
  دبي  "2020إكسبو "إكبا يفوز بمنحة 
  لتمويل مشروع مبتكر 

 
 

برنامج ) منحة من إكباالمركز الدولي للزراعة الملحية ( تلقى – 2017أغسطس/آب  3دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
دبي لتمويل تنفيذ مشروع بحثي مبتكر حول المزارع الداخلية  "2020 اليف إلكسبو" البتكار المؤثرالمخصصة لمنح ال

  اإلمارات العربية المتحدة. دولة والساحلية النموذجية داخل 
 

الفوز  تمكنت من مستوى العالم مبتكرة حولجهة  29داخل اإلمارات العربية المتحدة و طويأتي المركز بين ثالث منظمات فق
دوالر أمريكي على دعم تطوير مزارع  100,000التي يبلغ إجمالي قيمتها المذكورة تعمل المنحة بهذه المنحة، حيث س

 .اإلمارات العربية المتحدة داخلداخلية وساحلية نموذجية 
  

 دفع عجلةدعم ودبي بهدف  "2020إكسبو "هو برنامج مختص باالبتكارات والشراكات أطلقه  وبرنامج "إكسبو اليف"
منح ال برنامج فمن خاللمع الحفاظ على كوكبنا. على التوازي تحسين مستوى المعيشة وتشجيعها سعياً لالحلول اإلبداعية 

ً "إكسبو اليف" البتكار المؤثر، يقدم برنامج المخصصة ل ويوفر التوجيه الالزم، كما يشجع على دعم نمو المشاريع  منحا
  مشاريع المبتدئين والعامة حول العالم. دعم ، فضالً عن ةاالجتماعي

 
النباتات الملحية لدى إكبا، وباحثة رائدة في المشروع ب مختصةيا أنجيليكي ليرا، باحثة زراعية تقول الدكتورة ديونيس

خالل العقد المنصرم، ما تسبب في خفض ملحوظ في إنتاج الخضروات لمياه تراجعاً المذكور: "شهدت جودة األراضي وا
محاصيل تقليدية، يلجأ المزارعون في حاالت كثيرة  ريونظراً لعدم امكانية استخدام المياه الجوفية المالحة لداخل اإلمارات. 

المياه إال أنه غالباً ما يتم التخلص من لري. ل مخصصةإلى تركيب وحدات تحلية على نطاق صغير إلنتاج مياه جيدة النوعية 
زيادة كثافة األمالح في التربة، ما يؤدي إلى  - ثانوياً ناتجاً عن عملية التحليةشكل منتجاً والذي ي - شديدة الملوحة المرتجعة

في زراعة األسماك  الراجعالمحلول الملحي أما نـُهج المزارع النموذجية فتركز على استثمار خزانات المياه الجوفية.  في
في مزارع داخلية، وكذلك استثمار مياه البحر ومخلفات تربية األحياء المائية  وإنتاج نباتات ملحية (النباتات المحبة للملح)

بما يعود  إنتاجيةمناطق صحراوية ساحلية، لتحويل األراضي المتدهورة والجرداء إلى أراض لزراعة نباتات ملحية في 
 ادية على المجتمعات المحلية." بمنافع اقتص

 
إلى إكبا ستساعد على تطوير وتحسين المزارع الداخلية  ال شك أن المنحة التي قدمها "إكسبو اليف"ضافت الدكتورة ليرا: "أو

هدف تحسين لزراعة محاصيل غير تقليدية بهامشية ووالساحلية ذات المكونات المتعددة من خالل استخدام موارد مياه مالحة 
 إلنتاج ضمن بيئات صحراوية." في سعيها لوضمان الدخل لدى مجتمعات ريفية تكابد  األمن الغذائي والتغذية السليمة

 
المياه في العالم من المياه المحالة للري، في حين تنتج يومياً كمية من مليون متر مكعب  8.7 بأكثر منكمية تقدر  تستخدمو

 المياه شديدة الملوحة المرتجعةضمان التخلص اآلمن من  ما يجعلمليون متر مكعب.  3.5تزيد عن  شديدة الملوحة المرتجعة
 . مسألة بالغة األهمية على نحٍو مستدام اواستخدامه

 
تشغيل مزارع مع وزارة التغير المناخي والبيئة في اإلمارات العربية المتحدة على منذ سنوات عديدة وبالتعاون يعمل إكبا 

 ومياه البحر في الزراعة.  المياه شديدة الملوحة المرتجعةخلية وساحلية نموذجية مبتكرة لدراسة استخدام دا
  

ً نظام إنتاج مجٍد مزرعة نموذجية مروية بمياه وحدة التناضح العكسي لتطوير  2013عام كما يدير إكبا منذ  ل يحوّ  اقتصاديا
 إلى مصدر ربح للمزارعين.  المياه شديدة الملوحة المرتجعة

  
لتربية  المياه شديدة الملوحة المرتجعةمحالة لزراعة الخضروات، كما تستخدم وتستخدم مزارع المناطق الداخلية المياه ال

 لري نباتات ملحلية.    ا تستخدم مخلفات األسماك الناتجةأسماك البلطي والشبوط، بينم
 

أبحاث البيئة البحرية التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة مياه البحر في مركز  علىيعتمد يشغل إكبا نظاماً  إلى جانب ذلك،
لزراعة  تربية األحياء المائية عن تجةالنا في منطقة أم القيوين الساحلية في اإلمارات العربية المتحدة، حيث تستخدم الفضالت

 كخضار وعلف ووقود حيوي). يستخدم  فهوخدامات (الساليكورنيا، وهو محصول ملحي متعدد االست
 

مياه جوفية  وال تستخدم فيهفي مياه مالحة  تربىأن األسماك  من حيثهذا النهج عن سواه من أنظمة اإلنتاج المتكامل وينفرد 
غذيات وتوفر تنوعاً هائالً من مصادر األغذية الغنية بالمغذيات مالمزارع النموذجية على تدوير المياه وال وتقومأو مياه عذبة. 

  لصالح المجتمعات الزراعية في المناطق الحارة والجافة. 



  
لمحطة في مجاالت كثيرة، بما فيها تحسين البنية التحتية من الناحية الفنية داخل المزرعة النموذجية ستساعد هذه المنحة 

إجراء تحليالت مالية للمزارع متعددة المكونات، وإعداد وصفات مؤلفة من نباتات  ستساعد علىأبحاث إكبا، فضالً عن أنها 
 عن تقييم السوق المحتملة لألسماك والساليكورنيا واألعالف الملحية.  ملحية، ناهيك

 
 2020 األول ينأكتوبر/تشر بين الممتدة الفترة خالل دبي في "2020 "إكسبو  المتحدة العربية اإلمارات وتستضيف هذا

 خالل من المبتكرة حلولها إكبا قبيل من منظمات فيها تعرضل النظير منقطعة فرصة ستكون حيث ،2021 وأبريل/نيسان
   .العالم أصقاع جميع مع الزوار وماليين بلداً  180 على يزيد ما يستقطب أن المنتظر من الذي ،كهذا عالمي ضمعر

  
 

  لتساؤالتكم حول البيان الصحفي، يرجى التواصل مع 
 8653 137 55 971+، أو s.rather@biosaline.org.aeالسيد شوكت نبي راذر، إكبا: 

  
  إكبا حول

 في الزراعية اإلنتاجية تعزيز إلى يهدفو التنمية ببحوث يُعنى ربحي غير دولي مركز هو الملحية للزراعة الدولي المركز
 وضمان السليمة والتغذية الغذائي األمن لتحقيق المستدامة الحلول وتسهيل واختبار تحديد خالل من والمالحة الهامشية البيئات
  .الدخل

 
www.biosaline.org 
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