
                                    
 

 ركالمشت لبحث التعاونالمركز الدولي للزراعة الملحیة وفد من الھیئة االتحادیة للكھرباء والماء یزور 

 

ید محمد السرئاسة بأجرى وفد من الھیئة االتحادیة للكھرباء والماء  –، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة 2016أغسطس/آب  2
 ن. ین الجانبیبلمشترك آفاق التعاون امحمد صالح، مدیر عام الھیئة، زیارة إلى المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) لبحث 

غیرات لتكیف مع تعیة واة الموارد الطبیداروقد أطلع الوفد خالل الزیارة على الفعالیات البحثیة للمركز في مجاالت من قبیل إ
لبیئات اسات في االمحاصیل وتنویعھا، والزراعة المائیة والطاقة الحیویة، ناھیك عن تحلیل السیإنتاجیة  وكذلك ،المناخ

 الھامشیة. 

لھامشیة، لبیئات اافي االستخدام األمثل للمیاه المخصصة للزراعة ب المتعلقةإلى جانب ذلك، تعرف الوفد على أنشطة المركز 
من  لحدّ رامیة إلى امن الحلول المتنوع  مجال إیجاد یعمل علماء إكبا علىإذ المقترن بالمحافظة على اإلنتاج أو تحسینھ. و

 . ة)یالزراع النظممائیة ولزراعة الا والتكامل بین نظممالحة، المیاه الباستخدام لموارد (الزراعة األقصى لستخدام واالالخسائر 

ً  1999مركزنا منذ تأسیسھ عام  یوليوجاء عن الدكتورة أسمھان الوافي، مدیر عام إكبا: " المتعلقة  بالحلول اھتماماً خاصا
میاه األمثل لل الستخدامافي إكبا ومن المجاالت البحثیة الرئیسة إلدارة المتكاملة للموارد الطبیعیة في البیئات الھامشیة. با

 میاهالو حةعة الملومرتفمن قبیل المیاه ألغراض زراعیة استخدام موارد المیاه غیر التقلیدیة  المخصصة للزراعة، فضالً على
 المعالجة." العادمة 

مر لك حقول التجارب على نخیل التوخالل الزیارة، أجرى الوفد جولة ضمن مرافق البحوث لدى إكبا، بما في ذ
رة افضالً عن زی ربالیة،وكذلك متحف التربة والبیوت المحمیة والبیوت الغ، النظام المتكامل للزراعة المائیةالسالیكورنیا، وو

 "سكادا".  التحكم بالري نظام

لع إلى ما نتطالبحثیة لدى إكبا. ك واألنشطة من جھتھ، قال السید محمد محمد صالح: "نعرب عن إعجابنا بنطاق الخبرات
 اءة استخدام المیاه." كف مجال التعاون مع المركز في شتى المجاالت، بما في ذلك

 نواع مائیةراعة أزبغرض  مرتفعة الملوحةویقوم علماء إكبا، من جملة أمور أخرى، بدراسة نظام االستخدام المستدام للمیاه 
ق غیرة النطاالمیاه ص وتطبیقھ على وحدات معالجة ھذا النظامیمكن توسیع إذ ونباتات ملحیة إلنتاج األعالف والوقود الحیوي. 

وتعمل . طقة الخلیجفي منتحلیة المیاه ل الضخمة محطاتالعلى تطبیقھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وكذلك  دمةالمستخ
 زیادةي ى، وبالتالھة أخرھذه النظم المتكاملة على تحقیق التوازن بین الحاجة إلى الطاقة والمیاه من جھة وإنتاج األغذیة من ج

 . متنوعة مرونة النظام ككل بالتزامن مع توفیر مصادر تغذویة

### 

 لتساؤالتكم، یرجى التواصل مع: 

ى الرقم: أو عبر الھاتف عل a.begmuratov@biosaline.org.ae: على عنوان البرید االلكتروني فالسید عبد المطلب بیغمراتو
(+971) 43361100 

 

 حول إكبا



                                    
 ت الھامشیةي البیئامنظمة دولیة غیر ربحیة تھدف إلى تعزیز اإلنتاج الزراعي فھو المركز الدولي للزراعة الملحیة (إكبا) 

لك صول إلى توتسھیل الو الدخلأمن حلول مستدامة لتحقیق األمن الغذائي والتغذوي وواختبار  إیجادوالمالحة من خالل 
 .  الحلول

 www.biosaline.org 

 

 الھیئة االتحادیة للكھرباء والماء

 /http://www.fewa.gov.aeللتعرف على الھیئة االتحادیة للكھرباء والماء، یرجى زیارة الرابط التالي: 
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