
والقطيفية والسويداء والرغل بنجاح إلى األعالف الخضراء لألبقار
واألغنام والماعز في المزارع.

لقد ساهم الحصول على برمجيات حديثة من جامعة ويسكونسن في إنتاج
خريطة ري جديدة للمنطقة باستخدام القمر الصناعي «موديس» ،مما
و ّفر مصدر بيانات هام وجديد بدقة  ٢٥۰متراً بدالً من خرائط منظمة
األغذية والزراعة الحالية بدقة  ١۰كيلومترات .وسمح هذا األمر للفريق
بالتقاط تفاصيل أكثر دقة حول طبيعة الري في أنحاء المنطقة الخاضعة
للدراسة.
من ناحية أخرى ،لقيت نمذجة المحاصيل اهتماما ً كبيراً هذا العام .فقد
قاد المركز الدولي للزراعة الملحية تطوير التقديرات المتعلقة بإنتاجية
المحاصيل تحت ظروف مناخية وإدارية وفيزيولوجية نباتية معيّنة .إن
دمج بيانات نمذجة المحاصيل مع بيانات أخرى متعلّقة بالمناخ وخرائط
أنواع المحاصيل وتوافر المياه يمثل مصدر المعلومات لمتخذي القرار
في ما يتعلّق بكميات المحاصيل المحلية تحت مختلف الظروف المناخية.
ويدعم هذا األمر تخطيط األمن الغذائي بشكل مباشر ،فضالً عن دعم
األفكار اإلستراتيجية للتكيف مع التغير المناخي.

االبتكارات في مجال نمذجة التغير المناخي
واالستشعار عن بعد لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا – زيادة القدرة على التأقلم
لتحقيق األمن الغذائي

يُشار إلى أنه ت ّم إعداد خريطة معدّلة ألنواع المحاصيل في تونس
باستخدام صور من بعثة األقمار الصناعية الجديدة )Landsat
 .(LDCMواس ُتخدمت البيانات التي جُمعت من الحقول إضافة إلى
الخبرة المحلية ،في مواقع التدريب للتمييز بين مختلف أنواع المحاصيل
الرئيسية .وقد تمت دراسة سبعة مستويات زراعية رئيسية تشمل الغابات
وأشجار الزيتون والشوفان والحبوب والبساتين وأشجار الحمضيات
والكروم .واستمر العمل أيضا ً ليتم تطوير نمذجة محاصيل الحبوب في
تونس.

تتضافر الجهود اإلقليمية التي ينسقها المركز الدولي للزراعة الملحية
على تطوير النمذجة واالستشعار عن بعد لنظام تمثيل البيانات األرضية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .يحظى هذا المشروع بدعم
مكتب برامج الشرق األوسط التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،
ويستفيد من مراقبة األقمار الصناعية ،والبيانات الموقعية والنماذج
الهيدرولوجية المتكاملة ،بهدف توليد مجموعة بيانات خاصة بالمياه ،مما
يو ّفر معلومات حيوية لمتخذي القرار بالمنطقة.

باإلضافة إلى ذلكُ ،تبذل جهود مماثلة لتطوير نماذج الري والمحاصيل
في العراق .وفي منتصف العام  ،٢۰١٣استضاف المركز الدولي
للزراعة الملحية بعثة من وزارة الموارد المائية العراقية ،حيث جرت
مناقشة مستقبل البرنامج في االجتماع ،و ُسلّط الضوء على مجا َلي رسم
الخرائط ونمذجة المياه والزراعة والتغير المناخي ،اللذين يحتاجهما
العراق بشدّة.

ففي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يش ّكل الري متغيراً هاما ً
في الدورة المائية بسبب انخفاض نسبة تساقط األمطار سنوياً .ولذلك،
تع ّد محاكاة عملية الري عنصراً أساسيا ً ينبغي أن يندرج ضمن أعمال
النمذجة في المنطقة ،ولكنه غير متوافر حاليا ً في برنامج نظم المعلومات
األرضية التابع لوكالة ناسا.

المناطق المرو ّية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا – ٢۰١٢

األراضي المرويّة
حدود منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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أفكار جديدة ألعالف الماشية
تتدهور األراضي الصالحة للزراعة في مناطق عدة من أوزبكستان
بشكل خطير بسبب اعتماد نمط الزراعة األحادية للقطن والقمح.
ولذلك ،يؤدّي الري السطحي المكثف إلى انجراف التربة ،وفقدان المواد
العضوية ،والتملح وتشبع التربة بالمياه ،مما يح ّد بشكل كبير من استدامة
الزراعة ومن أمن المجتمعات الريفية الفقيرة ودخلها على المدى الطويل.
ولذلكُ ،تنفذ دراسة واعدة لزيادة التنوع األحيائي الزراعي في األراضي
المنخفضة اإلنتاجية والتي تختلف مستويات المياه فيها وترتفع نسبة
الملوحة بتربتها .لذلك تكمن اإلستراتيجية في تحديد أنواع النباتات المحبة
للملوحة (الملحية) أو القادرة على تحمّله ومزدوجة الغرض مثل الذرة
الرفيعة السكرية والدخن اللؤلؤي؛ حيث يمكن لهذه المحاصيل أن تحل
بدالً من المحاصيل التقليدية (مثل القطن والقمح والذرة واألرز) أو تزيد
منها في األراضي الهامشية .ولتحقيق هذه الغاية ،يعكف المركز الدولي
للزراعة الملحية ،بالتعاون مع المعهد الدولي ألبحاث المحاصيل في
المناطق المدارية شبه القاحلة والشركاء المحليين ،على تقييم أفضل السبل
إلدخال هذه األصناف غير التقليدية بصفتها محاصيل غذائية أو أعالفا ً
حيوانية في أنظمة اإلنتاج الزراعي المحلية في دول آسيا الوسطى.
وقد اختبرت فرق العمل أكثر من  ٥٢ساللة محسّنة من الدخن اللؤلؤي
عبر التجارب في المركز ،وأخرى بالتعاون مع المزارعين في ظ ّل
ممارسات مختلفة من إدارة الحقول .وتوصّلوا إلى تحديد عدد من
األصناف المتحملة للملوحة والجفاف وذات إنتاجية عالية للغذاء والحبوب
واألعالف .وإذا تمت زراعة هذه األصناف قرب مصادر الري في
مناطق تمركز قطعان الماشية (بمقدار  ٢۰۰۰حيوان) على مساحة
 ١۰هكتار ،يتضاعف معدل نصيبها من العلف بسهولة من  ٢إلى ٤
كلغ باليوم الواحد لكل حيوان خالل موسم الشتاء القارس .كما حددت
التجارب أيضا ً أصنافا ً واعدة مزدوجة الغرض ،تنتج حبوبا ً ُتستعمل
كغذاء أو علف للدواجن والمواشي.

في العام  ،٢۰١٣أطلق الباحثون المحليون صنفا ً محليا ً جديداً من الدخن
اللؤلؤي يتميز بنضجه الباكر ويدعى “ ”Hashaki 1في أوزبكستان.
وقد نما “ ”Hashaki 1بشكل جيد بعد حشه مرتين .كما فاقت معدالت
النمو النسبي لهذا الصنف الحديث فضالً عن كتلته الحيوية (الرطبة
والجافة) وإنتاجه من الحبوب ،كل األصناف المحلية بأكثر من 200
بالمئة .وأثبت السيالج من علف “ ”Hashaki 1نفسه كمحصول
معادل لسيالج علف الذرة حين يتم حشه ما بين األسبوع  ٨إلى .١٢
كما قدّم هذا الصنف الجديد أداء جيداً في البيئات الملحية الجافة ،ويمكن

زرعه على نطاق واسع لتعزيز إنتاج الحبوب واألعالف  -سواء بمثابة
محصول رئيسي في أوائل الربيع ،أو كمحصول ثانوي بعد حصاد القمح
أو في نظام التناوب مع األرز.

كما قيّم فريق البحوث أيضا ً إمكانية إنتاج الغاز الحيوي من الكتلة
الحيوية لسبعة أصناف برية من النباتات الملحية .وتم انتقاء
« »Kareliniacaspiaعلى أ ّنه صنف واعد أكثر من األصناف
السبعة األخرى إلنتاج الغاز الحيوي في المناطق الصحراوية من آسيا
الوسطى ،مع إمكانية الحصول على كميات اضافية من الكتلة الحيوية
من مصادر اخرى كحصاد النباتات البرية أو المزروعات في األراضي
القاحلة المالحة والمهجورة.

طوال عدد من السنوات ،تر ّكزت أبحاث المركز الدولي للزراعة الملحية
على زراعة النباتات الملحية إلنتاج المحاصيل واألعالف ،حيث أنّ
ً
طريقة
زراعة هذه األصناف الملحية (النباتات المحبة للملوحة) قد تكون
الستصالح األراضي الزراعية ،وخصوصا ً أنها تزيل الملح من المياه
والتربة المالحة .إال أنّ مجال تنمية واعد وجديد يقضي بزراعة هذه
النباتات المحبة للملوحة إلنتاج الطاقة الحيوية المتجددة .يستهدف أحد
المشاريع الحالية األراضي المالحة الهامشية وغير المنتِجة التي تحيط
بمئات البحيرات الصغيرة في حوض بحر اآلرال في أوزبكستان .وفي
هذا الصدد ،أشارت البحوث إلى إمكانية االستفادة من هذه البحيرات
الصغيرة كمصدر للزراعة السمكية أو الري ،إال أ ّنها قد تحفز تملّح
التربة ،مما جعل هذه المياه غير صالحة لالستعمال .وبالتالي ،فأن
استصالح األراضي الملحية قرب هذه البحيرات قد ّ
يعزز الجدوى
االقتصادية لألراضي والمياه ،من خالل تقليل نسبة األمالح.

ومن األصناف األخرى الواعدة بصفتها وقوداً حيويا ً هو الساليكورنيا
« ،»Salicorniaحيث يختبر الباحثون في معهد مصدر في أبوظبي
بالتعاون مع شركة بوينغ ،واالتحاد للطيران ،ويو أو بي التابعة لشركة
هانيويل ،إمكانية زرع سالالت « »S. Bigeloviiفي مياه البحر،
واستخراج الزيت من بذوره كمصدر للوقود الحيوي .وقد تعاون
المركز الدولي للزراعة الملحية مع معهد مصدر خالل العام ٢۰١٢
في المجموعة األولى من التجارب ،وأسفرت النتيجة المشجّ عة عن
مزيد من التعاون في العام  ٢۰١٣لتقييم أنماط وراثية مختلفة من «S.
 »Bigeloviiعند درجات ملوحة مختلفة لمياه البحر ،بهدف إنتاج
البذور والكتلة الحيوية الخضراء .كما تم تنفيذ أبحاث مشابهة بالتعاون مع
جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،لدراسة أنماط وراثية قصيرة األجل
وقادرة على النمو بمياه البحر.

إمكانية إنتاج الطاقة الحيوية من األراضي
المالحة

إضافة إلى ما سبق ،عاين فريق بحثي من المركز وشركاؤه  ٥۰مزرعة
متأثرة بالظروف السائدة في منطقة حوض بحر اآلرال المعرضة
للخطر بشدة .ونفذ المشروع أيضا ً المسوحات الميدانية لجمع البذور
من بعض النباتات األصلية التي تتحمل الملوحة .وتمت زراعة أربعة
أنواع من النباتات الملحية (Atriplexnitens Atriplexnitens,
Climacopteralanata, Salsolasclerantha,
 )Kochiascopariaباالضافة الى محاصيل تتحمل الملوحة (الذرة
الرفيعة السكرية ،الدخن اللؤلؤي ،الخرشوف ،عرق السوس) ) فيما
يعرف بالزراعة المتداخلة مع ريها بالمياه االرتوازية .وتفحّ ص الفريق
أيضا ً إمكانية استعمال الكتل الحيوية من هذه المحاصيل فى هذه التجربة
االستطالعية بمثابة علف للماشية أو مصدر طاقة متجددة.

يبحث مشروع ثالث متعلق بدراسة النباتات الملحية
كمصدر للوقود الحيوي في إمكانية استخدام الخروع
(بالالتينية  )Ricinuscommunisوالحنظل (بالالتينية
 )Citrulluscolocynthisإلنتاج أعالف ووقود حيوي في المناطق
الهامشية .وتعتبر أفريقيا الموطن األصلي لنبات الخروع ،أما الحنظل
الذي يعرف أيضا ً بالقرع البري ،فهو نبات صحراوي تم العثور عليه في
دولة اإلمارات العربية المتحدة .كما أظهرت الدراسات األولية أنّ نبات
الخروع يتكيف بشكل جيد مع الظروف البيئية السائدة في دولة اإلمارات،
وأنّ حساسيته تجاه الملوحة معتدلة .وفي خضم دراسة أجريت على نبات
الحنظل ،جُمعت  ٢٦ساللة من اإلمارات الشمالية بالدولة خالل شهري
يونيو ويوليو  ،٢۰١٣وتجري اآلن دراسات لمقارنة محتوى الزيت في
بذور مختلف السالالت.

الكينوا يعد بآفاق هامة كمحصول جديد في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

للمحاصيل في ظروف الزراعة المحلية .لذلك يتعاون المركز الدولي
للزراعة الملحية ،مع وزارة البيئة والمياه في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ومركز خدمات المزارعين بأبوظبي ،والمؤسسات البيروفية
التالية :معهد التعاون في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية بين
الدول العربية وأمريكا الالتينية الكاريبية ،والمعهد القومي لالبتكارات
الزراعية ،والجامعة الزراعية الوطنية «ال مولينا» ،حاليا ً على تقييم أداء
أصناف مختلفة من الكينوا بحسب إنتاجيتها في مجموعات مختلفة من
التربة ،وباستخدام طرق ري متنوعة ،من أجل تحديد أنواع وأصناف
الكينوا عالية اإلنتاجية والقادرة على تحمّل الملوحة والحرارة.

يو ّفر الكينوا ،وهو نبات عشبي سنوي موطنه األصلي جبال األنديز
في بوليفيا والتشيلي والبيرو ،إمكانيات كبيرة في مجال صناعة األغذية
واألعالف .فهو خالي من الغلوتين ويتم ّتع بقيمة غذائية عالية ،إلى
جانب إمكانية نموّ ه في البيئات الهامشية ،ما يجعله من الخيارات
المهمة للمساعدة في الحفاظ على اإلنتاجية الزراعية عندما تفقد زراعة
المحاصيل التقليدية جدواها االقتصادية بسبب زيادة ملوحة التربة والمياه.

إنّ آفاق الكينوا واسعة وواعدة ،وثمّة فرصة لزيادة إنتاجه في المنطقة
مع إجراء المزيد من األبحاث .وفي هذا اإلطار ،باشر المركز الدولي
للزراعة الملحية بالعمل مع شركائه بهدف تحسين األمن الغذائي والتغذية
السليمة من خالل تعزيز إنتاجية الكينوا .كما يدرس المركز أيضا ً مع
شركائه إمكانية استخدام الكينوا كمحصول بديل لتغذية البشر والماشية
في المناطق المتضرّ رة من الملوحة ،مع التركيز على بلدان معيّنة من
الشرق األوسط ،التي تعاني أكثر من غيرها من الملوحة وندرة المياه،
وحيث يساهم قطاع الزراعة واإلنتاج الزراعي فيها بنسبة كبيرة من
الناتج اإلجمالي المحلي.

ونظراً لجودة الكينوا الغذائية االستثنائية وقدرته على النموّ في البيئات
الهامشية ،اعتبرته منظمة األغذية والزراعة من بين المحاصيل التي
ستضطلع بدور أساسي في ضمان األمن الغذائي في القرن الواحد
والعشرين.
الجدير بالذكر أنّ الكينوا من النباتات الملحية االختيارية ،ويمكنه أن
ينمو بشكل جيّد في التربة الرديئة (وحتى في الرمل النقي) وفي البيئات
التي ال يتعدى معدّل مياه األمطار المتساقطة فيها سنويا ً  200مم .في
هذا السياق ،بيّنت الدراسات األولية في محطة أبحاث المركز الدولي
للزراعة الملحية والتجارب التي أجريت في المزارع في المنطقة الغربية
من إمارة أبوظبي ،إمكانية استعمال الكينوا كمحصول بديل في البيئات
الهامشية ذات التربة الرديئة ونظام الريّ ذي النوعية المنخفضة.

مورد مائي واعد للزراعة في العالم العربي
تشير التقديرات إلى أنّ  %٧٠من المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ُتستخدم للزراعة .ومع تناقص إمدادات المياه العذبة الالزمة
للحفاظ على اإلنتاج الزراعي ،ثمّة حاجة ماسة للبحث عن مصادر أخرى
للمياه ،لذلك تعتبر المياه العادمة المعالجة بديالً محتمالً.

غير أنّ إمكانية زيادة إنتاج الكينوا تتطلّب إجراء المزيد من التجارب
في ظل بعض القيود الحيوية الفيزيائية (كالملوحة وندرة المياه والتربة
الفقيرة بالعناصر الغذائية) ،إلى جانب تطوير وتقييم تقنيّات اإلنتاج المثلى
١٠

وأدت كذلك إلى انخفاض طفيف في نسبة الملوحة .وت ّم في اإلطار
عينه تنفيذ تسعة اختبارات أخرى في محطات التجارب لتحليل التربة
والمياه (مياه الريّ  ،مياه الصرف والمياه الجوفية) والنباتات المحصودة
(األعالف والفواكه) لتبيّن تركيبتها المعدنية (المعادن الثقيلة والنترات)
والطفيليات والبكتيريا .وتشير النتائج إلى أنّ التربة الرملية والطين
الغريني قد يحتويان على كميات كبيرة من مؤشرات التلوث البرازي
والمعادن الثقيلة وصوالً إلى عمق  ٦٠سمّ .إل أ ّنه لم يت ّم اإلبالغ حتى
اآلن عن تلوّ ث الفاكهة بالبكتيريا البرازية ،مع أنّ تركيز اإلكوالي
 E-Coliفي المياه العادمة المعالجة كان في بعض األحيان أعلى من

في هذا السياق ،يشارك المركز الدولي للزراعة الملحية ،بالتعاون مع
شركائه في األردن (المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي) ،وعُمان
(المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية) ،وتونس (المعهد الوطني
للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات) ،ضمن مشروع يهدف
إلى تقييم كيفية زيادة االستخدام المستدام للمياه العادمة المعالجة في
ريّ المحاصيل المختلفة من أجل الحفاظ على موارد المياه العذبة .وقد
ر ّكز المشروع في العام  ٢٠١٣على آثار المياه العادمة المعالجة على
إنتاجية النباتات ،وحدود استخدام المياه العادمة المعالجة في ري الحقول
الزراعية ،وتقييم األثر البيئي.
كما عمد الباحثون إلى فحص وتقييم مجموعة من المحاصيل في الدول
الثالث المشاركه  ،وسعوا إلى اكتشاف االستخدام األمثل للمياه العادمة
المعالجة.
في األردن ،أدى تقييم استخدام المياه العادمة المعالجة في إنتاج األشجار
إلى دراسة مزرعتين من أشجار الزيتون والجتروفا التي هي من نباتات
الوقود الحيوي .أمّا في تونس فأجريت أبحاث مكثفة على األشجار
المثمرة ،وخاصة الزيتون والحمضيات وبساتين الرمان ،وت ّم تطبيق
الريّ بالمياه العادمة المعالجة في ثالثة مواقع نموذجية في محطات
التجارب وفي التجارب بالمزارع .وقد جاءت نتائج التجارب على
األعالف في األردن وعُمان جيّدة على مستوى المحصول والجودة.
باإلضافة إلى ذلك ،ت ّم اختبار المحاصيل غير التقليدية كالفصة والجتروفا
والجوجوبا عبر ريّها إمّا بالمياه المالحة أو بالمياه العادمة المعالجة،
فأنتجت أعالفا ً ال تختلف عن العلف التقليدي من حيث سهولة هضمه من
قبل الحيوان وانعكاسه على خصوبته وصحته.

حقل مروي بالمياه العادمة المعالجة (األردن)

الجدير بالذكر أنّ التجارب التي استخدمت فيها المياه العادمة المعالجة
إلعادة تغذية منسوب المياه الجوفية المستغلة بإفراط تكلّلت بالنجاح،
١١

من أجل تلبية احتياجات المحصول من المياه باستخدام مقاييس زمنية
مختلفة – في الساعة ،في اليوم ،في األسبوع إلخ .حسب الحاجه .

النسب التي حددتها منظمة الصحة العالمية .وستشمل األبحاث اإلضافية
مزيداً من التحاليل على عيّنة أكبر للتأ ّكد من أنّ المياه العادمة المعالجة ال
تؤثر على صحة اإلنسان .كما يتو ّقع أن تو ّفر التحاليل األخرى معلومات
إضافية حول التأثير على األعالف ،وأن تساعد على وضع دليل توجيهي
حول تقنيات معالجة العلف لتقليل المخاطر المحتملة.

أمّا فائدة بيانات الطقس في تحسين إدارة الريّ فتعتمد على توافرها عند
الحاجة إليها .وال ب ّد من اإلشارة في هذا السياق إلى أنّ المركز الدولي
للزراعة الملحية يجمع بيانات الطقس اليومية بانتظام الستخدامها في
المشاريع البحثية .في العام  ،٢٠١٣أنشأ المركز محطة أرصاد جوية
أخرى في مزرعة بمدينة غياثي في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي،
وذلك في إطار مشروع مشترك مع مركز خدمات المزارعين بأبوظبي
لتطوير هذه التقنية في حقول المزارعين.

تتضمن نتائج هذا المشروع تطوير دليل الستخدام المياه العادمة المعالجة
في الزراعة يختص بالناحية الميكروبيولوجية على المستوى الداخلى لكل
دول .وستتبادل البلدان المشاركة تلك المبادئ في محاولة لوضع دليل
توجيهي عربي موحد.
وكنشاط إضافي لتبادل المعرفة  ،يسعى المركز الدولي للزراعة الملحية
إلى تبادل المعرفة التي اكتسبها من هذا المشروع ،عبر إقامة مؤتمر
دولي في العام  ٢٠١٤لبناء القدرات.

وخير مثال على استخدام بيانات الطقس في المركز ألغراض بحثية
يظهر من خالل إدماجها في نظام الريّ اآللي  ،SCADAحيث تستخدم
ّ
ّ
(تبخر المياه من التربة والنبات) لتحديد
للتبخر المحتمل
التقديرات اليومية
مدّة الريّ الالزمة ،ث ّم تشغيل الريّ وإيقافه تلقائيا ً بالتزامن مع تسجيل
عوامل مثل معدل تدفق المياه وضغطها وملوحتها.

يُعتبر الريّ من أبرز األنشطة المستهلِكة للمياه في عدد كبير من بلدان
الشرق األوسط ،غير أنّ تنامي عدد السكان وازدياد التحضر رفع
مستوى المنافسة على موارد المياه المحدودة في المنطقة .وفي هذا
السياق ،فإنّ تقليل متطلبات مياه الري عبر تحسين إدارة الريّ من شأنه
المساهمة في معالجة مسألتي األمن المائي واألمن الغذائي.

في السياق عينه ،نشير إلى مثال آخر هو مشروع أطلِق في العام ٢٠١٣
ومقرّ ر تنفيذه في مطلع العام  ،٢٠١٤بالتعاون مع هيئة البيئة  -أبوظبي
وخبراء من نيوزيلندا ،وهو يُعنى بقياس التدفق الفعلي للمياه في أشجار
ّ
التبخر في الساعة ،حيث يتيح للمشغلين
النخيل (النتح) بحسب معدّالت
تحديد كمية المياه الالزمة للمحاصيل الرئيسية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،مقارنة بالكمية التي تروى بها هذه المحاصيل فعلياً ،ما يساعدهم
على وضع مبادئ توجيهية محسّنة للري .وح ّتى اآلن ،ثمة تالزم تام بين
استخدام المياه الفعلي لثالث من أشجار النخيل ،المسجّ ل في اليوم وفي
الساعة في المركز الدولي للزراعة الملحية (باعتماد تقنية قياس تدفق
النسغ) ،والتبخر في اليوم وفي الساعة ،ما يد ّل على إمكانية كبيرة للحد
من استخدام مياه الري .فضالً عن ذلك ،يمكن لبيانات الطقس اليومية أن
تؤدّي إلى توفير المياه بنسبة .%٥٠

استخدام بيانات الطقس إلدارة الريّ

يعمل المركز الدولي للزراعة الملحية على ترويج ونشر المبدأ
األساسي القائل بأنّ إدارة الريّ الجيدة ترتبط بمعرفة االحتياجات المائية
للمحاصيل ،والتي ّ
تتأثر إلى حد كبير باعتبارات الطقس .لذا يتولى
المركز تشغيل محطة أرصاد جوية بهدف جمع بيانات مستمرة حول
العوامل الحاسمة مثل درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واإلشعاع
الشمسي .ويت ّم تحويل هذه البيانات إلى عمق المياه المعادل الالزم للريّ

ّ
التبخر المحتمل ( )ET0اليوميّ (مم/اليوم) والتراكمي (مم) في العام
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٨
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التبخر المحتمل التراكمي (مم)

التبخر المحتمل اليومي ( ET0مم/اليوم)

 ٢٠١٢وفقا ً لتقديرات المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي

التبخر المحتمل في الساعة وفقا ً لتقديرات بيانات الطقس
الخاصة بالمركز الدولي للزراعة الملحية

لألنواع المحلية األصلية من أجل الحفاظ عليها واستخدامها على نحو
مستدام.

التبخر المحتمل في الساعة (مم)

٠,٨

في هذا اإلطار ،جمع خبراء المركز في العام  ٢٠١٣حوالي ٢٩٠٠
ساللة من ثمانية أنواع تتضمن مجموعة الشعير الخاصة بوزارة الزراعة
األمريكية والتي تض ّم  ٢٧٥٠ساللة ،باإلضافة إلى لوبياء برية موطنها
األصلي جزر هاواي ،وتنمو طبيعيا ً على الشواطئ الرملية والكثبان
األمامية القريبة من الشاطئ ،كما تتمتع بقيمة واعدة كعلف متحمل للملح.

٠,٦

يُشار إلى أنّ خبراء المركز قيّموا  ٤٢ساللة من حبوب القطيفة إليجاد
الصفات المناسبة حيث لوحظ تفاوتا ً كبيراً بين السالالت من حيث ارتفاع
النبتة ،ولون الساق والورق ،وعدد األيام الالزمة لتزهر ،والبذور
والمحاصيل الحيوية .اختار الخبراء  ١٢ساللة واعدة حسب أداء النمو
واألوراق وإنتاجية البذور لمتابعة تقييمها وتحديد الغلة المحتملة في
الظروف الحقلية المالحة .كما وسّع الخبراء المشروع إلكثار بذور المواد
الوراثية المتحملة لإلجهاد من أجل المحافظة عليها واالستفادة منها على
نحو أفضل.

٠,٤

٠,٢

الجدير بالذكر أنّ مجموعة اصناف الشعير الخاصة بوزارة الزراعة
األميركية خضعت لدراسة ّ
ثان ،وال ب ّد من اإلشارة إلى
مكثفة في مشروع ٍ
أنّ الشعير هو األكثر تحمالً للملوحة من بين أنواع الحبوب الصغيرة ،إلّ
يجر حتى اليوم تقييما ً منهجيا ً لموارد الشعير الوراثية الشاملة
أنّ أحداً لم ِ
لتحديد التفاوت من حيث تحمّل الملوحة.

٠
 ١٢مارس

 ١٣مارس

 ١٤مارس

 ١٥مارس

 ١٦مارس

موارد وراثية نباتية للبيئات الهامشية

وبما أنّ وزارة الزراعة األمريكية كانت قد حدّدت الخصائص الوراثية
للمجموعة على نحو شامل ،لذلك حلّل فريق المشروع في العام ٢٠١٣
ارتباط الجينات الرئيسية التي تساهم في التباين في استجابة الملوحة.

جمع المركز الدولي للزراعة الملحية منذ تأسيسه مجموعة فريدة من
المواد الوراثية العائدة لمجموعة كبيرة من أنواع المحاصيل واألعالف
المتحملة للملوحة على نحو مثبت أو محتمل ،ما يعتبر مصدراً غنيا ً من
التنوع الوراثي للباحثين الساعين إلى التخفيف من حدة مشاكل الملوحة
في نظم اإلنتاج الزراعي.

فت ّم تقييم المجموعة في ظ ّل نوعين من الريّ – بالمياه العذبة أو المالحة
– في مزرعة أبحاث المركز ،حيث تم تقييم عشر أوراق في مرحلة
الورقة األولى من كل مجموعة بعد تف ّتحها بالكامل  ،ث ّم جرت مقارنة
نوعي الري على مستوى طول الورقة وعرضها األقصى ووزنها
الطازج ووزنها الجاف .وعند الحصاد ،ت ّم تقييم الكتلة الحيوية النباتية
ومحصول الحبوب والجودة لك ّل قطعة أرض.

في شبه الجزيرة العربية ،تتعرّ ض األنواع المحلية األصلية لخطر
متزايد بسبب الرعي الجائر والتوسع الحضري السريع .كما يتمتع
العديد من هذه األنواع بإمكانيات كبيرة لالستغالل االقتصادي ،ونظراً
لتكيفها الطبيعي في البيئة المحلية ،فهي مالئمة لبرامج التشجير واستعادة
الموائل أكثر من األنواع الغريبة.

في هذا السياق ،أتاحت النتائج األولية للخبراء تمييز عدة مناطق
كروموسومية محتملة مسؤولة عن استبعاد الصوديوم إمّا بفعل التحمّل
السيتوبالمسي (داخل الخلية) للصوديوم أو بفعل حجز الصوديوم ،إلى
جانب األداء الزراعي المتفوق .ويتم حاليا ً فهرسة مستوى التعامل مع
التربة الملحية لدى أنواع الشعير المعروفة بتكيّفها جيداً في غرب آسيا،
ال سيما في شبه الجزيرة العربية.

ويواصل مشروع الموارد الوراثية الذي ينفذه المركز تجميع الموارد
الوراثية لألنواع التي تعتبر األفضل في البيئات الهامشية من حيث إنتاج
الغذاء والعلف الحيواني ،وتوليد الطاقة الحيوية ،أو حتى للزينة ،فضالً
عن حفظها وتوزيعها .كما يعمل المشروع على جمع المواد الوراثية

الساليكورنيا
١٣

تبادل المعارف يساهم في بناء الشراكات
والمهارات :أنشطة تنمية القدرات البشرية
التي ّ
نظمها المركز الدولي للزراعة الملحية
في العام ٢٠١٣

الجدير بالذكر أنّ ثمانية من البرامج التي أقيمت في مقر المركز الدولي
للزراعة الملحية كانت جزءاً من برنامج المركز لزيادة قدرات موظفي
دولة اإلمارات ،وخاصة موظفي وزارة البيئة والمياه .وفي الفترة
الممتدة من سبتمبر حتى ديسمبر  ،٢٠١٣تعلّم مشاركون مختارون من
الوزارة عن جدولة الري واستهالك المياه ،واستخدام التربة والخرائط
الخاصة بالتنمية الزراعية ،والموارد الوراثية النباتية ،ونظم إنتاج
محاصيل العلف غير التقليدية ،ونظم إنتاج النخيل في البيئات المالحة،
ونظام المعلومات الجغرافية إلدارة الموارد المائية والري ،واقتصاديّات
وإنتاجية المياه في القطاع الزراعي ،ونظم إنتاج المحاصيل الحقلية
والعلفية.

ينفذ المركز الدولي للزراعة الملحية جهوداً متواصلة لضمان اكتساب
شركائه والمستفيدين منه معارف ومهارات جديدة .وهو يح ّقق ذلك
من خالل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والندوات وبرامج
الدراسات العليا ،وكذلك من خالل العمل على بناء القدرات أثناء تنفيذ
المشاريع .فخالل العام ّ ،٢٠١٣
نظم المركز  ٢٠برنامجا ً تدريبيا ً شمل
 ٦٧٣مشاركا ً من  ١٩دولة .وقد أقيم تسعة من هذه البرامج في مقر
المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي ،وثالثة في سلطنة عُمان واليمن
ومصر ،و ُن ّ
ظمت ثماني ورش عمل وأيام حقلية للمزارعين في آسيا
الوسطى (أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان).

استجاب المشاركون في الدورات والتجارب بحماسة .وفي هذا السياق،
كان ألحد المشاركين في الدورة التي تناولت الموارد الوراثية النباتية
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تعليق عن فائدة محاضرة الهندسة
الوراثية ،وعن المحاضرات حول أشجار الغابات والطرق المختلفة
للحفاظ عليها ،كما وعن الدورة العملية حول اإلكثار الخضري لشجر
الغاف.
١٤

في اإلطار عينه ،تناولت دورة أخرى من الدورات المنظمة في مقر
المركز الدولي للزراعة الملحية موضوع استصالح األراضي المتضررة
من الملوحة في أفريقيا .وقد جذبت مشاركين من  ١٠دول ناطقة
بالفرنسية – هي بنين ،بوروندي ،الكاميرون ،كاب فيردي ،جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،غينيا االستوائية ،مدغشقر ،مالي ،النيجر ،تشاد.
وكانت هذه الدور َة الرابعة في سلسلة انطلقت عام  ٢٠٠٧بتمويل من
المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا.

وقد سُرّ بعض الذين حضروا دورة نظم إنتاج محاصيل العلف غير
التقليدية إلى ح ّد بعيد بما اكتسبوه من معلومات جديدة .وكانت هناك
تعليقات إيجابية على كيفية تغطية الدورة لموضوع األعالف غير
التقليدية من جميع الجوانب ،بدءاً من الزراعة وأفضل الممارسات
اإلدارية ،وحتى الحصاد ،والحفظ ،والتسويق ،والوصول إلى المستهلك.
أمّا المشاركون في دورة نظم إنتاج النخيل في البيئات المالحة فأعربوا
عن رضا شديد عن المعلومات المستفادة .وكان أحد المشاركين يتوق
إلى نقل معلوماته الجديدة حول النخيل في البيئات المالحة وجودة التمور
إلى مكان عمله ،ليتمكن من البدء بتطبيقها في العديد من المجاالت التي
يواجهون فيها التحديات.

في يناير ّ ،٢٠١٣
نظم المركز الدولي للزراعة الملحية ورشة عمل
إقليمية حول مبادئ وأسس التقييم االقتصادي واالجتماعي وطرق مسح
المزارع في مسقط بسلطنة عُمان ،وذلك في إطار أنشطة المشروع
اإلقليمي حول «التكيف مع التغير المناخي في البيئات الهامشية في غرب
آسيا وشمال أفريقيا من خالل التنويع المستدام للمحاصيل والماشية».
الجدير بالذكر أنّ المشاركين تعرّ فوا على أهمية الدراسات االجتماعية
واالقتصادية للمشروع ،باإلضافة إلى األساليب والمهارات األساسية في
مجال مسح المزارع ،وتطبيقها العملي.

وبعد انتهاء الدورة المتعلقة باقتصاديّات وإنتاجية المياه في القطاع
الزراعي ،كان أحد المشاركين مسروراً لتناول قضايا ندرة المياه
والطلب المتزايد عليها ،ودراسة مجموعة من الحلول بما فيها ترشيد
المياه ،وإدخال تقنيات جديدة ،وزيادة وعي المزارعين.

١٥

وفي سبتمبر ّ ،٢٠١٣
نظم المركز ورشة عمل تدريبية متنقلة في اليمن
تحت عنوان «اختيار األصناف ،وإنتاج البذور ،وممارسات إدارة التربة
والمحاصيل ،وكفاءة استخدام األعالف في المزارع» ،كجزء من أنشطة
العام في مشروع «التكيف مع التغير المناخي في البيئات الهامشية
في غرب آسيا وشمال أفريقيا من خالل التنويع المستدام للمحاصيل
والماشية».
حضر ثالثون موظفا ً فنيا ً ومرشداً من الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد
الزراعي جلسات التدريب النظرية ،والتي تالها يومان في مدرسة حقلية
لثمانية وخمسين مزارعاً ،كان من بينهم نساء مهتمّات بالمشروع.
وفي ديسمبر  ،٢٠١٣أقام المركز الدولي للزراعة الملحية ورشة عمل
تدريبية في القاهرة وسيناء في مصر تمحورت حول مدارس المزارعين
الحقلية لدعم العائالت الريفية من خالل اإلنتاج األمثل لألعالف
والمنتجات الحيوانية ،وكانت جزءاً من األنشطة السنوية لمشروع
«التكيّف مع التغير المناخي في البيئات الهامشية في غرب آسيا وشمال
أفريقيا من خالل التنويع المستدام للمحاصيل والماشية» .كما طوّ ر
المشاركون في ورشة العمل نموذجا ً لمدارس المزارعين الحقلية حول
األنظمة المتكاملة إلنتاج األعالف  -الماشية مع استخدام موارد المياه
الهامشية ،التي يمكن اعتمادها في جميع البلدان الشريكة أيضاً.
في السياق عينه ،اجتذبت ورش العمل واأليام الحقلية للمزارعين في آسيا
الوسطى عدداً كبيراً من المشاركين ( )٤٤٤الذين اكتسبوا خبرة أكبر
الستخدام النباتات المتحملة للملوحة ،وممارسات زراعية أفضل لتحسين
إنتاجهم الزراعي.
ويواصل المركز مسيرته الطويلة في مجال بناء القدرات والتدريب،
ويتطلع إلى توسيع الخيارات واألساليب التي يمكن استخدامها لبناء
مهارات وخبرات شركائه وأصحاب المصالح.

أصوات من الحقل

مشروع زرع سيناء بالنباتات الخضراء  -قصة جمال الخولي
في العام  ،٢٠٠٨قمت ببيع أرضي البالغة مساحتها نصف هكتار في حوض النيل ،جنوب مصر ،واشتريت هكتارين من األرض في شمال سيناء.
فتبيّن لي أنّ األرض ال تعطي المحاصيل التي كنت معتاداً عليها ،ولكن في العام  ،٢٠١١عرّ فني مرشدون من مركز بحوث الصحراء على فوائد
مشروع ين ّفذونه بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية .تر ّكز المشروع حول زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة من أجل تغذية الحيوانات .وقد
اعتبرته مشروعا ً جيداً يمكن أن أستفيد منه ،فتنازلت عن جزء من أرضي ل ُتستخدم كقطعة لعرض نموذج عن محاصيلهم في حين تابعت أسلوبي القديم
في الزراعة .وفي غضون أشهر قليلة الحظت الفرق بين إدارتي ألرضي وممارساتهم اإلدارية .في العام  ،٢٠١٢شاركت في تدريب مدرسة المزارعين
الحقلية في القاهرة وسيناء الذي نظمه المركز الدولي للزراعة الملحية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء .من خالل هذا التدريب وبفضل متابعة مرشدي
مركز بحوث الصحراء ،تعلّمت كيفية إدارة أرضي.
لقد شرحوا لي كيفية تحضير األرض ،وإدارة األسمدة ،وأساليب الزراعة ،وجدولة الري ،وأساليب الحصاد .واألهم أنني تعلمت كيفية صنع السيالج
وكتل العلف لتغذية حيواناتي .وفي العام  ،٢٠١٣حضرت مجدداً التدريب الثاني لمدرسة المزارعين الحقلية في القاهرة وسيناء من تنظيم المركز
الدولي للزراعة الملحية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ،وعرضت تجربتي على اآلخرين ،بما في ذلك كبار المسؤولين وممثلين عن منظمات دولية
ومنظمات غير حكومية.
ّ
يستحق التجربة التي خضتها .لقد كنت من بين قلّة من المزارعين الذين جرّ بوا المحاصيل وممارسات اإلدارة
أنا فخور جداً ألنّ التحدي الذي قبلته
الجديدة ،ولكننا اليوم الرواد في بلدنا .والجدير بالذكر أنّ مئات المزارعين في الجوار مهتمّون اآلن بالحصول على بذور للمحاصيل المتحملة للملوحة
وبزراعة أراضيهم وفقا ً لممارسات اإلدارة التي تعلّمتها .أنا على استعداد لمساعدتهم جميعاً ،وأنا على ثقة من أنّ تضافر جهودنا سيساهم في تحويل شمال
سيناء إلى منطقة خضراء في المستقبل القريب.

١٧

منتدى الستكشاف االبتكارات في الزراعة واألمن الغذائي

يستند جدول أعمال االبتكارات البحثية الخاص بالمركز الدولي للزراعة الملحية إلى فرضية أنّ التعامل مع مستقبل مجهول في مجال إنتاج
األغذية يتطلب إدارة واعية للموارد كالتربة والمياه والتنوع الحيوي واالستخدام األكثر كفاءة للسلع والخدمات البيئية .ولمواصلة النقاش واإلطالع
على مناطق معينة من االبتكار في مجال الزراعة واألمن الغذائي ،استضاف المركز الدولي للزراعة الملحية وإدارة الزراعة في البنك اإلسالمي
للتنمية منتدى مشتركا ً بتاريخ  ٢٠مايو  ٢٠١٣خالل االجتماع السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية ،في دوشنبه بطاجيكستان.
حضر جلستي النقاش أكثر من  ٢٠٠شخص ،وقد سلّطتا الضوء على أحدث االبتكارات في السياسات والتقنيات الم ّتبعة في مجال الزراعة والتي
يمكن أن ُتفيد األمن الغذائي.
وفي هذا السياق ،شارك في جلسة السياسات د .اسمهان الوافي ،المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية ،باإلضافة إلى خبراء بارزين
في مجال السياسات ،من بينهم د .جيفري ساكس ،مدير معهد األرض في جامعة كولومبيا ،ومعالي الدكتور قوسيموف قوسيم ،وزير الزراعة
الطاجكستاني ،د .سيرغي كيزليف ،مدير المركز األوراسي لألمن الغذائي في موسكو ،د .ديمبا با ،مدير إدارة التنمية الزراعية والريفية في البنك
اإلسالمي للتنمية .وقد أجمع المحاورون على أهمية االعتراف العالمي المستدام والعمل على قضايا األمن الغذائي من خالل الجهود التي تبذلها
األمم المتحدة ،وفي إطار مداوالت مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين .كما وافق المحاورون على ضرورة إجراء تعديالت سلوكية تشمل وضع
السياسات واإلصالح المؤسسي (على المستويين العام والخاص).
أمّا الجلسة الثانية فتناولت الحلول التقنية التي يجري وضعها وتنفيذها حالياً .وقد تحدّث هانز هاسل ،الرئيس التنفيذي لشركة بالنتاغون (شركة
عالمية مقرها في السويد) ،عن احتماالت زراعة كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية في البيئات الحضرية من خالل التكنولوجيا العمودية التي
تنطوي على تقنية متخصصة من ابتكار شركته .وتكلّم تشانغ تشون هوو ،المستشار األول في منظمة جيونج جي للبحوث الزراعية وخدمات
اإلرشاد (كوريا الجنوبية) ،عن نجاح منظمته في مجال الزراعة الدقيقة .أمّا ستيفن هيل ،المدير التنفيذي لشركة كيمسيد الدولية (غرب أستراليا)،
فوصف االبتكارات في مجال إنتاج البذور والمعدات وكيفية تكييفها مع البيئات المحلية ،فيما شرح الدكتور شعيب إسماعيل ،أحد خبراء المركز
الدولي للزراعة الملحية ،بعض االبتكارات لالستفادة المثلى من الموارد .وأخيراً ،تحدث د .حكمت هللا أحمدوف ،رئيس األكاديمية الطاجيكية
للعلوم الزراعية ،عن ابتكارات أخرى على المستويين اإلقليمي والمحلي.
وفي ختام المنتدى ،أشار السيد فوزي السلطان ،رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية ،إلى أنّ الضغوط على األمن الغذائي مستمرة،
مشدداً على أنّ زيادة االستثمار في البحوث الزراعية أمر أساسي ،وعلى ضرورة االستثمار لتوسيع نطاق البحوث لمعالجة التحديات التنموية
الكبيرة التي نواجهها .وفي ختام حديثه أكد ضرورة العمل بشكل أسرع على الرغم من عدم إمكانية ح ّل القضايا بين ليلة وضحاها.

١٨

أهمية الشراكات

تش ّكل التحالفات والشراكات اإلستراتيجية على مختلف المستويات حجر األساس في إستراتيجية المركز الدولي للزراعة الملحية لألعوام –٢٠١٣
 .٢٠٢٣وبفضل التحالفات والشراكات القوية ،تزداد فرص توفير أبحاث المركز لحلول للمشاكل الزراعية وندرة المياه في البيئات الهامشية .تجدر
اإلشارة إلى أنّ المركز ابتدأ بشراكات متنوعة على مدار العام  .٢٠١٣لذلك وبالتعاون مع شركائنا ،وضعنا ون ّفذنا المشاريع؛ كما شاركنا في
فعاليات ومؤتمرات واجتماعات محددة األهداف كجهود مشتركة ،وأجرينا برامج تدريبية وأنشطة لبناء القدرات لصالح شركائنا .وإذ نتطلّع قدماً،
سيستمر المركز في االستفادة من الشراكات القائمة التي تتماشى مع توجهنا اإلستراتيجي ،بالتزامن مع العمل على إقامة تحالفات جديدة من شأنها
تعزيز نتائج البحث واالبتكار.

الجدير بالذكر أنّ المركز الدولي للزراعة الملحية ّ
وطد عالقاته اإلستراتيجية في العام  ٢٠١٣مع المؤسسات المهتمة بأبحاث تطوير
البيئات الهامشية أو التي تر ّكز عليها بشكل خاص .وشمل هؤالء الشركاء االستراتيجيون وزارة البيئة والمياه في دولة اإلمارات،
وهيئة البيئة في أبوظبي ،باإلضافة إلى مؤسسات مانحة كالبنك اإلسالمي للتنمية ،وبنك التنمية األفريقي ،والتحالف العالمي لألراضي
الجافة ،والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي.
وفي السياق عينه ،يربط المركز تحالفٌ خاص باتحاد المراكز الدولية لألبحاث الزراعية ( )AIRCAالذي يض ّم تسعة أعضاء،
وير ّكز على زيادة األمن الغذائي من خالل دعم المزارع الصغيرة والمشاريع الزراعية الريفية الصحية والمستدامة والمالئمة
ّ
بسجلت حافلة في مجال األبحاث والتطوير
للتغيرات المناخية .الجدير بالذكر أنّ جميع المنظمات األعضاء في هذا االتحاد تتمتع
والتنفيذ ،وهي تعمل بشكل وثيق مع المزارعين ،ونظم اإلرشاد ،ومعاهد البحوث الوطنية ،والمنظمات غير الحكومية ،والقطاع
الخاص ،ويشمل عملها مجموعة واسعة من المحاصيل والنظم البيئية.
كما شملت شراكات المركز الدولي للزراعة الملحية منظمات البحوث الزراعية الوطنية وغيرها من المنظمات الدولية للبحوث
الزراعية ،كالمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،والمؤسسات األكاديمية .ويستعرض قسم «المساهمون الماليون
والشركاء لعام  »٢٠١٣أسماء جميع هؤالء الشركاء.

١٩

البيانات المالية للعام ٢٠١٣
املعتمدة من مجلس اإلدارة
املعتمدة من مجلس اإلدارة

( ٢٠١٢معدّل)

٢٠١٣

المنح والتبرعات

مجلس

٧,٠٠٠,٠٠٠

٧,٠٠٠,٠٠٠

المنح غير المقيدة

١,٢٤٤,٩٨٦

٢,٥٥٣,١٥٨
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الفائض لعام ٢٠١٣
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( ٢٠١٢معدّل)
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كشف الوضع المالي (بالدوالر األمريكي)
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صيانة
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نفقات
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المساهمون الماليون والشركاء للعام ٢۰١٣

جامعة الدول العربية
مركز إدارة النفايات في أبوظبي

الممولون األساسيون

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)
وزارة البيئة والمياه في اإلمارات العربية المتحدة

المعهد الدولي ألبحاث المحاصيل في المناطق المدارية وشبه القاحلة

هيئة البيئة  -أبوظبي

المعهد الدولي إلدارة المياه

البنك اإلسالمي للتنمية

مصدروبوينغ ،اإلمارات العربية المتحدة
وزارة الزراعة والثروة السمكية ،سلطنة عُمان

شركة عجمان للصرف الصحي (الخاصة) المحدودة

أنظمة البحوث الزراعية الوطنية في األردن ،كازاخستان ،العراق ،باكستان،
فلسطين ،عُمان ،سوريا ،طاجيكستان ،تونس ،اإلمارات العربية المتحدة،
أوزبكستان ،السنغال ،بوركينا فاسو ،غامبيا ،موريتانيا ،النيجر ،نيجيريا

المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا

مركز جودارد لرحالت الفضاء التابع لناسا

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

المعهد الوطني للعلوم الزراعية البيولوجية ،اليابان

المركز األسترالي للبحوث الزراعية الدولية

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مركز خدمات المزارعين بأبوظبي

البلديات في دولة اإلمارات العربية المتحدة :أبوظبي ،دبي ،الشارقة

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الجامعات :معهد بيرال للتكنولوجيا والعلوم في دبي ،جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية ،قسم اإليكولوجيا التطبيقية في
جامعة أوزبكستان الوطنية ،أكاديمية العلوم في أوزبكستان ،جامعة نيفادا ،جامعة
مونتانا

الجهات المانحة األخرى

معهد مصدر للتكنولوجيا
األكاديمية الوطنية للعلوم

مركز بحوث الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة األميركية

صندوق األوبك للتنمية الدولية
الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

الشركاء
مركز خدمات المزارعين بأبوظبي
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
المجلس العربي للمياه
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