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في هذا العدد...

كلمة المدير العام
للمركز الدولي للزراعة الملحية 

تمثل منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا )WANA( واحدة من أكثر المناطق 
شحاً بموارد المياه في العالم. وتعاني األراضي الزراعية المروية الرئيسية 

في هذه المنطقة من زيادة التملّح نتيجة لقلة وسائل الري والتصريف 
المناسبة. وكذلك فقد أّثرت التغيرات األخيرة في أنماط المناخ سلباً على 

النظم البيئية الزراعية وتلك الطبيعية في المنطقة، مما زاد من عوز السكان 
الذين يعتمدون على هذه الموارد لكسب عيشهم. وقد شهدت العقود الماضية 

تزايد هجرة المزارعين ألراضيهم ومعاناتهم من تناقص اإلنتاجية.

 ،)ICBA( واستجابة لهذه التحديات، قام المركز الدولي للزراعة الملحية
جنباً إلى جنب مع شركاء من سبع دول )مصر، واألردن، وعمان، 

وفلسطين، وسوريا، وتونس واليمن(، في عام 2010، بإطالق مشروع 
“التكيف مع التغير المناخي في البيئات الهامشية )ACCME(”، والذي 
يهدف إلى إدخال أنظمة مرنة إلنتاج وإدارة األعالف والمحاصيل التي 

تتسم بمالءمتها بيولوجياً الستخدام المياه المالحة ومياه الصرف الصحي، 
وذلك الستعادة هذه األراضي المتدهورة والمفقودة وزيادة إنتاجيتها.

وخالل جميع مراحل المشروع، تم تنفيذ أعمال مكثفة مع المزارعين 
لضمان االختيار الصحيح للبذور وقدرتها على مضاعفة المحاصيل 

المتكيفة مع المناخ بغرض تعظيم استخدام الموارد المائية البديلة، ومن ثم 
تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة المزارع وتحسين تقنيات ما بعد 

الحصاد، األمر الذي عّزز مهارات ودخل حوالي ألفي مزارع ممن شاركوا 
.ACCME في أنشطة توسيع نطاق المشروع

ومن بين العناصر الرئيسية لمشروع ACCME، نجد تعزيز مهارات 
ومعارف النساء الريفيات الفقيرات، إذ وجدت الدراسات السابقة أنه 
نظراً للقيود االجتماعية المفروضة على النساء في المنطقة، فقد ظّل 

تعرضهن محدوداً للمعارف والتقنيات الجديدة. إن الدخل اإلضافي المتأتي 
من المنتجات الحيوانية الذي تحصل عليه أوالئك النساء بفضل مدارس 
المزارعين الحقلية يسهم بصورة مباشرة في تحسين سبل معيشة األسر 

الفقيرة ومن ثم مكانة المرأة داخل المجتمعات المحلية.

ونود هنا أن نتقدم بالشكر الخاص للجهات المانحة الرئيسية لمركزنا 
)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
واالجتماعي، وصندوق األوبك للتنمية الدولية، والبنك اإلسالمي للتنمية(، 

والتي لعب الدعم المقدم منها دوراً حاسماً في توفير الموارد الالزمة 
الستعادة إنتاج األراضي المتدهورة في المناطق المستهدفة. وإنني أتطلع 

إلى االلتقاء بمختلف أصحاب المصلحة في هذا المشروع في شهر سبتمبر 
 ACCME القادم في القاهرة، حيث سنقوم بعرض النتائج النهائية لمشروع
ومناقشة الخيارات المختلفة لتحقيق استدامة هذه المبادرة وتأثيرها اإليجابي 

على المنطقة.

سيواصل المركز الدولي للزراعة الملحية الدعوة إلى استخدام نظم زراعية 
أكثر مرونة، ومالئمة لالستخدام في الظروف الهامشية، والتي تعمل على 

تحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وهو النمط 
السائد في البيئات الهامشية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا وعلى 

الصعيد العالمي.

مع خالص تحياتي،
أسمهان الوافي
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 لالشتراك في نشرة أخبار الزراعة الملحية
يرجى تعبئة النموذج المتوفر على الموقع التالي:

http://www.biosaline.org/biosalinitynews.aspx
إعادة التدوير: تم طباعة نشرة أخبار الزراعة الملحية على الورق المعاد تدويره 100٪. يرجى 

إعادة التدوير بعد االنتهاء من هذه النشرة. 
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يبدو أن النقاش بشأن التغير المناخي يرّكز دائما على 
مواسم الجفاف والفيضانات، والتغيرات في درجات 
الحرارة ومعدالت هطول األمطار التي ستحدث في 

المستقبل. وعلى الرغم من أن تأثيرات  تأثيرات ذلك 
على األغلب ستزداد حدة في السنوات المقبلة، فمن 
المهم أيضا أن نعترف بأننا نعاصر تأثيرات زيادة 

انبعاثات غازات البيت المحمي. لقد مّثل عدم تساقط 
الثلوج في لبنان، وجفاف الجداول، وتلف المحاصيل 

المبكر في أجزاء كثيرة من المنطقة أدلة واقعية 
على مدى شدة الجفاف خالل الموسم الرطب البالغ 

األهمية خالل شهري يناير وفبراير.

وقد تعاون العلماء في برنامج علوم المناخ العالمي 
بجامعة أكسفورد مع فريق نمذجة وتكييف المناخ 
بالمركز الدولي للزراعة الملحية في إطار برنامج 
“ نمذجة ومراقبة تنمية موارد الزراعة والمياه “ 
)مورد(، والممول من الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية USAID، في بحث واستقصاء حاالت 

الجفاف في المنطقة الجنوبية من بالد الشام في نهاية 
عام 2013 وأوائل عام 2014. وعرضت نتائج 

تلك البحوث المشتركة مؤخراً في االجتماع السنوي 
لالتحاد الجيوفيزيائي األوروبي في فيينا، النمسا، 
والتي توفر تنبؤات مهمة حول اتجاهات الجفاف 

الحالية والمستقبلية.

ولكي نتوصل إلى فهم كامل لكيفية اختالف الجفاف 
عن المناخ الطبيعي لتلك المناطق، هناك حاجة لجمع 

عينات كبيرة من البيانات. وفي كثير من األحيان، 
تكون االستدالالت المستقاة من المشاهدات المباشرة 

لألحداث المتطرفة غير مؤكدة على اإلطالق، 
وذلك ألن حجم العينات التي يمكن استخالصها من 
البيانات المتاحة يكون ضئيال للغاية. وللتغلب على 
ذلك، استخدم الباحثون نماذج مناخية تقوم بتشغيل 
عدة آالف من طرق محاكاة المناخات “المحتملة”، 
وبالتالي أخذ عينات لتقلّبات المناخ الداخلية. ومن 
أجل استكمال تجربة النموذج، عادة ما يستغرق 

األمر عدة أشهر أو سنوات؛ لكن العلماء في هذا 
البحث تمكنوا من تسخير قوة مشروع علوم المجتمع 

weather@[ ”الطقس في منطقتي المحلية“
home[ بجامعة أكسفورد، والذي مّكنهم من 

تشغيل عدة آالف من عمليات المحاكاة لعام 2014 
http://www.( على منطقة المشرق العربي

.)climateprediction.net

إن “الطقس في منطقتي المحلية” هو مشروع 
تطوعي لحوسبة ونمذجة المناخ، حيث تشّغل جامعة 

أكسفورد النماذج المناخية على اآلالف من أجهزة 
الكمبيوتر المنزلية المملوكة ألشخاص في جميع 

أنحاء العالم، وذلك للمساعدة في اإلجابة على األسئلة 
المتعلقة بالكيفية التي يؤثر بها تغّير المناخ على 

عالمنا، في الوقت الراهن وفي المستقبل. تبّين النقاط 
السوداء على الخريطة االنتشار العالمي لقاعدة 

العلماء المواطنين. إن تشغيل النماذج على أجهزة 
الكمبيوتر عندما ال يستخدمها أصحابها يجعل من 

علوم المجتمع يلقي الضوء على دور التغير المناخي في جفاف 
منطقة بالد الشام خالل شهري يناير/ فبراير 2014

مستجدات األبحاث

Climateprediction.net: أكبر منشأة لنمذجة المناخ في العالم، والتي يساهم فيها نحو 100,000 متطوع )انظر النقاط السوداء على الخريطة( في 130 بلدا؛ تظهر مواقع خوادم التحميل باللون 
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الممكن محاكاة المناخ للظروف الحالية والمستقبلية 
ومن ثم التنبؤ بدرجات الحرارة ومعدالت هطول 

األمطار واحتماالت وقوع الظواهر الجوية 
المتطرفة. وكلما زاد عدد النماذج التي يتم تشغيلها، 
أمكن جمع المزيد من األدلة حول تغير المناخ. وفي 

الواقع أن النظام يقوم بتنفيذ أكبر تجربة لنمذجة 
المناخ في العالم.

إذا رغبت في أن تكون جزءاً من هذا البحث الهام، 
يرجى التسجيل على الموقع التالي:

http://www. climateprediction.net/
 /getting-started

وفي دراسة للمنطقة الجنوبية من بالد الشام، قام 
الباحثون بمحاكاة اثنين من المناخات المحتملة في 
ظل الظروف السائدة في عام 2014: 1. تجربة 

تنطوي على جميع التأثيرات المناخية الطبيعية 
والبشرية المعروفة )“الظروف الفعلية”(، و2. 

تجربة تنطوي على التأثيرات المناخية الطبيعية فقط 
)“الظروف الطبيعية”( بحيث يمكنهم فهم مدى تأثير 
التقلبات الطبيعية أو تغير المناخ في حدوث الجفاف. 

تتبع جميع الظروف البشرية والطبيعية التوصيات 

AR4 التي حددها الفريق الحكومي الدولي المعني 
بتغير المناخ )IPCC(. وبالنسبة للتجربة المنطوية 
على الظروف الفعلية، أُخذت درجات حرارة سطح 
البحر )SSTs( من مشاهدات التجربة )أوستيا( . 
وبالنسبة للتجربة ذات الظروف الطبيعية، أُخذت 
اإلشارة البشرية من أنماط درجات حرارة سطح 

البحر المستقاة من التجربة أوستيا، بحيث ال يترك 
سوى نمط درجات حرارة سطح البحر المعّدلة.

ونتيجة لعمليات الحوسبة التي أجراها المواطنون، 
تم الحصول على نتائج ألكثر من 5000 مدخول 
نموذجي فردي من التشغيل الطبيعي )والمشترك 
بين 11 من درجات حرارة سطح البحر المختلفة 

 )GCMs(  المأخوذة من نماذج دورانية عامة
مختلفة( و 2,500 عضوا من عمليات التشغيل 

الفعلية )باستخدام النموذج المناخي اإلقليمي 
HadRM3P(. تم إرسال البيانات التي تم 

إنشاؤها للمركز الدولي للزراعة الملحية، حيث 
تم استخدام طرق التحليل المختلفة لمقارنة اآلالف 
من المخرجات النموذجية. ومن المفيد على وجه 

الخصوص، كان استخدام تقنية تسمى َكْسر االختطار 
المعزو )FAR( )Allen, 2003(، والذي يعّرف 
 ،)pnat/ pact( - 1 = FAR :بالمعادلة التالية

حيث pnat هو احتمال كون النقص في معدل 
هطول األمطار مساويا، أو أقل من القيم الشهرية 

المالحظة خالل عامي 2014/2013، والتي حدثت 
في ظل ظروف السيناريو الطبيعي، أما pact فهي 

القيم نفسها ولكن في ظل الظروف الفعلية.

ومن هذه التحليالت، أظهر الباحثون أن ذلك الحدث 
لم يسبق له مثيل خالل الفترة الحرجة الممتدة ما بين 
شهري يناير وفبراير وعبر كامل طول المشاهدات 

الموثوقة، ومن خالل نمذجة الحدث تمكنوا من 
إبراز السبب األقرب احتماالً لحدوثه والذي يعزى 
إلى تغير المناخ البشري المنشأ. يحدث هذا الموسم 
الرطب عندما يتم شحن مستودعات وأنظمة المياه 
الجوفية وتتراكم كتل الثلوج لدعم تدفقات الجداول 

المائية في الصيف. أما الضغوط الخارجية التي 
ترافقت مع هذا الجفاف، مثل تلف المحاصيل، 

وتدهور المراعي واإلفراط في ضخ المياه الجوفية 
غير المتجددة، فتشير إلى أن السلطات المعنية بالمياه 
والزراعة في المنطقة الجنوبية من بالد الشام يجب 

أن تطّبق خيارات إضافية احترازية في المستقبل.
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نظراً للظروف المناخية القاسية السائدة في المنطقة، 
وندرة الموارد المائية ورداءة نوعية الموارد 

األرضية، تمتلك الزراعة المحمية )PA( دوراً كبيراً 
في التنمية الزراعية لدول مجلس التعاون الخليجي 

)GCC(. وفي الوقت الحالي، تحتوي المنطقة 
على أكثر من 12,000 هكتار من الزراعات 

المحمية التي تتكون أساساً من البيوت المحمية التي 
تستخدم فيها نظم المراوح والوسائد كأنظمة للتبريد، 

والتي تستهلك كيمات كبيرة من الطاقة والمياه 
)Al-Nasser and Bhat 1998(. وباإلضافة 

إلى ذلك، من الممكن أن تكون الزراعة المحمية 

غير مالئمة للبيئة، وخاصة في منطقة يتركز 
فيها العديد من البيوت المحمية. ولذلك، فقد دعت 

الزيادة في مساحة الزراعة المحمية في دول مجلس 
التعاون الخليجي، وندرة المياه والطاقة األحفورية 
غير المستدامة، إلى إيجاد حاجة لتطوير الزراعة 

المحمية المستدامة باستخدام أنظمة منخفضة التكلفة 
ومنخفضة التقنية، والتي تستهلك كميات أقل من 
المياه والطاقة مما يساعد في الوقت نفسه على 
تحقيق نفس اإلنتاجية تقريباً التي ُتنتجها البيوت 

المحمية المبّردة.

ومن خالل أبحاثنا في المركز الدولي للزراعة 
الملحية، نحاول تطوير منظومة المنزل الشبكي 

كبديل منخفض التكلفة للزراعة المحمية مع استهالك 
كميات أقل من المياه والطاقة. بدأت تجربتنا 

في مارس 2015 بزراعة الخيار )من الصنف 
ZECO( تحت ظروف الزراعة بدون تربة )3/2 
رمل + 3/1 ُخّث ]peat[ كركيزة(. تبلغ مساحة 

البيت الشبكي 560 متراً مربعاً ويحتوي على 
فُسحتين، يبلغ عرض كل منهما 8 أمتار، وطوله 35 

متراً وارتفاعه 5 أمتار )الشكل 1(. وقد تم تجهيز 
البيت الشبكي بنظام للرذاذ يتكون من فوهات ُتطلق 

االرتفاع الخلفي

االرتفاع األمامي

نظام الرذاذ
رذاذرذاذ

 مقطع عرضي

شكل 1: المواصفات التقنية للبيت الشبكي

8,0 متر8,0 متر
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الرذاذ بمعدل 32 لتراً في الساعة. ومن أجل تقليل 
درجة الحرارة والتبخر، تم تركيب شبكة ظليلة فوق 

نظام الرذاذ. تتسم الشبكة المستخدمة بكونها واقية 
من الحشرات، وتبلغ أبعاد غرزها 1 × 0.5 ملم. 
يتألف نظام الزراعة العديمة التربة من وعاء من 
البوليستر يمتلئ بركائز مكونة من مزيج من 3/2 

رمل و 3/1 ُخّث.

يتم تطبيق الري ضمن دورة مغلقة يتم فيها تجميع 
مياه الصرف، ومن ثم معالجتها قبل إعادة استخدامها 

مرة أخرى. يتم تطبيق الري المسّمد من خالل 
نظام هورتيماكس الذي يتم التحكم فيه حاسوبياً، 
والذي يستخدم محلول هوغالند المعدل كمحلول 

. يتم التحكم في نظام الرذاذ أو الضباب بواسطة  ُمغذٍّ
الحاسوب، حيث يتم ضبط درجة الحرارة والرطوبة 

على 29 درجة مئوية و 50٪ على التوالي. وفيما 
يلي الظروف الواجب توافرها البدء بنظام الرذاذ 

ضمن منظومة هورتيماكس:

• الحد األدنى لدرجة حرارة الجو المالئمة    
للرذاذ: 15 درجة مئوية 

• الحد األدنى لمدة الرش بالرذاذ: 20 ثانية
• الحد األقصى لمدة الرش بالرذاذ: 30    

ثانية
• الحد األدنى للتوقف المؤقت بين كل     

  دورتين من الرش بالرذاذ: 300 ثانية
• يبدأ الرش بالرذاذ في الساعة 10:00  

صباحاً
• يتوقف الرش بالرذاذ في الساعة 5:00    

مساًء
يبين الشكل 2 التغير في درجة الحرارة خارج 

وداخل البيت الشبكي خالل النهار. من الواضح أنه 
خالل فترة الرش بالرذاذ )10:00 صباحاً- 5:00 
مساًء( أدى استخدام نظام الرذاذ مع الشبكة الظليلة 

إلى خفض الحرارة بنحو 6 درجات مئوية، في حين 
أدى استخدام الشبكة الظليلة دون نظام الرذاذ إلى 

خفض درجة الحرارة بمقدر 3 درجات مئوية فقط. 
وفي المناخ الحار، يتسبب ارتفاع درجات الحرارة 

في إحداث مزيد من الضرر للخيار وخصوصا 
عندما تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية، 
األمر الذي يؤدي إلى ذبول النبات وفقدان الماء. 

ومن شأن استخدام تقنية مالئمة إلدارة الري أن يقلل 
من الضرر الذي ُتلحقه الحرارة بنباتات الخيار.

يعرض الجدول 1 النتائج من حيث استهالك المياه 
والطاقة، والغلة والمياه وكفاءة استخدام الطاقة. 

وتشير البيانات إلى أن نظام التبريد يستهلك نفس 
كمية المياه المستخدمة في الري تقريباً و 34٪ من 

إجمالي الطاقة، في حين أن نظام الري يستهلك ٪66 
من الطاقة الكلية. وقد تبين أن 1 كيلوواط ساعة من 
الطاقة تستخدم إلنتاج نحو 20.32 كلغ من الخيار 

ويلزم استخدام متر مكعب واحد من مياه الري ومياه 
التبريد إلنتاج 25.88 و 27.66 كيلوغراماً من 

الخيار على التوالي.

تشير التقديرات إلى أن المتطلبات من الطاقة 
الكهربائية لتهوية بيت محمي يقع في منطقة البحر 

األبيض المتوسط تبلغ نحو 70,000 كيلوواط ساعة 
 .Baudoin et al( لكل هكتار من البيوت المحمية
2013(. وعلى أية حال، فهذه البيانات مرتبطة فقط 
بالفترة القصيرة التي تبرز الحاجة فيها إلى التبريد. 
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تشير التقديرات 

إلى أن إجمالي الطاقة المستهلكة من قبل البيت 

المحمي المبّرد المغلق تساوي 159,000 كيلو 
واط ساعة لكل هكتار من البيوت المحمية )بيانات 
غير منشورة( وذلك بالنسبة لمحصول ينمو خالل 

3-4 أشهر مثل الخيار. وعلى أية حال، فإن الهكتار 
المقابل من البيوت الشبكية ال يستهلك سوى 1,525 

كيلو واط ساعة، وهو ما يمثل أقل من 1٪ مقارنة 
بالبيوت المحمية المبّردة.

في ضوء البيانات المعروضة، يمكن للبيت الشبكي 
أن يشكل نظاماً مستداماً للزراعة المحمية يتسم 

بكفاءة عالية في استهالك المياه والطاقة في البيئة 
القاسية لدول مجلس التعاون الخليجي. وعلى أية 

حال، ُينصح بزراعة معظم الخضروات في المنازل 
الشبكية ما بين شهري أكتوبر ومايو، عندما ال 

تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية. يمكن عن 
طريق الدمج بين استخدام الشبكة الظليلة ونظام 

الرذاذ الحصول على نظام فعال للتبريد حيث يمكن 
لتقليل درجة الحرارة داخل البيت الشبكي بمقدار 

6 درجات مئوية أن يحول دون انخفاض اإلنتاجية 
وانخفاض نمو النباتات.

المراجع
Al-Nasser, A. Y. & Bhat, N. )1998( 
Protected agriculture in the State of 
Kuwait. 

Proceedings of the Workshop on 
Protected Agriculture in the Arabian 
Peninsula. 

Baudoin, W., Nono-Womdim, R., 
Lutaladio, N., Hodder, A., Castilla, 
N., Leonardi, C., Pascale, S. 
D. & Qaryouti, M. )2013(. Good 
agricultural practices for greenhouse 
vegetable crops: principles for 
Mediterranean climate areas. FAO 
Plant Production and Protection 
Paper. 217

بقلم: الدكتور رضوان شكر هللا
     والدكتورعبدالعزيز حيريش 

شكل 1: المواصفات التقنية للبيت الشبكي

القيمةالوحدةالبارامترمسلسل
0.15كيلوواط ساعة/ متر مربعإجمالي طاقة التبريد1

321.41لتر/ متر مربعإجمالي مياه التبريد2

0.28كيلوواط ساعة / متر مربعإجمالي طاقة الري3

343.49لتر/ متر مربعإجمالي مياه الري4

0.44كيلو واط ساعة/ متر مربعإجمالي استهالك الطاقة5

664.90لتر/ متر مربعإجمالي استهالك المياه6

8.89كغم/متر مربعالغلة7

20.32كغم/كيلوواط ساعةكفاءة استهالك الطاقة8

25.88كغم/متر مثلثكفاءة استهالك مياه الطاقة9

مستجدات األبحاثمستجدات األبحاث

                                      درجة الهواء                                    درجة الحرارة الخارجية

الشكل 2: درجة الحرارة داخل وخارج البيت الشبكي
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تتسم التربة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بكونها رملية عموماً وهامشية من حيث دعم نمو 

النبات. ومن بين الخصائص الهامة لهذه التربة هي 
عدم وجود بنية تركيبية مالئمة، مما يجعلها عرضة 

لفقدان المواد الغذائية من خالل الرشح. ويمكن 
الستخدام المواد العضوية، وخاصة السماد المخلّط، 
أن يساعد في تعديل بناء بنية التربة، وتحسين كفاءة 

استخدام األسمدة المشتقة من المغذيات، وتحسين 
إنتاجية المحاصيل مع المحافظة على البيئة وذلك 
بالمقارنة مع استخدام األسمدة الكيماوية وحدها. 

يمكن تحسين فوائد التعديل العضوي بدرجة كبيرة 
عن طريق استخدام الميكروبات الفعالة )تفتقر 

التربة منخفضة المحتوى من المواد العضوية إلى 
توافر أعداد من الميكروبات وتنوعها والتي هي من 
سمات التربة الصحية( التي ال تكتفي بتحليل المواد 
العضوية فحسب بل وتقوم بإنتاج جزيئات متناهية 
في الصغر تسبب التكّدس-االلتصاق، والنتيجة هي 
تحسين بنية التربة وبناء محتوى مستقر من الُدبال 

في التربة.

ويمكن إدخال المكروبات إلى التربة من خالل 
تطبيق األسمدة الحيوية أو محسنات التربة. وتتوفر 
في األسواق مجموعة متنوعة من محّسنات التربة 
 ،Bontera هذه. ومن بين هذه المنتجات بونتيرا

وهو منتج سائل من صنع شركة فلوزايم 
Flozyme في الواليات المتحدة األمريكية. وهو 

يحتوي على ميكروبات توجد في الطبيعة، جنباً إلى 
جنب مع أحماض عضوية تعمل معاً من أجل تعزيز 

صحة النباتات وتحسين نوعية التربة وإنتاجيتها. 
وقد خضع هذا المنتج لالختبار في ظل ظروف 

البيوت المحمية وفي الحقل بعد اتفاق تعاوني بين 
المركز الدولي للزراعة الملحية وشركة فلوزايم. 

وقد تم اختيار الكينوا كمحصول اختباري لكونه شبيه 

بالحبوب الغنية بالبروتين والتي تتسم بقيمتها الغذائية 
العالية. وغالبا ما تتفوق نوعية وكمية البروتين 

في بذور الكينوا على تلك الموجودة في محاصيل 
الحبوب األكثر شيوعاً، فمستواها من الليسين أعلى 
من القمح، وُيعد متوازناً لتغذية اإلنسان والحيوان. 
وإلى جانب هذه الخصائص، يتسم الكينوا بمالءمته 

للبيئة القاحلة مثل تلك السائدة في في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة.

الهدف

يتمّثل الهدف العام في تقييم فعالية استخدام بونتيرا 
إلنتاجية الكتلة الحيوية، وتقليل كمية األسمدة 

المستخدمة.

وقد تم تطبيق ستة معالجات:

السماد المخلّط بمعّدل 44 طن/ ساعة + ٪100  . 1
من نسبة النتروجين والفسفور والبوتاسيوم       

)NPK المعدل المرغوب من تطبيق( ]NPK[  

السماد المخلّط بمعّدل 44 طن/ ساعة + ٪75 . 2
 NPK من نسبة  

السماد المخلّط بمعّدل 44 طن/ ساعة + ٪50  . 3
.4 NPK من نسبة  

 السماد المخلّط بمعّدل 44 طن/ ساعة+ ٪75 . 4
من نسبة NPK + بونتيرا بمعّدل 2 لتر/ هكتار

السماد المخلّط بمعّدل 44 طن/ ساعة + ٪50 . 5
    من نسبة NPK + بونتيرا بمعّدل 2 لتر/ هكتار

السماد المخلّط بمعّدل 44 طن/ ساعة + ٪75 . 6
    من نسبة NPK + بونتيرا بمعّدل 1 لتر/ هكتار

تم إجراء تجربة األحواض في البيت المحمي 
)نوفمبر 2014-فبراير 2015(، وتمت المحافظة 
على المستوى المطلوب من رطوبة التربة طوال 
فترة التجربة. كما تم تطبيق ست معالجات بمعدل 

ستة تكرارات، وتم رش النباتات بمعدل مرتين 
أسبوعياً بمحلول مخفف بنسبة 1: 500 من بونتيرا. 

وبعد ثمانية أسابيع، تم حصاد ثالثة مكررات وتم 
تسجيل البيانات المتعلقة بطول النبات وتوزيع الكتلة 

الحيوية الطازجة/ الجافة في األجزاء اإلنجابية 
والخضرية.

النتائج والنقاش

 كشفت النتائج عن الدور الكبير لبونتيرا في تحسين 
إنتاجية الكتلة الحيوية الطازجة لنبات الكينوا )الشكل 
1و2(، وقد كان تأثير بونتيرا أكبر نسبياً على وزن 
السبلة )الجزء التناسلي( منه على الساق واألوراق. 
وقد لوحظ أنه يمكن إلضافة لترين من بونتيرا إلى 
األسمدة الكيماوية المستخدمة بنسبة 75٪ أن يعطي 

نتائج أفضل بالمقارنة مع استخدام األسمدة بنسبة 
100٪. وفي ظل هذه المعالجة، تم تسجيل زيادة 

بمقدار 30٪ في الكتلة الحيوية. 

بونتيرا هو خليط من الميكروبات التي تظهر بشكل 
طبيعي إلى جانب األحماض العضوية التي تعمل 
معاً لتعزيز صحة النبات وتحسين نوعية التربة 
وإنتاجيتها. وكنتيجة لذلك، من المتوقع الحصول 

على زيادة في الكتلة الحيوية حيث أن الكائنات الحية 
الدقيقة الموجودة في األسمدة الحيوية لها آثار مفيدة 

 ,Bashan( .على صحة الترية وإنتاجية المحاصيل
 Mohammadi ,2003 ,Milosevic ;1998

) Gomaa 2012 وقد أشار and Sohrabi
)2013( إلى األثر الكبير الناتج في طول النبات، 

وعدد الفروع، واألوراق، واألزهار المتفتحة، 

تقييم كفاءة محسن التربة الميكروبي بونتيرا TM في تحسين إنتاجية 
الكتلة الحيوية لنبات الكينوا المزروع في التربة الرملية

مستجدات األبحاث

الشكل 1: اإلعداد لتجربة األحواض
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والوزن الجاف لنبات الكينوا وذلك عند تطبيق 
األسمدة الكيماوية المترافق مع األسمدة الميكروبية 
)نتروبين( مما يدعم النتائج الحالية. ومن الدراسة 
الحالية، يمكن االستنتاج بأن بونتيرا يمتلك القدرة 
على تحسين إنتاجية المحاصيل في ظل ظروف 

التربة الهامشية وذلك عند استخدامه كمحسن للتربة. 
كما أن رش األوراق باستخدام بونتيرا أكثر فائدة 
بكثير من تطبيقه مباشرة على التربة. وعلى أية 
حال، ففي ظل ظروف التربة المثلى، قد يكون 

بونتيرا مفيدا للغاية عند تطبيقه على التربة.

المراجع
Doweidar,M.M. and A.S.Kamel. 
2011. Using of quinoa for production 
of some bakery products )gluten-
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21 - 52.
Jacobsen,S. E. 2003. The worldwide 
potential for quinoa )Chenopodium 
quinoa Willd.(, Food Rev. Int. 
19)1–2(:167–177 

Jancurová, M., L. Minarovičová and 
A. Dandár, 2009. Quinoa – a review. 
Czech J. Food Sci., 27: 71 - 79. 

Matiacevich, S.B., M.L. Castellión, 
S.B. Maldonado and M.P. Buera. 
2006. Waterdependent thermal 
transitions in quinoa embryos. 
Thermochimica Acta 448: 117 - 122. 

Shams, A.S., 2010. Combat 
degradation in rain fed areas by 
introducing new drought tolerant 
crops in Egypt. 4th International 
Conference on Water Resources 
and Arid Environments, Riyadh, 
Saudi Arabia, 5 - 8 December, pp: 
575 - 582.

بقلم: الدكتورة شاغوفتا جيل 
والدكتور عبد هللا الشنقيطي
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توفير موارد المياه العذبة من خالل زراعة األعشاب العلفية 
المتحملة للملوحة: التغيرات الموسمية وتلك المتعلقة بالنمط الجيني

مستجدات األبحاث

من تجارب إكبا: األعشاب العلفية المقاومة للملوحة )الّسبط المهّدب(  

الحشائش المعمرة هي واحدة من أهم مكونات النظام 
الزراعي في منطقة الخليج. تقليدياً، ُتلبي األعشاب 

نسبة كبيرة من الطلب على األعالف الخضراء 
 Chloris( في المنطقة. إن حشيشة الرودس

gayana( هي العشب العلفي الدائم األكثر شيوعاً 
في المنطقة. وعلى أية حال، فبالنظر إلى متطلباتها 
المرتفعة من المياه وانخفاض غلتها بسبب الزيادة 
في ملوحة التربة ومياه الري، تسعى الحكومات 

والسلطات البحثية الدولية الستبدال األعشاب 
المعمرة بأعشاب علفية أقل تطلّباً للمياه. ويوصى 

بزراعة األعالف المعمرة البديلة التي تتطلب كميات 
أقل من المياه للري )حتى المياه المالحة الرديئة 

النوعية( كبديل لحشيشة الرودس السائدة.

 يمثل ُعشب الجاموس )الّسبط المهّدب( 
]Cenchrus ciliaris L.[ أحد األعشاب العلفية 

المعمرة المهمة. وهو نبات معمر ينتمي إلى الفصيلة 
النجيلية، وينتج أحيانا جذامير وموطنه األصلي شبه 
الجزيرة العربية. ويمتلك ما يكفي من إمكانات تحّمل 

الملوحة بحيث يمكن زراعته في التربة الهامشية 
وفي الظروف شحيحة المياه. يمثل الّسبط المهّدب 

عشباً للمراعي مالئما للغاية للمناطق الحارة والجافة 
في المناطق المدارية وشبه المدارية ويزرع بصورة 

رئيسية في المراعي الدائمة في أفريقيا وأستراليا 
.)2011 .Arshadullah et al( وآسيا

في الواقع، يعد عشب الجاموس أكثر األنواع تحمالً 

للجفاف من بين األعشاب التي تزرع عادة في 
المناطق القاحلة والتي توجد في البيئات التي ينخفض 

فيها معدل هطول األمطار السنوي حتى 100 مل. 
وفي مثل هذه األماكن، فإنه يعطي أفضل النتائج في 
ظل الري، إذا كان متوفراً، ألنه يتميز بكفاءة عالية 

 .)2008 .Osman et al( في استهالك المياه

يتسم ُعشب الجاموس، من الجنس C4، بكونه 
ُمغٍذ ويتمتع بقيمة كبيرة نظراً إلنتاجه لألعالف 
المستساغة والرعي على فترات متقطعة. ومن 

شأن غلة بعض أنماطه الجينية أن تجعل منه علفاً 
جيداً لموسم الحصاد في الصيف والشتاء. يتم تغذية 
الحيوانات بهذا العشب وهو أخضر، ويمكن أيضا 
تحويله إلى علف للمخازن. تمثل األبحاث الجارية 

في المركز الدولي للزراعة الملحية جزءاً من 
برنامج واسع النطاق للتحري واالختيار، والذي 

يستهدف تحديد وتقييم سالالت الّسبط المهّدب 
المتحملة للملوحة ])تم تقييم إمكانية تحمل الملوحة 

ل160 ساللة في تجربة األحواض[ )تم فرزها 
واختيارها مسبقاً من مجموعة عالمية مؤلفة من 
800 ساللة تم استالمها من وزارة الزراعة في 
الواليات المتحدة، باإلضافة إلى عدد من األنواع 
المحلية واألصناف التجارية(. ومن شأن تحسين 

خاصية تحّمل الملوحة في نمط جيني معين أن يسمح 
بالحفاظ على المياه العذبة واستخدامها ألغراض 

أكثر قيمة، ومن ثم توفير الفوائد البيئية واالقتصادية 
الضرورية للزراعة المستدامة في األراضي الجافة 

.)2010 .Keating et al(

تتمثل الخطوة األولى في إنتاج أصناف تتحمل 
الملوحة في تحديد إمكانية تحمل الملوحة في 

المحصول وضمن أقاربه البريين، عندما يكون 
ذلك متاحاً. ويهدف برنامج المركز الدولي للزراعة 

الملحية إلى تحديد األنماط الجينية الممتازة إلنتاج 
كل من الطعام واألعالف في ظل الظروف القاحلة. 

ينبغي أن تتميز هذه األنماط الجينية باإلنتاجية العالية 
في ظل الظروف الملحية، وبالتالي تحسين اإلنتاجية 
واالستدامة الزراعية في البيئات الهامشية. تم تقييم 

أربعين نمطاً جينياً من الّسبط المهّدب في تجربة 
حقلية تم تنفيذها في تصميم ينطوي على قطعة 

أرض مقّسمة مع ثالثة تكرارات.

تكّونت العالجات بالري من ثالثة مستويات للملوحة 
مع ناقلية كهربية للماء )ECw( تعادل 5 و 10 و 
15 ديسيسيمنز/ متر، والتي تم تطبيقها على القطع 
الحقلية عبر نظام الري بالتنقيط. تم إنشاء قطع ذات 

قياس 0.5 م × 4 م، )للحصول على قطعة مساحتها 
مترين مربعين( ومن ثم زراعتها يدوياً بحيث كانت 

الصفوف تبعد عن بعضها نصف متر من أجل 
السماح بإجراء التعشيب اليدوي. وقد استخدمت 

اإلجراءات الزراعية المعيارية لجمع بيانات النمو 
والغلة من الصفين المتوسطين بداخل كل قطعة 

.)2015 .Al-Dakheel et al(
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تم جني القطع في مرحلة الحصاد وتم الحصول 
على غلة الكتلة الحيوية الطازجة )FW( والجافة 
)DW( ومن ثم التعبير عنها بالطن/ هكتار. وقد 
أجريت التجربة على مدى خمس سنوات متتالية 
وتم الحصول على المحاصيل المتوسطة سنوياً. 
تم استخدام تحليل التباين والنموذج الخطي العام 

)GLM( لتقييم تأثير الملوحة مع تعيين الحد 
 0.05 = p األقصى للداللة المعيارية عند القيمة

.17.0 SPSS باستخدام البرنامج اإلحصائي

أداء النمط الوراثي ونطاق الغلة: تراوح متوسط 
إجمالي الغلة السنوية لألنماط الجينية من الّسبط 
المهّدب بين 98.0-353.0 طن/ هكتار في ظل 

الملوحة المنخفضة )5 ديسيسيمنز/ متر(؛ و 78.0-
269.0 طن/ هكتار في ظل الملوحة المتوسطة 
)10 ديسيسيمنز/ متر( و73.5 - 225.5 طن/ 

هكتار في ظل مستويات الملوحة العالية )15 
ديسيسيمنز/ متر(. كانت الغلة السنوية للكتلة 

الحيوية الجافة ضمن نطاق 34.5 حتي 106 طن/ 
هكتار عندما كان مستوى الملوحة 5 ديسيسيمنز/ 

متر؛ و 26.5-90.5 طن/ هكتار في ظل الملوحة 
المتوسطة )10 ديسيسيمنز/ متر( و24.5-

73.0 طن/ هكتار في ظل الملوحة العالية )15 
ديسيسيمنز/ متر(. 

وجد )Nawazish et al. 2006( أن الوزن 
الجاف للبراعم قد تأثر بشدة في النوع اإليكولوجي 

للّسبط المهّدب المجلوب من فيصل أباد، حيث 
انخفض من 29.83 إلى 8.02 غرام. في حين 

 Salt Range أظهر النوع اإليكولوجي من منطقة
زيادة كبيرة في الوزن الطازج والجاف للجذور، 

يرافقه انخفاض أقل بكثير في الوزن الطازج 
والجاف للبراعم بالمقارنة مع تلك المجلوبة من 

منطقة فيصل أباد.

التباين الموسمي: بلغ متوسط الوزنين الطازج 
والجاف في أعلى موسم لإلنتاج )حصاد أواخر 
الصيف( 44.06 و 15.20 طن/ هكتار على 

الترتيب، يليه حصاد أوائل الصيف )37.49 و 
11.59 طن/ هكتار( وحصاد الخريف 

)37.41 و 10.53 طن/ هكتار( )الشكل 1(. 
ويرجع ارتفاع غلة الكتلة الحيوية الطازجة والجافة 

في فصل الصيف إلى طول فترة النمو وظروف 
النمو األفضل. وفي فصل الشتاء، وصل إنتاج 

الكتلة الحيوية إلى أدنى مستوياته، حيث كان متوسط 
الوزن الطازج  30.23 طن/ هكتار والوزن الجاف 
9.31 طن/ هكتار. وعلى أية حال، فقد كانت النسبة 

المئوية للمادة الجافة في النمو الشتوي )حصاد 
الربيع(، أعلى في المتوسط من المواسم األخرى 
بالنسبة لجميع األنماط الجينية )28-34٪ مقابل 

41٪( )الشكل 1(. ومن شأن هذه النسبة المئوية 
العالية للمادة الجافة أن تعّوض انخفاض اإلنتاج 

اإلجمالي للكتلة الحيوية الطازجة. 

وجد )Shinde et al. 1998( أن المادة الجافة 
للكأل بلغت أعلى مستوياتها خالل فصل الشتاء 

وأدناها خالل موسم الرياح الموسمية: بلغ المعدل 
السنوي 2,276 كغم/هكتار، كما مّثل الّسبط المهّدب 
نسبة 73٪ و 87٪ و 36٪ من الغطاء النباتي خالل 

مواسم الرياح الموسمية، والصيف والشتاء، على 

التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، ذكر 

)Kaleem et al. 2010( التقاطاً أفضل للحرارة 
واستفادة أكبرمنها، والضوء، ودور التعّرض 

للضوء، ورطوبة التربة خالل فصل الربيع مقارنة 
بالخريف، وذلك بالنسبة لنمو المحاصيل وخصائص 

الغلة.

األنماط الجينية المستقرة والمرتفعة الغلة: بلغ 
متوسط غلة الوزن الجاف في أفضل وأدنى خمسة 

أنماط جينية من حيث األداء 98.9 طن/ هكتار 
و41.7 طن/ هكتار )5 ديسيسيمنز/ متر(، و 82.5 
طن/ هكتار و 30.8 طن/ هكتار )10 ديسيسيمنز/ 
متر(، و 66.8 طن/ هكتار و 26.3 طن/ هكتار 

)15 ديسيسيمنز/ متر(، على التوالي )الشكل ب2(. 
وعند كل من مستويات الملوحة، هناك فرصة جيدة 
الختيار األنماط الجينية، على أساس أداءها النسبي 

)الوزن الجاف(.

العالقة بين الموسم ومتوسط الغلة )وزن الكتلة الحيوية الجافة والطازجة( لعشب الجاموس )متوسط الغلة خالل العام لكافة 
مستويات الملوحة( 

ملوحة المياه (دي سيميتز/م)ملوحة المياه (دي سيميتز/م)

زج
طا

 ال
زن

الو

ف
جا

 ال
زن

الو

أعلى 5 أقل 5أعلى 5 أقل 5

ر)
كتا

/ه
طن

ة (
لغل

ط ا
وس

مت



المجلد 16 | العدد 01 | أبريل 122015

مستجدات األبحاث

حصاد الجاموس في محطة إكبا لألبحاث

يكتسب العديد من سالالت أعلى خمسة أصناف 
ذات اإلمكانية المرتفعة لغلة الوزن الطازج أهمية 

خاصة باعتبارها مصدراً لعلف المواشي في النظم 
البيئية الزراعية المروية المتأثرة بالملوحة، وهي 
مالئمة للغاية للمناطق الجافة وشبه الجافة. كان 

النمط الجيني Grif( 37 1619 من باكستان( هو 
الساللة مرتفعة  اإلنتاجية في الوزن الجاف عند 
كافة مستويات الملوحة. وكانت األنماط الجينية 
األخرى، مثل النمط 38، مرتفعة الكتلة الحيوية 

للوزن الجاف، حيث أنتجت عند مستويات الملوحة 
المنخفضة )103.5 طن/ هكتار( وعند مستويات 

الملوحة المتوسطة )76.5 طن/ هكتار(؛ لكنها كانت 
أقل استقراراً في مستويات الملوحة العالية، ومن 

ثم انخفضت كتلتها الحيوية الجافة بأكثر من ٪56 
)45.5 طن/ هكتار(.

كانت ساللة أخرى، هي النمط 17، من بين األنماط 
الجينية العشرة األوائل من حيث انخفاض الملوحة 

)5 ديسيسيمنز/ متر(، لكن غلة وزنها الجاف 
انخفضت عند مستويات الملوحة المتوسطة والعالية، 

حيث أظهرت نمطاً اعتيادياً من النمط الجيني 
الحساس للملوحة. وخالفا لهذا النمط، احتل النمط 

الجيني 12 المرتبة السادسة عشرة من بين أربعين 
نمطاً جينياً في مستويات الملوحة المنخفضة، بينما 

كان في مستويات الملوحة المتوسطة والمرتفعة من 
بين األنماط الجينية الخمسة األوائل في إنتاجية الكتلة 
الحيوية الجافة، حيث أظهرت تحمالً أفضل للملوحة 

)لم يتم إظهار البيانات(.

وباختصار، فقد أظهرت الدراسة وجود تنوع وراثي 
واسع بين سالالت الّسبط. ومن بين أربعين ساللة، 
تم تحديد )السالالت رقم 37، و 38، و 2، و12( 
باعتبارها أنماطا جينية تتحمل الملوحة، وذات غلة 

مرتفعة، ومستقرة عند مستويات الملوحة المختلفة. 
وتمتلك هذه األنماط الجينية إمكانيات جيدة لتحمل 
الملوحة، وبالتالي يمكن زراعتها لتعزيز اإلنتاجية 
الزراعية في الظروف الملحية السائدة في البيئات 

الجافة وشبه الجافة.
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الموقع االلكتروني الجديد 
للمركز الدولي للزراعة الملحية

إن الموقع االلكتروني الجديد للمركز الدولي للزراعة الملحية يسلط الضوء على أحدث المشاريع واالنجازات والتطورات في مجال الزراعة في البيئات الهامشية. 
كما نتطلع لجعله وسيلة فعالة للباحثين والعاملين في مجال اإلرشاد وصناع القرار والمشرعين والمزارعين، حيث يشكل بوابة لنشر المعرفة واطالعكم على 

نشاطات مركزنا في مجال البحوث الزراعية. بحيث نضمن بأن يبقى أصحاب المصلحة على اطالع دائم ومباشر على أحدث المعلومات.

قدرتنا على العمل معاً وعلى نشر المعرفة مقياس نجاحنا. 

آرائكم واقتراحاتكم تهمنا

    www.biosaline.org :الرجاء التفضل بزيارة موقعنا االلكتروني على الرابط التالي
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الشراكات

وفد من مشروع “كودرا” يزور مركز أبحاث إكبا في دبي، صورة من األرشيف، شباط 2015

 CODRA إلى المشروع NARS انضمام المزيد من شركاء
في مايو 2015، تم توقيع اتفاقيات للشراكة مع 

ثالثة من مراكز النظم الوطنية للبحوث الزراعية 
)NARS( للتعاون ضمن مشروع »تخطيط 
المجتمعات الزراعية المعرضة آلثار التغير 

المناخي وتعزيز سبل عيشها في بلدان مختارة من 
منطقتي الشرق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء 

)CODRA( ». هذه المراكز هي: المركز 
الوطني للبحوث الزراعية والتنمية الزراعية 

)CNARDA(، والمعهد اللبناني للبحوث الزراعية 
)LARI( والمكتب الوطني لألرصاد الجوية 

.)ONM(

 ،CODRA وحتى تاريخه، تمّكن المشروع
بالتعاون مع المراكز NARS فيما ال يقل عن 

ثمانية بلدان في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا 
)WANA( وبدعم من العديد من الجهات المانحة 

الدولية )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، 
والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وصندوق األوبك للتنمية الدولية، والبنك اإلسالمي 
للتنمية(، بتنفيذ عدة مشاريع كبرى لتطوير أنظمة 
زراعية أكثر مرونة للظروف الهامشية والدعوة 
إلى تطبيقها. وهذه األنظمة، التي قام بتطويرها 

المركز الدولي للزراعة الملحية، ترتكز على أنظمة 
متكاملة للمحاصيل واألعالف الحيوانية ويمكنها أن 
تزيد إنتاجية األراضي والثروة الحيوانية. كما يمكن 

أن تساعد على التحسين المستدام لندرة األعالف 
في المزارع محدودة النطاق من حيث المحاصيل 

والماشية والمساهمة في تنويع إنتاج المزراع، 
وتوسيع نطاق المشاريع الزراعية وتأمين سبل عيش 

المزارعين.

وباإلضافة إلى ذلك، فبتمويل من الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية وبالتعاون الوثيق مع وكالة الفضاء 

األمريكية »ناسا« والعديد من الجامعات األمريكية، 
اكتسب المركز الدولي للزراعة الملحية خبرة واسعة 

في تقليص نطاقات أحدث المخرجات النموذجية 
لتغير المناخ على النطاقين اإلقليمي والوطني، 

ونمذجة تأثيراته على المياه وإنتاج المحاصيل. وقد 
أدى هذا العمل بالفعل إلى تحسين فهمنا للتأثيرات 

المحتملة على األمن الغذائي والمائي في منطقة 
الشرق األوسط وأجزاء من أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.

وبناء على تلك التجارب الناجحة في مجال تقليص 
نطاقات تغير المناخ وتعزيز النظم الزراعية المرنة، 

قام المركز الدولي للزراعة الملحية بالتعاون مع 
المراكز الوطنية في منطقتي غرب آسيا وشمال 

أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتطوير 
المشروع CODRA لرفع وتوسيع نطاق النماذج 

والنتائج الناجحة للمشاريع السابقة وتطبيقها في 
مناطق جديدة.

ويركز المشروع CODRA على: )1( تحديد 
المجتمعات الزراعية األكثر عرضة لتأثيرات 

تغير المناخ في اليمن، ومصر، ولبنان، والسنغال 
وموريتانيا - من خالل عمليات رصد األرض من 
الفضاء، والنمذجة الديناميكية والتعاون الوثيق مع 
أصحاب المصلحة المحليين؛ )2( تقديم الدعم، في 

بعض هذه البلدان، للتعزيز العملي لسبل العيش من 
خالل تطوير ونشر حزم إنتاج المحاصيل التي تتسم 

بالمرونة. وسيشمل هذا توسيع نطاق النماذج الناجحة 
لتعزيز دخل المزارع من خالل إضافة القيمة على 
المنتجات الزراعية وتسهيل الوصول إلى األسواق 

)بما في ذلك األعالف، والحليب، والمنتجات 
الحيوانية، وإنتاج وتسويق البذور(، وكذلك عن 

طريق تنمية القدرات وتطوير المهارات.

وتشمل المؤسسات الشريكة : في مصر، مركز 
بحوث الصحراء )DRC( ومركز معلومات تغير 

المناخ والطاقة المتجددة ) CCtCRE(؛ وفي 
لبنان، المعهد اللبناني للبحوث الزراعية )LARI(؛ 
وفي موريتانيا، المركز الوطني للبحوث الزراعية 

والتنمية الزراعية )CNARDA(، والمكتب 
الوطني لألرصاد الجوية )ONM(؛ وفي السنغال، 

 ،)ISRA( المعهد السنغالي للبحوث الزراعية
والوكالة الوطنية للطيران المدني وإدارة األرصاد 
الجوية )ANACID(؛ وفي اليمن، هيئة البحوث 

الزراعية واإلرشاد الزراعي )AREA( والسلطة 
.)NWRA( الوطنية للموارد المائية
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 نقاش حول التأقلم مع تغير المناخ ضمن إطار مذكرة التطوير المستدام، أثناء اللقاء السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية  في مابوتو،
موزمبيق 2015

محمد الوالي يزرع نبات الفلفا في الحقل

إلهام جيل من رواد 
األعمال الزراعية: 
قصة محمد والي 

من اليمن
إسمي محمد والي، وأعيش في منطقة لحج في 
جنوب اليمن. وتعرف هذه المنطقة كواحدة من 
أقدم المناطق الزراعية في العالم. لكن التصحر 

بدأ يغزوها في اآلونة األخيرة بسبب تأثيرات 
تغير المناخ، وبالتالي ُتصّنف أرضي اآلن 

ضمن المناطق الهامشية.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، بدأت ببقرة 
واحدة إلطعام عائلتي في مزرعتنا الصغيرة. 

أما اآلن، فإنني أمتلك نحو 30 هكتاراً من 
األراضي، وأكثر من 50 بقرة و60 رأسا من 
اإلبل. لم يكن تحقيق هذا أمراً سهالً، إذ أنني 

تعّرضت للخسائر في سنوات عديدة بسبب 
انخفاض معدل هطول األمطار. وللتغلب 

على الخسائر المتوقعة، قمت بتنويع مصادر 
دخلي من خالل دمج إنتاج المحاصيل والثروة 
الحيوانية وبحث استخدام تقنيات جديدة لتعزيز 

إنتاجية مزرعتي. وقد توّصلت إلى معظم 
الحلول بالتعاون مع الفريق البحثي لمشروع 
تغير المناخ الذي قام بتنسيقه المركز الدولي 
للزراعة الملحية. وبالتعاون معهم، حضرت 

صفوف المدارس الحقلية للمزارعين في 
مصر واليمن. لقد كانت تجربة التعلم ثرية 
للغاية؛ فقد تعلمت كيفية اختيار المحاصيل 

المتحملة للملوحة، وإدارتها واستخدامها كعلف 
للحيوانات في مزرعتي. ونتيجة لذلك، ارتفعت 
اإلنتاجية في مزرعتي بشكل كبير، مما انعكس 

إيجاباً على أرباحي.

يحتاج اليمن إلى مزيد من الرواد في القطاع 
الزراعي من أجل ضمان بقائه وتحقيق األمن 
الغذائي. وآمل في أن يحصل كل مزارع في 
اليمن على فرصة للحصول على نفس تجربة 

التعلم التي حظيت بها مع المركز الدولي 
للزراعة الملحية .
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خالل ندوة حول التكيف مع التغير المناخي في سياق جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 
عام 2015 التي نظمها “إكبا” في مابوتو الموزمبيق.

التكّيف مع التغير المناخي في 
سياق جدول أعمال التنمية 

المستدامة لما بعد عام 2015

من المرجح أن يؤثر تغير المناخ بشدة على الدول األعضاء في البنك اإلسالمي 
للتنمية. وبالتالي فإن بناء المرونة من خالل استراتيجيات التكيف المتطورة يعد 
أمراً حتمياً. وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية )IDB( وبرنامج البيئة التابع 

لألمم المتحدة )UNEP(، نظم المركز الدولي للزراعة الملحية ندوة حول 
»التكّيف مع التغير المناخي في سياق جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 

عام 2015 ». وقد أجريت الندوة في مدينة مابوتو، موزمبيق، بتاريخ 8 يونيو 
2015 على هامش االجتماع السنوي األربعين للبنك اإلسالمي للتنمية.

وقد حضر الندوة عدد من المتحدثين والمحاضرين الرئيسيين، بما في ذلك 
الدكتورة أسمهان الوافي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية؛ والسيد 

إبراهيم ثياو، األمين العام المساعد لألمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج 
البيئة التابع لألمم المتحدة؛ والبروفيسور عثمان أمينو عمر، جامعة بتروناس 

للتكنولوجيا في ماليزيا؛ والسيد مونيارازدي شينجي، مدير مكتب الدعم اإلقليمي 
في برنامج البيئة التابع لألمم المتحدة؛ والدكتورة راشيل ماكدونيل، رئيسة قسم 

نمذجة التغير المناخي والتكيف في المركز الدولي للزراعة الملحية. وكذلك 
قام الدكتور هانز هوغيفين، نائب الوزير لشؤون الزراعة في وزارة الشؤون 

االقتصادية في هولندا، بتقديم عرض تقديمي بالفيديو.

وناقش أعضاء اللجنة القضايا المتعلقة باالستجابة لتغير المناخ في البلدان 
األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية،كما تحدثوا عن كيفية تأثير تغير المناخ 

على الناس بطرق مختلفة أياً كانت المرحلة التي تمر بها هذه البلدان من حيث 
التنمية االقتصادية، وأنه بالنظر إلى النتائج الخطيرة للظروف البيئية الجديدة، 

فإن استراتيجيات التكيف التي تشمل أهداف التنمية المستدامة تمثل أولوية. تلعب 
المنظمات مثل البنك اإلسالمي للتنمية دوراً هاماً في تسخير خبراتها في تطوير 

البنية التحتية والتكنولوجيا كمكونين لتلك االستراتيجيات بالتعاون مع المعاهد 
الوطنية والمنظمات اإلقليمية والدولية. وكذلك يلعب البنك اإلسالمي للتنمية دوراً 
حيوياً في تقديم المشورة بشأن تمويل المبادرات الذكية مناخياً. ومن شأن دعمه 

الحكيم بالتعاون مع المانحين الدوليين أن يمّكن البلدان األعضاء من إنشاء العديد 
من المناطق المخصصة لتطبيق استراتيجياتها للتكّيف.

وفي نفس الوقت، شارك المركز الدولي للزراعة الملحية أيضاً في معرض 
وفعاليات االجتماع السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية وقام بتوزيع عدد من 

المنشورات التي تهدف إلى تعزيز مبادرات ومشاريع المركز الدولي للزراعة 
الملحية في البيئات الهامشية.

المؤتمر األفريقي الثاني من 
أجل األمن الغذائي للتكّيف 
المرتكز على النظم البيئية 

(EBAFOSC2) في نيروبي
ماً، دعم المركز الدولي للزراعة الملحية المؤتمر األفريقي  باعتباره شريكاً منظِّ

الثاني من أجل األمن الغذائي للتكيف المرتكز على النظم البيئية الذي انعقد 
في نيروبي، كينيا خالل يومي 30-31 يوليو، والذي جمع بضع مئات من 

المشاركين.

وقد رّكز المؤتمر على إطالق اإلمكانات الكاملة لسلسلة القيمة الزراعية في 
القارة من خالل االستفادة من المناهج والتقنيات المعتمدة على النظم البيئية 

لضمان استدامة اإلنتاجية على مستوى المزرعة وتطبيق تقنيات يمكن الحصول 
عليها، بما في ذلك النقل، والتخزين، والحفظ وغيرها من عمليات القيمة المضافة 

من أجل التخلص من خسائر ما بعد الحصاد، وربط المزارعين باألسواق في 
الوقت المناسب، وتسهيل المعامالت المالية، وفي نفس الوقت، توليد عدد ال 

يحصى من فرص العمل على امتداد سلسلة القيمة الزراعية.

وقد شارك في هذا المؤتمر الخبير األول في إدارة الري والمياه بالمركز الدولي 
للزراعة الملحية، الدكتور أسعد سروار قريشي، من أجل إطالع المشاركين 

على جهود المركز الدولي للزراعة الملحية السابقة والحالية في أفريقيا. وقد كان 
واحداً من المتحدثين الرئيسيين األربعة في الجلسة التي انعقدت حول “ابتكارات 

”.)PHL-EBA( لتقليل دور خسائر ونفايات ما بعد الحصاد في أفريقيا

رّكزت هذه الدورة على طرق تقليل خسائر ما بعد الحصاد )PHL( في أفريقيا، 
والتي يتم فيها إهدار حوالي 25-30٪ من الغذاء المزروع قبل أن يصل إلى 

المائدة. وقد ناقشت الدورة أيضاً مرافق التخزين المطلوبة على مستوى المجتمع 
المحلي من أجل تقليل الهدر الغذائي وبالتالي تقليل خسائر ما بعد الحصاد. 

ويعتزم المركز الدولي للزراعة الملحية أيضاً أن يعمل مع برنامج األمم المتحدة 
للبيئة للمضي بأبحاث المؤتمر EBAFoSC قدماً ضمن تجارب المركز الدولي 

للزراعة الملحية في المنطقة.

يعمل المؤتمر األفريقي من أجل األمن الغذائي للتكيف المرتكز على النظم 
البيئية على بناء المرونة والتكيف مع المناخ من خالل سلسلة من المشاريع التي 

تستهدف القطاع الزراعي الحيوي شديد التأثر بالمناخ. ويتمحور تركيزه الرئيسي 
حول تحقيق االستفادة المثلى من سلسلة القيمة الغذائية في أفريقيا من خالل 

تعزيز تقنيات النظم البيئية مثل الزراعة القائمة على المحافظة على الموارد 
لتحسين اإلنتاجية على مستوى المزرعة من خالل زيادة الغلة على نحو مستدام، 

وفي الوقت نفسه تعزيز السعة اإلنتاجية للنظم اإليكولوجية وتحقيق مرونة 
المجتمع تجاه الظروف المناخية. ويسعى المؤتمر أيضاً إلى تشجيع شركات 

القيمة المضافة على امتداد سلسلة القيمة بعد بوابة المزرعة من أجل خلق 
فرص للعمل والدخل للشباب. ومن شأن الطاقة المستدامة والنظيفة، والتي يمكن 
الحصول عليها بأسعار معقولة أن تكتسب أهمية حيوية على وجه الخصوص في 
ضمان كفاءة المعالجة وغيرها من أنشطة القيمة المضافة التي تنشأ ضمن سلسلة 
القيمة، والنهوض بأهداف تحسين سلسلة القيمة لهذا البرنامج. ويسعى هذا النهج 
المتواصل إلى تحسين كامل سلسلة القيمة الزراعية، وتقليل الهدر، وضمان كون 

سلسلة القيمة الزراعية محايدة مناخياً.

www.ebafos.aaknet.org :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع



17 المجلد 16 | العدد 01 | أبريل 2015

الفعاليات والتدريبالفعاليات والتدريب

المساعدة في تحسين إدارة 
ملوحة التربة في سيشل

إن تملح التربة -والذي هو عبارة عن تجمع األمالح القابلة للذوبان في التربة- 
يشكل قضية ملحة في جميع أنحاء العالم. فعلى الصعيد العالمي، يمثل ما يقارب 

بليون هكتار من األراضي أراضي مالحة كما تتم في كل دقيقة خسارة تقريباً 
عشرة هكتارات من األراضي الصالحة للزراعة وتحولها إلى أراضي مالحة. 
وتظهر هذه المشكلة جلياً في جمهورية سيشل حيث تصل قلوية تربة الهضاب 
الساحلية حيث تنتشر النشاطات الزراعية إلى 8.5 وباإلضافة إلى ذلك، تعيق 

التربة القلوية امتصاص المغذيات. ومما يزيد األمر سوءاً، تزايد تأثر مياه اآلبار 
المستخدمة في الري خالل موسم الجفاف بالملوحة. مما يجبر المزارعين في 
سيشل على مواجهة مشكلتي القلوية والملوحة المفرطة. وبالتعاون مع منظمة 

الطاقة الذرية )IAEA( دأب إكبا على مساعدة المزارعين في جمهورية سيشل 
لمعالجة هذه المشكلة. وبناء على نجاح برنامج العام الماضي الذي تم تنفيذه 

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA(، وقع كل الوكالتين اتفاقية 
عملية في شهر مارس 2015 لضمان استمرارية عملهم في جزر سيشل.

وكخطوة في هذه المبادرة، يعمل إكبا أيضاً على تنمية قدرات المزارعين 
والباحثين المحليين. فعلى سبيل المثال، عقد فريق من خبراء إكبا دورة تدريبية 

متخصصة حول إدارة ملوحة التربة في مقر الوكالة الزراعية في جمهورية 
سيشل في الفترة ما بين 27 يوليو و31 أغسطس 2015.   

استقطبت الدورة التدريبية التي امتدت على خمسة أيام 25 مشاركاً من 
المزارعين، وعمال اإلرشاد، والباحثين، وطالب الجامعات وصناع القرار. 
وقُسمت إلى وحدتين: تم تخصيص واحدة منها للموظفين التقنيين واألخرى 
للمزارعين في مزارعهم. وخالل الدورة، قدم كل من الدكتور شبير شاهد 

والدكتورة هيندا محمودي-وهما من خبراء إكبا- شرحاً كامالً للقضايا الناشئة 
المتعلقة بملوحة التربة وانتشار الصوديوم فيها في جزر سيشل. وبشكل عام، 
تمثل الهدف األساسي لهذه الدورة في توفير الخدمات اإلرشادية للمزارعين 

حول كيفية التخفيف من تأثير الملوحة وزيادة مستويات الصوديوم فيها فضالً 
عن زيادة اإلنتاجية. وإلى جانب ذلك، سعت الدورة لتهيئة أصحاب المصلحة 

للتعامل مع الطبيعة المتغيرة للتربة في جزر سيشل. وكما أشار باري نوريس، 
فني المختبر الرئيسي في الوكالة الزراعية في سيشل “إنه لمن الصعوبة تغيير” 
معدل قلوية التربة. ومع ذلك، توجد العديد من الوسائل لمعالجة مشكلة الملوحة. 
فعلى سبيل المثال،  يمكن إضافة الجبس في طبقات التربة السفلى. “يتعلق األمر 

بالتحكم بمستوى الصوديوم الداخل في التربة” أضاف السيد نوريس معلقاً. 

وبما أن نسبة الصوديوم الموجودة في تربة جزر سيشل تبلغ 20.4 وهو ما 
يتجاوز المعدل الموصى به والبالغ 10، فمن الممكن للمعرفة والتكنولوجيا أن 

تحدث فرقاً. وهو مايعني للمزارعين الربح أو الخسارة.

وضمن فعاليات الدورة التدريبية، قدم الدكتور شاهد شرحاً للمعادلة التي يمكن 
للمزارعين استخدامها لتحديد العالقة بين اإلنتاجية ومستويات الملوحة، حيث 
أوضح قائالً: “إن  أي زيادة بسيطة في ملوحة التربة تسبب انخفاضاً ملحوظاً 
في اإلنتاجية، ولذلك البد من إجراء التقييم األولي للتربة” . ولذلك يجب على 

المزارعين استخدام طرق متعددة مثل تحديد مناطق التربة المالحة حيث يساعد 
ذلك في اختيار المحاصيل األكثر مالئمة لظروف التربة السائدة. وأضاف السيد 

نوريس قائالً: “ترتبط ملوحة التربة في جزر سيشل بتملح المياه، ولذلك من 
المهم مراقبة نوعية المياه حيث يؤثر ذلك على انتشار الملوحة في منطقة الجذور 

والتربة بشكل عام.”

ومن المرجو منه بأن يثمر هذا العمل في تحسين وتطوير حياة المزارعين في 
جزر سيشل، ومن ناحية أخرى، المساعدة في معالجة مشكلة تملح التربة.  

تقييم ملوحة وإدارة التربة في المزرعة جزر سيشل
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تحدي تحقيق زراعة مستدامة في البيئات الهامشية

المتطلبات البشرية 
والبيئية المفروضة 

على الطبيعة: 
الوضع الراهن وآفاق 

المستقبل
تتمثل أحدث مبادرات المركز الدولي للزراعة الملحية 

في “منتدى الزراعة الملحية للمركز الدولي للزراع 
الملحية”، وهو عبارة عن سلسلة من الفعاليات التي 

تستضيف خبراء وعلماء من مختلف التخصصات ذات 
الصلة بالزراعة في البيئات الهامشية والملحية. وهي 
فعالية شهرية تهدف إلى تبسيط تبادل المعارف على 
المستوى المحلي من خالل األماكن المفتوحة النعقاد 

المنتدى وعالمياً من خالل نشر تسجيالت الفيديو لهذه 
المنتديات على شبكة اإلنترنت.

تمثل هذه المنتديات وسيلة لإلطالق المبكر بما فيه 
الكفاية لكرة الثلج حتى قبل كتابة تقارير عامة أو نشر 

أوراق علمية أو تصنيف كتب. ويمثل هذا وسيلة سريعة 
لنشر الكلمة والحصول على ردود فعل فورية للعمل 
الجاري. تم عقد الندوة األولى، والتي حملت عنوان 

“المتطلبات البشرية والبيئية المفروضة على الطبيعة: 
الوضع الراهن وآفاق المستقبل” تحت إشراف الدكتور 

شبير شاهد، الذي ركز في عرضه التقديمي على 
المتطلبات البشرية والبيئية المفروضة على الطبيعة، 
وقدم موجزاً لبيانات البصمة البيئية  )EF( والسعة 

الحيوية )BC( للمنطقة العربية، ودول مجلس التعاون 
الخليجي وكذلك البيانات العالمية.

وبسبب االستخدام المستمر والمفرط، فإن الموارد على كوكب األرض آخذة 
في التناقص بمستوى غير مسبوق وهناك قلق متزايد من أنها قد ال تكون قادرة 
على توفير الخدمات الالزمة للبشرية في المستقبل. تمثل البصمة البيئية والسعة 

الحيوية مؤشران يستخدمان عادة لقياس استدامة الموارد. وفي عام 2010، 
بلغت السعة الحيوية لألرض ما يقرب من 12 مليار هكتار عالمي )gha( والتي 

تبلغ 1.7 هكتار عالمي للفرد الواحد، في حين بلغت البصمة البيئية 18 مليار 
هكتار عالمي، أي ما يعادل 2.7 هكتار عالمي للفرد الواحد. ويدل هذا على أن 
البشرية تحتاج إلى القدرة على تجديد 1.5 أرض لتوفير السلع البيئية والخدمات 
التي نستخدمها كل عام. ومنذ عام 1990 ، صرنا نتجاوز الهدف بحلول شهر 

سبتمبر من كل عام، وما بين شهري أكتوبر وديسمبر، تعيش البشرية على 
اإلفراط في االستهالك ومن ثم الدفع باتجاه الحدود القصوى لطاقة األرض. وفي 
ظل سيناريو العمل على النحو المعتاد، فبحلول عام 2050 البد أن يزيد اإلنتاج 
الزراعي بنسبة 60٪ على مستوى العالم - وبنسبة تقترب من 100٪ في البلدان 
النامية - من أجل تلبية الطلب على الغذاء وحده لتسعة باليين نسمة. ومن الممكن 
أن تتحقق هذه األهداف عن طريق تكثيف استخدامات األرض إلنتاج المزيد من 

الغذاء. وعلى أية حال، فقد ال يكون هذا ممكناً ألن موارد األرض في معظم 
البلدان النامية منهكة بالفعل، وبالتالي فإن تحقيق مزيد من التوسع غير ممكن 

عملياً.

وُتظهر البيانات العالمية أن 33٪ من التربة قد تدهورت بسبب تنوع األمراض. 
وفي كل عام، نخسر أكثر من 20 مليار طن من تربة األراضي الزراعية بسبب 

عوامل التعرية. وعلى الصعيد الدولي، يتم التأكيد في جميع المنتديات على 
أن فقدان التنوع البيئي، والمحافظة على االحتباس العالمي في حدود درجتين 

مئويتين، وتقليل انبعاثات غازات البيت المحمي من شأنه ضمان األمن الغذائي 
للجميع. ومن ناحية أخرى، فقد حذر علماء التربة من أن هذه األهداف ال يمكن 

تحقيقها إال إذا ظلت التربة صحية ومنتجة.

وتشير سيناريوهات األمم المتحدة المعتدلة إلى أنه إذا استمرت االتجاهات 
الحالية، فبحلول عام 2050 ستحتاج البشرية إلى ضعفي ما يمكن لألرض 

تجديده. ومن شأن هذا أن يؤكد الحاجة إلى اإلدارة الفعالة ألصولنا البيئية من 
أجل ضمان النمو االقتصادي المستدام والتنمية المستدامة. نحن بحاجة إلى 

نقلة نوعية في إدارة التربة ونحتاج إلى اعتماد وسائل مبتكرة الستخدام موارد 
التربة لدينا من أجل تقليل الهوة بين البصمة البيئية والسعة الحيوية، وإنتاج ما 
يكفي من األغذية لتلبية الطلب في المستقبل. وباإلضافة إلى ذلك، فنحن بحاجة 
إلى اتباع نهج متعدد الجوانب لتحقيق التوازن في مصفوفة “الزراعة-الغذاء- 

المياه- الطاقة- البيئة”. وهذا يتطلب وضع وتنفيذ سياسات زراعية وغذائية 
جديدة، وكذلك خطط لحماية المياه، والبيئة والتربة. ومن الممكن أن يمثل مفهوم 

“الزراعة الذكية مناخياً” خطوة صحيحة في هذا االتجاه. ويشمل هذا تطوير 
أصناف المحاصيل المقاومة للملح والجفاف وذات الغلة المرتفعة، وزيادة 

 )BNF( معدالت التمثيل الضوئي، وإدخال خاصية التثبيت الحيوى للنيتروجين
في النباتات غير البقولية، وزيادة وكفاءة استخدام التربة، والمياه والمغذيات، إلخ.

___________________________________________

البصمة البيئية هي مقياس لمقدار األراضي البيولوجية المنتجة والمياه التي يتطلبها فرد، أو مجموعة 
سكانية أو نشاط ما من أجل إنتاج جميع الموارد التي يستهلكونها، واستيعاب النفايات التي ينتجونها، 

وذلك باستخدام التكنولوجيا وممارسات إدارة الموارد السائدة. والسعة الحيوية )BC( هي قدرة النظام 
اإليكولوجي على إنتاج مواد حيوية مفيدة واستيعاب النفايات. يتم قياس كل من البصمة البيئية والسعة 

.)gha( الحيوية بالهكتارات العالمية
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تجربة زراعة الخيار داخل البيت الشبكي في إكبا

البستنة، وكفاءة 
استخدام المياه 
والطاقة في ظل 

ظروف البيت المحمي 
في البيئات الهامشية

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكثر 
المناطق ُشّحاً في المياه في العالم، وستواجه خالل 

السنوات المقبلة أشد تكثيف لندرة المياه في التاريخ. 
والزراعة هي القطاع الذي يستخدم غالبية الموارد 
المتاحة من المياه العذبة )< 85٪(. تقترب مساحة 
الزراعة المحمية في دول مجلس التعاون الخليجي 

من 13000 هكتار. وبسبب الظروف المناخية 
الحارة، يتم تبريد البيوت المحمية، مما يؤدي إلى 

معدالت استهالك عالية للطاقة والمياه. وقد نّفذ 
المركز الدولي للزراعة الملحية مؤخراً مشروعا 

للزراعة المحمية يهدف إلى عقد مقارنة بين البيوت 
المحمية عالية التقنية المزودة بمنظومة من  وسائد 

التبريد وحاجبات الشمس، وبين البيت الشبكي 
منخفض التقنية المجهز بنظام للرذاذ، وذلك من حيث 

إنتاجية المحاصيل وكفاءة استخدام المياه والطاقة 
وتحليل التكلفة والمنافع.

قام كل من الدكتور شكر هللا رضوان والدكتور 
عبد العزيز حيريش ، وهما قائدا الفريق القائم على 
تجارب البيوت المحمية في المركز الدولي للزراعة 

الملحية، بعرض النتائج التي توصلوا إليها خالل 
الندوة التي ُعقدت حول »البستنة، وكفاءة استخدام 
المياه والطاقة في ظل ظروف البيت المحمي في 
البيئات الهامشية«، والتي نظمها المركز الدولي 

للزراعة الملحية بتاريخ 10 يونيو 2015. 

تم تقسيم العرض التقديمي إلى جزأين: أوال، عرض 
الدكتور رضوان شكر هللا لمحة عامة عن تطور 

البيوت المحمية في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى 
مفاهيم وتوجهات الزراعة المحمية في المناطق 

المختلفة، واألعمال التجارية التي تنامت في اآلونة 
األخيرة حول هذه األنواع من الزراعة، بما في 

ذلك نظام الزراعة المائية في دول مجلس التعاون 
الخليجي. وخلص إلى وجود حاجة ملحة لتكييف هذا 

النظام المتنامي وفقاً لظروف دول مجلس التعاون 
الخليجي، وبالنظر إلى نقص موارد األراضي 

والمياه وسوء األحوال الجوية، جار إدراج نظامي 
اإلنتاج، بما في ذلك اإلنتاج في البيوت المحمية 
وإنتاج المحاصيل بطريقة الزراعة المائية، في 

الخطط االستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي 
التي تستهدف تقليل استهالك المياه وتعزيز األمن 

الغذائي.

وفي الجزء الثاني، قام الدكتور حيريش بتلخيص 
نتائج مشروع المركز الدولي للزراعة الملحية 

المذكور آنفاً. تمثل الهدف الرئيسي من هذا البحث 

في إجراء مقارنة بين هذين النوعين من التنظيم 
)البيوت المحمية عالية التقنية المزودة بوسائد التبريد 

مقابل المنازل الشبكية المزودة بمنظومة للرذاذ( 
من حيث إنتاجية المحاصيل وكفاءة استخدام المياه 

والطاقة، ومن ثم تحليل التكاليف والمنافع. تم اختبار 
الفلفل الحلو والخيار في سياق كل من البيت المحمي 
والمنازل الشبكية، والطماطم الكرزية في ظل البيت 

المحمي.

وفقا للنتائج األولية، خلص الدكتور حيريش إلى أن 
المنازل الشبكية ُتظهر إمكانات كبيرة كنظام محمي 

فعال من حيث استهالك المياه والطاقة باإلضافة إلى 
كونه نظاماً منخفض التكلفة. وبالتالي، فإن المنازل 

الشبكية المزودة بنظام للرذاذ تعتبر منشآت منخفضة 
التكلفة، وبالتالي ينصح بها بشدة لزراعة معظم 

المحاصيل النقدية البستانية في ظل الظروف السائدة 
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة 

خالل الفترة ما بين شهري أكتوبر ومايو.
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منح جائزة مرموقة 
للبروفيسور الشرهان 

تقديراً لمساهماته 
البارزة 

 )AAPG( منحت الجمعية األمريكية لجيولوجيا البترول
البروفيسور عبدالرحمن سلطان الشرهان جائزة العضو 

الفخري تقديراً لمساهمته البارزة في مهنة جيولوجيا 
البترول في الشرق األوسط وللخدمات المتفانية التي 

قدمها للجمعية. 

وتقدم الجمعية AAPG هذه الجائزة المرموقة 
لألشخاص المتميزين في خدمتهم وتفانيهم في علوم 
ومهنة جيولوجيا البترول وفي خدمة الجمعية. وقد 

صارت جائزة العضو الفخري جزءاً من تقاليد الجمعية 
منذ عام 1919، أي بعد عامين فقط من تأسيس الجمعية 

AAPG في عام 1917.

وال تزال الجمعية AAPG  تسترشد حتى اليوم 
بالمبادئ األصلية التي تأسست عليها الجمعية؛ فلكونها 

تعتبر اآلن إحدى الدعامات الراسخة في األوساط العلمية 
في جميع أنحاء العالم، فإن الجمعية AAPG تهدف 

دائماً إلى تعزيز البحث العلمي، وتعزيز علم الجيولوجيا، 
ودعم وتعزيز التكنولوجيا، وإلهام السلوكيات المهنية 

الرفيعة. وتتألف عضوية الجمعية AAPG من أكثر من 
40,000 عضواً في 129 بلداً من العاملين في صناعة 
استخراج الطاقة الذين يتعاونون - ويتنافسون- من أجل 

توفير وسائل لكي يزدهر الناس.

والبروفيسور عبد الرحمن سلطان الشرهان هو مواطن 
إماراتي تلّقى تعليمه الثانوي في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة ومن ثم أكمل شهادة البكالوريوس في العلوم 
اختصاص الجيولوجيا في القاهرة. وفي عام 1983، 

حصل على درجة الماجستير في العلوم اختصاص 
الجيولوجيا من جامعة والية ساوث كارولينا، حيث 

حصل أيضا على درجة دكتوراه الفلسفة في الجيولوجيا 
بعد ذلك بعامين.

تتسم المسيرة المهنية للبروفيسور الشرهان بكونها طويلة وباهرة، حيث تقلّد العديد من المناصب التدريسية داخل قسم الجيولوجيا في جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
ما بين عامي 1980 و 1995، كما شغل مناصب إدارية في وزارة البترول والثروة المعدنية )1978-1980(؛ كما عمل كرئيس لقسم البترول والثروة المعدنية 
بمركز أبحاث الصحراء والبيئة البحرية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة )1987-1990(؛ ومدير مركز أبحاث الصحراء والبيئة البحرية )1996-1990(. 
وخالل الفترة 1992-1994، شغل منصب مساعد العميد لشؤون البحث العلمي في كلية العلوم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة. وخالل عامي 1995-1994 

أصبح نائب مدير الجامعة المساعد للشؤون األكاديمية؛ وبعدها شعل منصب عميد كلية العلوم في جامعة اإلمارات العربية المتحدة )1995-2003(. وباإلضافة إلى 
ذلك، شغل البروفيسور الشرهان منصب نائب رئيس الجمعية األمريكية لجيولوجي البترول لمنطقة الشرق األوسط )2003-2007(، وهو عضو في اللجنة العليا 

لجائزة زايد الدولية للبيئة )1999 إلى الوقت الحاضر(. وقد عمل البروفيسور الشرهان كرئيس لمجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية منذ مارس 2014

 أخبار المركز
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AIRCA أخبار

مقابلة مع داينو كيتنغ، المدير 
العام لمركز AVRDC ورئيس 

 AIRCA  مجلس إدارة
يحظى الدكتور كيتنغ من مركز AVRDC بشهرة واسعة كرائد عالمي في 

مجال تشجيع زراعة الخضروات للتنمية وعضو في العديد من الشبكات 
المختلفة. ما الذي أضافه كونك جزءاً من AIRCA  من أجل AVRDC؟

يعلم أي شخص معني بقضايا التنمية الزراعية اليوم أنه ال توجد حلول بسيطة 
وسهلة للمشاكل المعقدة التي تواجهنا في المعركة ضد الفقر وسوء التغذية. 
وبالتالي، فإن AVRDC – وهو مركز الخضار العالمي، يحتاج إلى حلفاء 

أقوياء يتمتعون بمدى واسع من الخبرة في التخصصات المختلفة التي تنقصنا، 
والذين يمتلكون موارد من الموظفين العالميين على أرض الواقع ال نمتلك شيئا 

منها. تمتلك المؤسسات ذات األهداف المشابهة الكثير من الخبرة التي يمكننا 
أن نستفيد منها، والتي سوف تساعدنا على تخصيص مخرجاتنا بصورة أفضل 
لمنفعة أصحاب المصلحة شديدي التنوع في المجتمعات الزراعية في المناطق 
 ICIPE و CABI مثل AIRCA المدارية. تساعدنا المراكز التابعة لمنظمة

على توفير حماية أفضل للخضروات من خالل استراتيجيات فعالة إلدارة 
المشروعات المتكاملة IPM وإدارة األعشاب الضارة، ومن ثم الوصول إلى 

نطاق أوسع بكثير من المزارعين الذين يواجهون التحديات المتمثلة في عوامل 
الضغط الحيوية من خالل برنامج “Plantwise”  الذي تنظمه CABI في 

جميع أنحاء العالم، وتوفير روابط لمئات اآلالف من مزارعي محاصيل الخضر 
من خالل برامج المساعدة اإلرشادية عبر الهاتف المحمول في جنوبي آسيا. 

نحن نستفيد من معارف ومرافق االختبار الفعلية في المركز الدولي للزراعة 
الملحية في البحث عن الخضروات التي تمتلك أفضل تحمل للملوحة والجفاف، 

وخصوصا البحث عن البالزما المنشئة )المادة الوراثية( المالئمة  للمناطق التي 
نستهدفها في آسيا الوسطى، حيث نعمل معاً بشكل وثيق وحيث تسود مثل هذه 

الضغوط، كما هو الحال في منطقة بحر آرال. يعمل AVRDC أيضا بالشراكة 

مع CATIE في أمريكا الوسطى ومع ICIMOD في منطقة هندو كوش في 
آسيا لجلب البالزما المنشئة الخضرية المناسبة لبيئات إيكولوجية محددة، والتي ال 

يزال فيها الفقر وسوء التغذية مشكلتان تستعصيان على الحل.

ظلت البحوث الزراعية جارية على مدى عقود، لكننا ال نزال نواجه تحديات 
قاسية من حيث اإلنتاج الزراعي والفقر في المناطق الريفية. ما الذي سنحتاجه 

إلطعام 9 باليين نسمة في عام 2050؟

تقّر جميع مراكز AIRCA بوجود تحديات مستقبلية جسيمة فيما يتعلق بإطعام 
العالم في عام 2050 - لكننا مقتنعون بأنه ال يكفي توفير إمدادات كافية من 
الكربوهيدرات فحسب؛ بل نحن بحاجة إلى تغذية سكان العالم باإلضافة إلى 

إطعامهم، وإال ستفشل مهمتنا ومن ثم سيزداد عبء اعتالل صحة البشر بدرجة 
كبيرة. هناك حاجة إلى كثير من األبحاث للتأكد من توافر المحاصيل مرتفعة 

القيمة الغذائية والغنية بالمغذيات الصحية مثل الفواكه والخضروات حتى 
ألشد األسر فقراً. تحتاج هذه المحاصيل إلى أن ُتزرع في تربة صحية وغنية 
بالمغذيات؛ يتم توفير هذه الخبرة الحيوية لشركاء AIRCA من قبل المركز 

الدولي لتطوير األسمدة )IFDC(. يجب أن يتم استغالل تنوع المحاصيل والنظم 
الغذائية بالكامل لضمان أن تتسم المشروعات الزراعية وصحة اإلنسان بأقصى 

قدر ممكن من المرونة عن طريق تقليل المخاطر البيئية وتلك المتعلقة بها. وتقوم 
هيئات “محاصيل للمستقبل”، و INBAR ، و CATIE وAVRDC بتقديم 
الخبرات في هذا المجال المحدد. وتشمل هذه المخاطر رش المبيدات المفرط 

والمنتظم من قبل المزارعين؛ تتضافر معارف جميع شركاء AIRCA للمساعدة 
في توفير حلول شمولية واقتصادية لهذه المشكلة. ومن خالل العمل المشترك، 

يمكن لمراكز AIRCA نشر مفهوم المساحات المزروعة الصحية- والتي تدعو 
الحاجة إليها بشكل عاجل إذا أردنا أن نقوم على نحو مستدام بإطعام وتغذية 

سكان العالم المتنامي بسرعة.

 AIRCA مّثل غياب البحوث المنّسقة فشالً ذريعاً في الماضي، وحتى مراكز
تعترف بأنها ال تستطيع معالجة هذه المشكلة الضخمة وحدها. وبالتالي، تسعى 

AIRCA ألن تتحالف مع مراكز CGIAR، ومجموعة متنوعة من المنظمات 
غير الحكومية والوكاالت الحكومية، وإشراك القطاع الخاص المعني بالزراعة 

في جميع أنحاء العالم. وبرغم أن المشاكل ال تزال كبيرة وعدم القدرة على التنبؤ 
بالمناخ يجعل التحديات أشد تطلباً، فإن الجمعية AIRCA واثقة من أنه يمكن 

العثور على الحلول الالزمة من خالل تعزيز األراضي المزروعة الصحية، إذا 
تم ضخ االستثمارات الكافية في البحوث اآلن ومن ثم مواصلتها على مدى العقود 

القادمة.

تعكف الجمعية AIRCA على تطوير مشروع لحوض بحيرة فيكتوريا - لماذا 
تعتقد أن هذا المشروع سوف ُيحدث فرقاً في المنطقة؟ ما الذي سيكون مختلفاً 

في هذا المشروع؟

ال يزال حوض بحيرة فيكتوريا يمثل بؤرة للفقر وسوء التغذية برغم أنه قد 
تم بذل الكثير من الجهود البحثية واالستثمارات تاريخياً في المنطقة. وتعتقد 

AIRCA أن معظم اإلجابات الالزمة لحل مشاكل التنمية الزراعية في المنطقة 
موجودة اليوم في معظمها، لكنها توجد مثل أحجية الصور المقطعة التي لم يتم 
 AIRCA فيها تركيب الصور معاً بشكل صحيح. يرى سبعة من تسعة مراكز
انضمت إلى هذا المشروع المقترح أنه في ظل خبراتهم المجتمعة الهائلة، مع 
ضخ ما يكفي من االستثمارات الطويلة المدى خالل السنوات العشر المقبلة، 

وفي وجود اإلرادة السياسية المناسبة على المستوى اإلقليمي، سوف يكون من 
الممكن إحداث تغيير إيجابي بالنسبة لعدة ماليين من المزارعين. وفي الواقع 

أن الحوض يمكنه أن يصبح سلسلة من األراضي المزروعة الصحية، لكن هذا 
الجهد ال يجب أن يكون مجزأ وال أن يفرض من السلطات العليا كما كان عليه 
الحال في الماضي، بل ينبغي أن ُيبنى صعوداً انطالقاً من مستوى القرية، مع 
تدخالت علمية مجربة مناسبة ومقبولة لدى المزارعين المحليين، والتي تغطي 

األبعاد الكاملة الالزمة للزراعة المستدامة والتي تتسم بالمرونة. من شأن الخبرة 
اإلدارية القوية للمركز CABI في أفريقيا، والمعرفة المحلية العميقة والبنية 
التحتية المادية التي يمتلكها ICIPE، جنباً إلى جنب مع التدخالت المتعلقة 
بالبالزما المنشئة واإلنتاجية لدى المركز AVRDC، و IFDC، والمركز 

الدولي للزراعة الملحية، وCFF ، وINBAR أن يشّكل النواة العلمية للجمعية 
AIRCA في المنطقة. وجنباً إلى جنب مع الشركاء المحليين الراغبين، تهدف 

AIRCA لجعل حوض بحيرة فيكتوريا سلة الغذاء في المنطقة، وتحقيق الرخاء 
والتغذية الجيدة للسكان المحرومين حالياً.
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الجمعية AIRCA تهنئ الدكتور 
أميت روي، الرئيس التنفيذي 
ورئيس مجلس إدارة المركز 

الدولي لتطوير األسمدة
ُمنح الدكتور أميت روي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المركز الدولي 

لتطوير األسمدة )IFDC(، وهو عضو في AIRCA، وسام فرانسيس التذكاري 
الجديد لعام 2015 تقديراً اللتزامه بقضايا األمن الغذائي العالمي وصناعة 

األسمدة العالمية.

قدم مجلس إدارة الجمعية الدولية لألسمدة )IFS( وسام فرانسيس التذكاري 
الجديد لعام 2015 للدكتور أميت روي.

ويمنح الوسام تقديراً للمساهمات البارزة في مجتمع األسمدة. وقد ألقى الدكتور 
روي محاضرة وسام فرانسيس التذكاري الجديد خالل المؤتمر التقني للجمعية 
الدولية لألسمدة، والمنعقد يوم 23 يونيو في لندن. وكان موضوع المحاضرة 

“صناعة األسمدة العالمية: االنتقال من الحجم إلى القيمة”.

AIRCA أخبارAIRCA أخبار

AIRCA نبذة عن
إن جمعية مراكز البحث والتطوير 
الدولية للزراعة )AIRCA( هي 
تحالف من تسعة أعضاء، والذي 
يركز على زيادة األمن الغذائي 
العالمي من خالل دعم زراعة 

الحيازات الصغيرة في المناطق 
المزروعة الصحية المستدامة 

والمتكيفة مع المناخ.
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة 
www.airca.org :الموقع



حول المركز الدولي للزراعة الملحية
المركز الدولي للزراعة الملحية )ICBA( هو مركز دولي غير ربحي للبحوث 

الزراعية، والذي أنشئ في عام 1999، ويقوم بتنفيذ برامج البحث والتطوير 
التي تركز على تحسين اإلنتاجية واالستدامة الزراعية في البيئات الهامشية 

والملحية.

يتخذ المركز الدولي للزراعة الملحية من االبتكار مبدأ أساسياً ويعتمد نهجاً 
متعدد الجوانب للتصدي للتحديات الوثيقة الترابط، والتي تتعلق بالمياه، والبيئة، 

والدخل، واألمن الغذائي. وتشمل االبتكارات البحثية للمركز الدولي للزراعة 
الملحية تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاجية 

المحاصيل وتنويعها، والزراعة المائية، والطاقة الحيوية وتحليل السياسات.

ويعمل المركز على عدد من أعمال التطوير التقني التي تضم استخدام المياه 
التقليدية وغير التقليدية )ومنها المياه المالحة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، 

والمياه الصناعية، والصرف الزراعي، ومياه البحر(؛ وتقنيات إدارة المياه 
واألراضي، واالستشعار عن ُبعد، ونماذج التكيف مع التغير المناخي.

وُيعد تحسين توليد ونشر المعرفة أحد األهداف االستراتيجية المهمة للمركز 
الدولي للزراعة الملحية، كما إن جهود المركز تنصب على تطوير نفسه كمركز 

للمعرفة حول اإلدارة المستدامة واستخدام الموارد الهامشية لإلنتاج الزراعي 
وحماية البيئة في البيئات الهامشية. وبمساعدة شركائه، يقوم المركز الدولي 

للزراعة الملحية باالبتكار، وبناء رأس المال البشري، وتشجيع التعلم الذي هو 
أمر أساسي من أجل التغيير.

تصل أبحاث المركز الدولي للزراعة الملحية إلى العديد من البلدان في جميع 
أنحاء العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطى، والقوقاز وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب 
الصحراء.

يتلقى المركز الدولي للزراعة الملحية الدعم بشكل رئيسي من قبل ثالث جهات 
مانحة رئيسية، وهي: وزارة المياه والبيئة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وهيئة البيئة في أبوظبي، والبنك اإلسالمي للتنمية. ونحن نقّر بامتنان بدعم هذه 
الجهات، وكذلك دعم العديد من الوكاالت الثنائية والمتعددة األطراف األخرى 

التي ساعدتنا على تطبيق رسالتنا على مر السنين.

حقوق الطبع @ إكبا 2015 )المركز الدولي للزراعة الملحية(
جميع الحقوق محفوظة. ال يستخدم هذا المستند لألغراض التجارية، لذا نشجعك على استخدامه بشكل صحيح.


