
 في المائة  300علماء إكبا ینجحون في زیادة الكتلة الحیویة لألسماك بنسبة 
 عن التحلیة ةالناتجاألجاج المیاه باستخدام 

 
) من الوصول إكباتمكن العلماء في المركز الدولي للزراعة الملحیة ( – 2018یونیو/حزیران  7دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

 10كغ في المتر المكعب) قیاساً بالمواسم السابقة ( 30( البلطيأعلى كثافات الكتلة الحیویة لألسماك في مزرعة أسماك  أحدإلى 
في المناطق الداخلیة ضمن المزارع النموذجیة نھج محسن ویتسم بالكفاءة االقتصادیة اتباع كغ في المتر المكعب) وذلك من خالل 

 الناتجة عن وحدات التحلیة.(المیاه العادمة) م المیاه األجاج باستخدا
 

على میاه البحر في المنطقة الساحلیة إلمارة أم القیوین، والتي یتم  التي تعتمدنموذجیة وعلى نحو مماثل، استطاعت المزرعة ال
أبحاث البیئة البحریة (وزارة التغیر المناخي والبیئة في اإلمارات العربیة المتحدة) تسجیل زیادة في  مركزتشغیلھا بالتعاون مع 

 كغ في المتر المكعب إلى خمسة كیلوغرامات في المتر المكعب من أسماك البلطي. 0.62الكتلة الحیویة لألسماك من 

 
مزرعة النموذجیة الداخلیة في محطة إكبا بدبي، وجد العلماء أن معت من تجربة الأضف إلى ذلك، ووفقاً آلخر البیانات التي جُ 

 2018مایو/أیار  فيغرام  600إلى  2017دیسمبر/كانون األول  فيغراماً  50من  حقق زیادةمعدل وزن اصبعیات البلطي 
ن لألسماك أن تحظى وعلیھ، یمكمطلوبة سابقاً للوصول إلى الوزن عینھ.  بفترة عشرة أشھر كانت(فترة خمسة أشھر) قیاساً 

  .  أصحاب األعمال الزراعیةوبفترتي نمو خالل سنة احدة، ما یوفر فرصة اقتصادیة عظیمة للمزارعین المحلیین 
 

كما أسھمت المزرعة النموذجیة المحسنة في تقلیص تكالیف أعالف األسماك من خالل خفض متطلبات األسماك من األعالف من 
من التدخالت، السیما من خالل إثر عدید ذلك  تم بلوغوقد كغ أسماك.  1كغ علف لكل  1.1كغ أسماك إلى  1كغ علف لكل  2

تربیة األحیاء المائیة السید إفستاثیوس المباكیس والسید أنطونیوس  ية الفنیة لخبیرحیبناءاً على النصتحسین المزرعة النموذجیة 
 ستوباكیس. 

 
وتركز نـُھج الزراعة النموذجیة على استثمار المیاه األجاج الناتجة عن التحلیة لزراعة األسماك وإنتاج نباتات ملحیة (محبة 

میاه البحر ومخلفات تربیة األحیاء المائیة لزراعة النباتات الملحیة في المناطق استخدام ) في مزارع داخلیة، وةحوللمل
اإلنتاج وبالتالي تحقیق منافع اقتصادیة للمجتمعات  دائرةوإعادة األراضي المتدھورة والجرداء إلى الصحراویة الساحلیة، 

 المحلیة. 
 

لدكتورة دیونیسیا أنجلیكي لیرا، خبیرة زراعیة في النباتات الملحیة لدى إكبا: "إن من األھداف الرئیسة لتجربتنا البحثیة تقول ا
یقوم بتحویل المیاه األجاج الناتجة عن التحلیة ومیاه البحر إلى مصادر مربحة وتطویر نموذج إنتاج یتسم بالكفاءة االقتصادیة 

 "  لصالح المزارعین المحلیین.
 

بدوره قال السید إفستاثیوس المباكیس: "نعمل منذ ستة أشھر مع فریق إكبا على تحدیث البنیة التحتیة وظروف زراعة األسماك 
أعالف األسماك وزیادة الكتلة الحیویة، نجحنا بخفض تكالیف الید  تكالیففي نظام تربیة األحیاء المائیة. وإلى جانب تخفیض 

 لفترة ساعتین كحد أقصى یومیاً لتشغیل النظام وصیانتھ." یعمل مدرب  واحد ھو عاملاآلن اجھ العاملة أیضاً. كل ما نحت
 

الناتجة عن تحلیة جاج األمیاه كمیة وفیرة من میاه البحر وال تندر المیاه العذبة في المناطق الصحراویة الساحلیة، ثمة وبینما
المیاه األجاج الناتجة  توفر، في حین ملیون متر مكعب من المیاه المحالة 8.7كمیة تربو على في الري ستخدم یُ فكل یوم  المیاه.

http://www.biosaline.org/


ت، حیث قد تشكل كمیاه فضالینظر إلیھا المیاه العادمة ھذه والعالم.  ملیون متر مكعب حول 3.5كمیة تبلغ نحو  عن تحلیة المیاه
 نحو آمن. أو إدارتھا على بالشكل الصحیح لم یتم التخلص منھا  خطراً بیئاً واسعاً إذا

 
مزارع  یشغل فالمركزلري. بدیلین عن المیاه العذبة یستخدمان في اإال أن إكبا ینظر إلى المیاه األجاج ومیاه البحر كمصدرین 

الزراعي وتربیة األحیاء المائیة لدراسة لإلنتاج  ةنظم المتكاملالساحلیة، تعرف أیضاً باسم الداخلیة وفي المناطق النموذجیة 
أما المزرعة النموذجیة الداخلیة فتستخدم المیاه استخدام المیاه األجاج الناتجة عن التحلیة ومیاه البحر في تربیة األحیاء المائیة. 

مخلفات حین تستخدم في لتربیة أسماك البلطي والشبوط، الناتجة عن التحلیة المیاه األجاج كذلك المحالة لري الخضروات، و
مخلفات كذلك و ،المزرعة النموذجیة الساحلیة میاه البحر لتربیة األسماك بینما تستخدمتربیة األحیاء المائیة لري النباتات الملحیة، 
 تربیة األحیاء المائیة لري النباتات الملحیة. 

 

 دبي.  2020من برنامج منح االبتكار المؤثر من "إكسبو الیف" التابع إلكسبو  دعم ماليیحظى بھذا البحث ویُذكر أن 

 
### 

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

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

 

 حول إكبا

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

www.biosaline.org 
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