
                                    
  

  زور المركز الدولي للزراعة الملحیةی وزیر الطاقة

  دة:دولة االمارات العربیة المتح -  2016، یونیو 13دبي 

الدولي للزراعة  مركزالیوم مقر المیدانیة  بزیارة الطاقة وزیر المزروعي، فارس فرج محمد بن سھیل معالي قامَ 
بتقنیات استغالل المیاه  المتعلقة المركز ومجاالت أعمالھ لىع طالعاال بھدفوذلك الكائن في دبي الملحیة (إكبا) 

وغیرھا من  اوالمحاصیل، وموارد المیاه غیر التقلیدیة إلى جانب محاصیل الطاقة الحیویة مثل السالیكورنی
ة یلیة المعنالمح المجاالت. وتأتي ھذه الزیارة ضمن سلسلة الزیارات التي یقوم بھا معالي وزیر الطاقة للجھات

ھا شركائبشؤون الطاقة في الدولة والتي تھدف إلى تعزیر التواصل وتنمیة التعاون بین وزارة الطاقة و
  دامة.االستراتیجیین وبحث سبل التعاون المشترك من أجل تنویع مصادر الطاقة لتحقیق التنمیة المست

إدارة  یس مجلسسلطان الشرھان رئوالوفد المرافق لھ سعادة البروفیسور عبد الرحمن استقبال معالیھ  وكان في
 المركز الدولي للزراعة الملحیة والدكتورة اسمھان الوافي المدیر العام للمركز.

طلع معالیھ على جھود المركز ا یثح بار موظفي المركز وخبرائھك لطاقةاوزیر  وخالل زیارتھ، التقى معالي 
ى وارد الطبیعیة، والتكیف مع التغیر المناخي، إلممثل إدارة ال تعددةم البحثیة في مجاالتوتجاربھ ودراساتھ 

یئات ات في البلسیاسجانب إنتاجیة المحاصیل وتنویعھا، وتربیة األحیاء المائیة والطاقة الحیویة، وكذلك تحلیل ا
  . الھامشیة

من خالل  تخفیض استھالك المیاه مجال نشاطات المركز فيأھم إلى شرح حول  معالیھ وبشكل خاص، استمع 
یث یعمل أو تحسینھا. ح تطبیق النظم الزراعیة في البیئات الھامشیة، مع المحافظة على اإلنتاجیة الزراعیة

من خالل تحلیل النظم التي تعمل على تقلیل الخسائر  المالئمة بشكل رئیسي على تطویر الحلول) إكبا (خبراء 
ة) وكذلك الزراعة المائیة المتكامل متكاملة، ونظم: نظم األعالف الغذائیة المثل  الستخدام األمثل للمواردوزیادة ا

 من خالل انتقاء المحاصیل ذات األصناف المقاومة للجفاف.

قول التجارب حول نخیل ح البحثیة التي تضمنت) إكبا (منشآت والوفد المرافق لھ لزیارة  عالیھبعد ذلك توجھ م  
المحمیة والبیوت  والبیوت متحف التربة، إضافة إلى لتمر، والسالیكورنیا، ونظام الزراعة المائیة المتكاملة،ا

 المحمیة الشبكیة، ونظام سكادا.

 

 

 

 

 



                                    
ا الدولة خصوصمشاریع التي قام بھا المركز وبالتعاون مع عدة جھات ببالبحوث وال ھمعالی وخالل الزیارة أشاد 

 عنیةالم الجھاتع وبالتنسیق والتعاون م ستقوم الطاقة وزارة أن إلى وأشار معالیھبما یتعلق باألمن المائي ، 
 في لمائيا المخزون لتعزیز منھا االستفادة وضرورة ماء ، قطرة كل من لالستفادة واضحة استراتیجیة وضعب

 .الدولة

اه ملوحة، ومیالھامشیة مثل المیاه المالحة، والمیاه شدیدة الدام موارد المیاه استخ أھمیة النظر فيمؤكدا على 
لى إكما نّوه معالیھ كذلك  متزاید على مصادر المیاه العذبة. الصرف الصحي، نظراً لما تعانیھ المنطقة من ضغط

 . ة موارد المیاه الجوفیةتحسین إدار أھمیة

ة معالي ا استضافقائالً: "یشرفنخالل االجتماع ن تحدث البروفیسور عبد الرحمن سلطان الشرھا ومرحباً بمعالیھ
ت ي مجاالففي المركز، وقد تم بحث فرص التعاون بین إكبا والوزارة بن محمد فرج المزروعي  الوزیر سھیل

 مختلفة تتعلق بالمیاه والزراعة."

ً : "نولي اھتماماً  تحدثت الدكتورة اسمھان الوافي قائلةالزیارة  ھامش على و ة إدارة الموارد الطبیعی بحلول خاصا
 قیم خبراؤنا حلوالً مختلفة في إطار الزراعة المحمیة حیث تمت في البیئات الھامشیة، فبشكل خاص المتكاملة

الشبكیة فضالً  لمحمیةا مقارنة كمیة المیاه والطاقة المستھلكة في البیوت البالستیكیة مع تلك المستھلكة في البیوت
إمكانیات  ھذا البحث أظھرت نتیجة كما قُیم كذلك التأثیر البیئي والعوامل االقتصادیة. وقداإلنتاجیة.  عن

في المائة وكذلك تخفیض نسبة  90إلى  80الشبكیة في تخفیض كمیة الطاقة المستھلكة بنسبة  المحمیة البیوت
 دة.الجی في المائة مع المحافظة على مستویات اإلنتاج 75إلى  70المیاه المستھلكة بنسبة 

الوافي مشیرة إلى نشاطات المركز وجھوده في مجال نظام الزراعة المائیة  وأضافت الدكتورة
 إلى إیجاد حلول مستدامة لتصریف المیاه شدیدة الملوحة الناتجة عن محطات تحلیة المیاه الرامیة المتكاملة
 استخدامھا في المنطقة.ب عدادھا والتي یقوم المزارعونأ المتزایدة

حریة عشاب البة واألرس خبراء إكبا االستخدامات المستدامة للمیاه شدیدة الملوحة (مثل تربیة األحیاء المائیوید
ات الملحیة لري النبات الغنیة بالمغذیات والطحالب المفیدة) التي یمكن من بعدھا إعادة استخدام المیاه شدیدة الملوحة

المیاه  المذكور وتطبیقھ في محطات معالجة في النظام یمكن التوسعو التي تستخدم كأعالف أو وقود حیوي.
ظم ن شأن النالمستخدمة في المنطقة ومحطات تحلیة المیاه األكبر حجماُ المنتشرة في منطقة الخلیج. وم الصغیرة

یوفر والطاقة والمیاه مع إنتاج الغذاء، مما سیزید من مرونة النظام العام  الحاجة إلى المتكاملة ھذه أن توازن
 .مصادر متنوعة من المصادر الغذائیة في آن واحد

 

 لتساؤالتكم یرجى التواصل مع: 

 43361100 (971+)أو عبر الھاتف:  a.begmuratov@biosaline.org.ae: عبد المطلب بیغموراتوفالسید 

 حول إكبا



                                    
الل لمالحة من خشیة واالمركز الدولي للزراعة الملحیة ھو مركز دولي غیر ربحي یھدف إلى تعزیز اإلنتاجیة الزراعیة في البیئات الھام

 تحدید واختبار وتسھیل الحلول المستدامة لتحقیق األمن الغذائي والتغذوي وكذلك األمن المتعلق بالدخل. 

www.biosaline.org 

 في دولة االمارات العربیة المتحدة الطاقة وزارة حول

 ، یرجى التفضل بزیارة الموقع االلكتروني: طاقةلمعرفة المزید من التفاصیل عن وزارة ال

https://www.moenr.gov.ae/en/home.aspx 
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