
 

 اإلمارات العربیة المتحدة داخلالملحیة  النباتاتزراعة إطالق علماء إكبا سباقون في 

 

زراعة في ) إكباعلماء المركز الدولي للزراعة الملحیة ( نجح – 2018مایو/أیار  17دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
 الناتجة عن األجاجباستخدام المیاه وذلك  اإلمارات العربیة المتحدة  دولة ة للملح) ضمن ظروفمحبّ نباتات خضروات ملحیة (

 . میاه عادمةبالمعالجة المیاه تحلیة وحدات 

الحقول المفتوحة، وكذلك في ظروف اإلمارات العربیة المتحدة  ضمنالملحیة  النباتات تـُزرع فیھاولعلھا المرة األولى التي 
 البیوت الشبكیة البسیطة، دون استخدام المیاه العذبة.  داخل

اإلسھام في وبالتالي في الوجبات المحلیة،  النباتاتفي توفیر المیاه العذبة وإدخال ھذه فیكمن الھدف من وراء ھذا البحث  أما
 مستقبالً.  للبلد األمن الغذائياستدامة ختام المطاف في 

بدبي. ومن ھذه بحوث المركز محطة  ضمنستة خضروات ملحیة بزراعة في الوقت الراھن یقوم المركز  وكدراسة رائدة،
)؛ Beta maritimaوالبنجر البحري ( )Crithmum maritimum)؛ وكریثمم البحري (Salsola sodaالروثا ( النباتات

، )Portulaca oleracea) والقطف الشائع (Salicornia bigelovii) والسالیكورنیا (Aster tripoliumونجم البحر (
حیث تخضع ھذه النباتات لالختبارات باستخدام المیاه األجاج الناتجة عن التحلیة التي تمر عبر نظام تربیة األحیاء المائیة 

 وبالتالي االستفادة من المیاه الغنیة بالمغذیات. 

 : "نحن جدّ قالت البحث،ورئیسة لدى إكبا،  لدكتورة دیونیسیا أنجلیكي لیرا، خبیرة زراعیة في النباتات الملحیةل في كلمة
فباإلضافة ونرى النتائج األولیة مبشرة جداً.  ،اإلمارات العربیة المتحدةدولة ظروف  ضمنالملحیة  النباتاتمسرورین لزراعة 

البلد، ینصب تركیزنا في  داخل النباتاتإنتاج ناتجة عن التحلیة في عملیة المیاه العذبة واستخدام المیاه األجاج ال في توفیرالإلى 
والفیتامینات  الدھنیةواألحماض  بمضادات األكسدةغنیة جداً  النباتاتالملحیة على دراسات علمیة تظھر أن ھذه  النباتاتزراعة 

 على سبیل المثال فالبقلة ،یتسم بعضھا بخصائص دوائیة وطبیة كماوغیرھا من العناصر الحیویة األساسیة لصحة اإلنسان. 
 تمللصحة الذي ال ی الضروریةاألحماض الدھنیة األساسیة یمثل المصدر النباتي األغنى بحمض ألفا لینولینیك، وھو واحد من 

 إنتاجھ داخل جسم اإلنسان، وبالتالي یجب اكتسابھ من خالل الوجبات." 

باألمالح  البقلةنظراً لغنى فأن ھذا النبات یتسم بخصائص مدرة للبول ومضادة للبَثَع ومبردة.  البقلةأجریت على  دراسةوخلصت 
كما  .ةالبولی مسالكجات المثانة والیفي المائة)، نجد أنھ یتسم بخصائص مھدئة لتھ 95( ھو المعدنیة ومحتواه المرتفع من المیاه

، فضالً عن كمیات مھمة من 3أومیجا  الدھنیةیحتوي على مستویات مرتفعة من األحماض  البقلةأخرى أن نبات دراسة تبین 
  فیتامین أ وفیتامین ج ومجموعة فیتامینات ب، والمغنیزیوم والبوتاسیوم، وكذلك الكالسیوم والحدید. 

الداخلیة والساحلیة المخصصة للتكیف مع  النموذجیة الملحیة أحد مكونات مشروع بعنوان: "المزارع النباتاتویمثل البحث على 
التابع  الیف"إكسبو "الدعم من برنامج منح االبتكار المؤثر من ھذا المشروع التغیر المناخي في البیئات الصحراویة"، ویلقى 

 دبي.  2020إلكسبو 

. كما القاحلةمتدھورة أو ال راٍض األویكمن الھدف العام للمشروع في إنتاج محاصیل ذات منافع اقتصادیة للمجتمعات المحلیة في 
یساعد المشروع على تطویر وتحسین المزارع الداخلیة منھا والساحلیة ذات المكونات المتعددة باستخدام مصادر مائیة مالحة 

لیدیة بغرض رفع مستوى األمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل لدى المزارعین الذین وھامشیة لزراعة محاصیل غیر تق
 یواجھون تحدیات إنتاج المحاصیل في البیئات الحارة والجافة. 

نظم زراعیة تتسم بقدرتھا على التكیف مع المناخ وتنوعھا الحیوي، وذات تكالیف مقبولة، ناھیك  تطویرتمثل في تف الغایةأما 
والبیئات الصحراویة  ةحواستخدامھا وغناھا بالمغذیات لزیادة األمن الغذائي والتغذوي في المناطق المتأثرة بالمل عن سھولة

 دخل للمزارعین. أضعاف الواألراضي الھامشیة، بالتزامن مع توفیر 

والیوم بات بوسع باحثي إكبا التوصل إلى حلول زراعیة متكاملة ومفصلة لكل منطقة على حدة، آخذین بعین االعتبار 
 الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة. كذلك المناخیة وتلك المتعلقة بالتربة و خصائصھا

ً  من بینو اإلمارات العربیة دولة بیكریس، أحد أشھر الطھاة في  سالمركز مع الشیف دوكسیعمل  فعالیات المشروع أیضا
 الملحیة.  النباتاتباستخدام  جدیدة المتحدة، لتطویر وصفات

### 

 

http://www.biosaline.org/
http://www.fao.org/docrep/t0646e/T0646E0t.htm
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07315724.1992.10718240


 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معساؤالتكم حول البیان الصحفي، لت

 ، s.rather@biosaline.org.aeعبر البرید االلكتروني: 
  8653 137 55 971+أو باالتصال ھاتفیاً على الرقم: 

 

 حول إكبا

تھدف إلى تحسین اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھامشیة  غیر ربحیةالمركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) منظمة دولیة 
 صول إلیھا تحقیقاً لألمن الغذائي والتغذوي وضمان الدخل.والمالحة من خالل إیجاد حلول مستدامة واختبارھا وتسھیل الو

www.biosaline.org 
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