
 
 

 

 الغذائي األمن ر�ائز  أهم من ا�حديثة والتكنولوجيا التقليدية غ��  ا�حاصيل

 املستقب��

 

ع�� الدور  وز�رة الدولة لألمن الغذائي املستقب��، أكدت معا�� مر�م بنت محمد امله��ي  -2018 أبر�ل 9، د�ي

ا�حوري الذي يمكن للمحاصيل البديلة وا�حاصيل غ�� التقليدية والتقنيات املبتكرة أن تلعبھ �� ضمان األمن 

وذلك �� إطار مشاركة معال��ا بفعاليات اليوم املفتوح  لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة، الغذائي املستقب��

 أفضل جوائز ضمن عر�ي بح�ي مركز أفضل جائزة ع�� كز ا�حائز، املر للمركز الدو�� للزراعة امل�حية (إيكبا)

مجموعة من ا�خ��اء والباحث�ن وممث�� وسائل ، حيث ضمت ا�جلسة 2017 �عام) Best Arab Award( العرب

  .اإلعالم

 

عرف دولة اإلمارات العر�ية املتحدة بظروفها الفعالياتوخالل 
ُ
املناخية ، قالت معا�� مر�م بنت محمد امله��ي: "�

القاسية وغ�� املناسبة للزراعة، إذ �عت�� تضاريسها وطبيع��ا ا�جغرافية واملناخية من ب�ن أق�ىى بيئات العالم 

مش�لة ال �س��ان ��ا، تضاعف من  ةالعذب جھ ا�خصوص، يمثل الوصول إ�� املياهلزراعة ا�حاصيل. وع�� و 

 
ً
 من 72للمياه ع�� مستوى الدولة إذ يقف وراء  حد��ا حقيقة أن قطاع الزراعة �عت�� األك�� اس��ال�ا

ً
% تقر�با

 . ةالعذب للمياه االس��الك اإلجما��
ً
 جراء استن�اف مصادر املياه ال�ي �شهد انخفاضا

ً
و�زداد هذا الطلب حّدة

 قدره 
ً
 سنتم��".  0.5سنو�ا

 

 ع�� حاجتنا من املياه العذبة ع�� من�جيات تحلية 
ً
�س��لك كميات كب��ة من وأضافت معال��ا: "نحصل حاليا

نمو الس�ا�ي املتواصل. الالدولة، لكن هذا الرقم مر�ح الرتفاع مؤكد �� ظل  تور�دات% من 60الطاقة لتنتج 

 للطاقة وقادرة ع��
ً
تخفيف  وتجتمع هذه العوامل لتعزز من حاجتنا إ�� إيجاد سبل زراعية جديدة أقل اس��ال�ا

دولة االمارات و�فضل الرؤ�ة ا�حكيمة لقياد��ا الرشيدة ع�� ان��اج لذلك دأبت  ،العبء عن مواردنا املائية

االبت�ار �وسيلة فعالة للتحقيق الطموحات والتغلب ع�� التحديات واستشراف املستقبل، وذلك من خالل 

وها نحن إ�� األمام، وهذا �شمل القطاع الزرا�� بالتأكيد، ��خ�� أحدث التقنيات �� سبيل دفع �جلة التقدم



 
وم بصدد تطو�ر حلول جديدة �سهم �� تقليص اس��الك الطاقة واملياه وتتيح تحس�ن زراعة ا�حاصيل، الي

 و�التا�� �عز�ز مرونتنا لضمان األمن الغذائي املستقب��". 

 

ع�� رصد واختبار وطرح ا�حاصيل  (إكبا) ، واظب "املركز الدو�� للزراعة امل�حية"زمنمن العقدين وع�� مدار 

غ�� التقليدية والتقنيات ال�ي من شأ��ا املساعدة ع�� إنتاج كميات أك�� من الغذاء، وتقليص استن�اف البديلة و 

 ملالءمة 
ً
املوارد وحماية البيئة. فقد بادر املركز إ�� تطو�ر وتجر�ب طيف واسع من ا�حلول املصممة خصيصا

 عالم. الظروف القاحلة واملتأثرة بامللوحة العالية �� مناطق مختلفة حول ال

 

‘ إكبا’: "نبحث �� إكبا" -من جه��ا، قالت الدكتورة أسمهان الوا��، مدير عام "املركز الدو�� للزراعة امل�حية

مجموعة واسعة من ا�حلول لتحس�ن ال��بة واملياه وإنتاجية ا�حاصيل. و�نصب ترك��نا الرئي�ىي ع�� إيجاد 

 ألهمية تقليص البصمة املائية حلول أك�� مالءمة للظروف ا�حلية وتتمتع بكفاءة 
ً
عالية و�لفة أقل نظرا

ع�� صعيد ضمان  وغ��ها، للمحاصيل املنتجة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة مثل نخيل التمر وا�خضروات

األمن الغذائي واملائي للدولة. و�فضل الدعم املتواصل الذي تقدمھ لنا ا�ح�ومة اإلماراتية الرشيدة، نجحنا �� 

العديد من ا�حلول الزراعية التجر�بية ومشاركة أفضل املمارسات ال�ي توصلنا إل��ا �� دولة اإلمارات مع إطالق 

 شر�ائنا �� بلدان أخرى". 

 

 حول الكينوا منذ عام و�� هذا السياق
ً
 عامليا

ً
، ��دف إ�� تحو�لها إ�� محصول مفضل 2007، يقود املركز برنامجا

 �� مصر واألردن وقرغ��ستان �� املناطق املتأثرة بامللوحة و 
ً
 طو�ال

ً
ا�جفاف وندرة املياه، وقد قطع ال��نامج شوطا

 أر�عة سالالت 
ً
واملغرب وسلطنة عمان وطاجكستان ودولة اإلمارات وأوز�كستان واليمن. ولدى املركز حاليا

تبارات ال�ي مخت��ة تحقق نتائج جيدة وسط الظروف املتأثرة با�جفاف وامللوحة العالية، كما أظهرت االخ

 من البذور ��  5.41استمرت لعدة سنوات أن السالالت ال�ي قام املركز بتطو�رها قادرة ع�� إنتاج ما معدلھ 
ً
طنا

 وسط مناطق رملية قاحلة �عا�ي من امللوحة املرتفعة �� دولة اإلمارات. الهكتار الواحد 

 

 من ال��امج البحثية حول الري باستخدام 
ً
لبحر �� القطاع ياه املعا�جة واملياه املا�حة ومياه ااملو�نفذ املركز عددا

، �عكف العلماء 
ً
. 2013منذ عام  ياه املعا�جةاملاستخدام  تقييمع�� دولة اإلمارات  ��الزراعة وا�حدائق. فمثال

 ألن 
ً
تور�دات املياه % من إجما�� 12�ش�ل  هذه املياهوتنطوي هذه املبادرة ع�� تداعيات مهمة إلدارة املياه نظرا

ياه امل�� الدولة وتخضع لعملية معا�جة �ستلزم ثالث مراحل. وقد تناولت التجارب طو�لة األمد تأث�� استخدام 



 
املعا�جة ألغراض رّي ا�خضروات مثل ا�جزر وا�خس والباذنجان والطماطم، إضافة إ�� نباتات ا�حدائق مثل 

 للمياه العذبة للزارعة ورّي ا�حدائق  ياهاملأ�جار نخيل التمر. و�ش�� النتائج إ�� أن 
ً
 جيدا

ً
املعا�جة �ش�ل بديال

 �� الظروف املناخية القاحلة.

 

املعا�جة مثل ا�جزر وا�خس والباذنجان  باملياهوتناولت التجارب األثر �عيد املدى الناتج عن ري املزروعات 

والطماطم، وكذلك نباتات الز�نة والنخيل. و�ش�� النتائج إ�� أن مياه الصرف الص�� املعا�جة �� بديل جيد 

 .للمياه العذبة عندما يتعلق األمر بالزراعة وتنسيق ا�حدائق �� البيئات القاحلة

املركز الدو�� للزراعة امل�حية أن مياه "رفض ا�حلول املل��" واملياه البحر�ة �� مصادر  املسؤولون �� كما أو�ح

بديلة للري. وقد عمل املركز لعدة سنوات �� مزارع نموذجية داخلية وساحلية باالش��اك مع وزارة التغ�� املنا�� 

األحياء البحر�ة واملائية، حيث يتم ��  اعةة استخدام هذه املياه �� زر والبيئة �� اإلمارات العر�ية املتحدة لدراس

املزارع الداخلية استخدام املياه ا�حالة ل�خضراوات ، ومياه  "رفض ا�حلول املل��"  لألسماك، والنفايات 

السائلة ل��بية األحياء املائية �� النباتات امل�حية ، �� ح�ن �ستخدم املزرعة النموذجية الساحلية مياه البحر �� 

 ألسماك و  نفايات األحياء املائية السائلة �� زراعة النباتات امل�حية.مزارع ا

حيوي  من النفايات ا�ع�� تكنولوجيا منخفضة الت�لفة لتصنيع الفحم  2015كما عمل الباحثون منذ عام 

ا�جوي.  ا�خضراء حيث ينتج من مادة نباتية و�تم تخز�نھ �� ال��بة �وسيلة إلزالة ثا�ي أكسيد الكر�ون من الغالف

 40مليون طن من النفايات ا�خضراء النتاجة عن أك�� من  0.6و�� دولة اإلمارات ، ع�� سبيل املثال ، يتم توليد 

مليون �جرة نخيل سنو�ا. وهنا تكمن أهمية هذا النوع من الفحم �� ال��بة مقارنة �� ما لو ترك هذا الكم من 

مليون طن من ثا�ي  880أو مكبات النفايات ما يؤدي إ�� انتاج النفايات ا�خضراء ليتحلل ذاتيا ع�� سطح الرتبة 

 أكسيد الكر�ون سنوً�ا

اخت�� املركز تقنيتھ منخفضة الت�لفة �� التجارب امليدانية ال�ي �س��دف تحس�ن ال��بة وإنتاج ا�حاصيل. 

% من  35-30وأثبتت التجارب أن الفحم ا�حيوي يحسن �ش�ل كب�� من خصو�ة ال��بة، ويساعد ع�� توف�� 

 .املياه ومغذيات ال��بة ، كما يقلل من انبعاثات ثا�ي أكسيد الكر�ون 



 
، اج ا�حاصيل فضمن الظروف ا�حليةو�� اطار ا�جهود املبذولة لتحس�ن كفاءة اس��الك املياه والطاقة �� إنت

�خضروات �� بيوت أجرى املركز دراسة تضمنت مقارنة �� لنمو ا�خيار والطماطم والفلفل ا�حلو وغ��ها من ا

زجاجية متطورة ومزودة بأحدث التقنيات و مشاتل الصوب ا�خشبية القماشية. وأظهرت الدراسة أن ت��يد 

مرة أك�� من الكمية  1.6�� أك�� العلميات اس��ال�ا للمياه حيث إ��ا �س��لك املياه بز�ادة تبلغ  ا�خضراءالبيوت 

%  من املياه املستخدمة �� ري ا�خيار ��  20م التغشية حوا�� ارنة، يتطلب نظاقاملطلو�ة لري ا�خيار. و�امل

بية شة �س��لك طاقة أك�� من الصوب ا�خالصوب ا�خشبية. وأظهرت البيانات أيضا أن البيوت الزجاجي

 مرة. 62القماشية بمعدل 

تقليدية ال�ي كما قدمت األبحاث ال�ي قدمها املركز معلومات حول نوعية ا�حاصيل والتقنيات البديلة غ�� ال

تتالءم تماًما مع الظروف املناخية وطبيعة البيئة �� دولة اإلمارات، إضافة إ�� ام�انية أن تصبح هذه ا�حاصيل 

 من منظومة أوسع من ا�حلول ال�ي ��دف إ�� ضمان  استدامة األمن الغذائي  للدولة �� 
ً
والتقنيات جزءا

 املستقبل.

 -انت�ى-

 


