
ي ك� سقفإ�با 
 غلة السال�كورن�ا  ينجح �ن

 

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي ) إ�باف��ق من علماء المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة ( استطاع: 2018مايو/أ�ار  10دي�
ي م�دان ز�ادة الغلة المحتملة قفزة إحراز 

 . المتعددةاالستخدامات الملح�ة ذات لسال�كورن�ا لنبتة انوع�ة �ن

ي دولة اإلمارات الع���ة المتحدة من �سج�ل 
ن �ن كاء محليني فقد تمكن العلماء مؤخرا� ومن خالل عملهم الوثيق مع ��

ي تمر ع�� نظام ت���ة األح�اء  ي الهكتار باستخدام م�اە البحر الى�
ة وصلت إ� ثالثة أطنان من البذور �ن غلة بذور وف�ي

ي ينتج فيها   السال�كورن�ا هذە الغلة المرتفعة ضمن ظروف اإلمارات الع���ة المتحدة.  المائ�ة. ولعلها المرة األو� الى�

ي إنتاج الوقود الحيوي. 
 والسال�كورن�ا نبات محب للملح �مكن استخدامه كغذاء وعلف فضًال عن استخدامه �ن

ن فىي إمكان 2011ومنذ عام  كائة المحليني �ة زراعة �جري المركز العد�د من الدراسات الواسعة بالتعاون مع ��
ي 

ي استمرت لسنوات عد�دة والمنفذة �ن السال�كورن�ا ضمن الظروف الجافة. فخالل العد�د من التجارب الحقل�ة الى�
 لما ي��د ع� 

�
، أجرى العلماء تقي�ما ي ي دي�

 للسال�كورن�ا ضمن ظروف  50محطة تجارب إ�با �ن
�
 مختلفا

�
طرازا� وراث�ا

 لة. شد�دة الملوحة وانتخبوا من بينها األع� غ

ي النباتات الملح�ة لدى إ�با: "نحن م�ور 
ة زراع�ة �ن ا، خب�ي ن ألبعد الحدود و تقول الدكتورة ديون�س�ا أنجل��ي ل�ي

ي أ�لها إثر 
ن األهداف الرئ�سة ألبحاثنا كان المحصول. النجاح الباهر الذي حققه لرؤ�ة جهودنا البحث�ة تؤي� ومن بني

كما م بقدرة ج�دة ع� التك�ف مع البيئات الملح�ة الهامش�ة.  تحد�د محصول بد�ل متعدد االستخدامات و�تس
أردنا ع� وجه الخصوص تقي�م إمكان�ة زراعة السال�كورن�ا ضمن ظروف ت��ة وم�اە متطرفة وانتخاب السالالت 

 مستقبًال." 
�
 األفضل إنتاج�ة للبذور وال�تلة الحي��ة ل�صار إ� ت��يتها و�نتاجها تجار�ا

ي محطة 
 للسال�كورن�ا ذات المواصفات المرغ��ة �ن

�
ا: "نواصل زراعتنا لستة ع�� طرازا� وراث�ا وتض�ف الدكتورة ل�ي

ي نظام الصحراء الساحل�ة 
ي الوقت الراهن �ن

ي تتم زراعتها �ن تجارب إ�با، منها الطرز الوراث�ة األر�عة األع� غلة الى�
ي أم القي��نل التابعبح��ة ركز أبحاث البيئة المبالتعاون مع محطة تجارب 

ي والبيئة �ن
ي دولة  وزارة التغ�ي المنا�ن

�ن
ي الع���ة المتحدة.  اإلمارات

ي تم التوصل إليها حى� تار�خه وجود محتوى مرتفع من ال��ت �ن وقد أظهرت النتائج الى�
ي المائة عند الري بم�اە البحر.  38 حى� قد �صل الذي  النبات

ي محطة التجارب لدى إ�با �ن
ي تطعنا اسو�ن  الفروع جىن

، ا فت�ة منال ن خالل الموسم الزرا�ي استخدام  عند طن/ه  23.7غلتها إ�  ح�ث وصلتلسال�كورن�ا كخضار لمرتني
ي الواقع ازداد اإلنتاج  كما ت���ة األح�اء المائ�ة.  السائلة لنظام مخلفات ال

بمقدار ثالثة أضعاف عند استخدام الم�اە �ن
��ة األسماك.  ي زراعة السال�كورن�ا مستف�دين بذلك من تقانات نظام ت���ة المخصصة ل��

 �ن
�
ي قُ�ُدما

واليوم نم�ن
 الزراعة المحم�ة مثل البيوت الشبك�ة."نظم  ضمن) aquaponicاألح�اء المائ�ة/الزراعة المائ�ة (

ي  ولعل
ي ز�ادة إنتاج السال�كورن�ا �ن

�ة المتحدة وتوسيع اإلمارات الع��دولة الهدف الط��ل األجل ألبحاثنا يتمثل �ن
ي المناطق الساحل�ة 

إلمكان�ة بق�مة تجار�ة عظ�مة نظرا� يتمتع هذا المحصول فشبه الج��رة الع���ة.  ضمننطاقه �ن
 . استخدامه المرتفعة كوقود حيوي وعلف

### 

 

 
، ل ي

ي راذر، إ�با ير�� التواصل معتساؤالتكم حول الب�ان الصح�ن  الس�د شوكت نى�

http://www.biosaline.org/
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http://www.biosaline.org/


 : ي
وين �د االل���  ، rather@biosaline.org.aes.ع�� ال��

 ع� الرقم: 
�
  8653 137 55 971+أو باالتصال هاتف�ا

 

 حول إ�با

ي غ�ي ر�ح�ة المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) منظمة دول�ة 
ن اإلنتاج�ة الزراع�ة �ن البيئات تهدف إ� تحسني

ي 
 لألمن الغذايئ

�
الهامش�ة والمالحة من خالل إ�جاد حلول مستدامة واختبارها و�سه�ل الوصول إليها تحق�قا

 والتغذوي وضمان الدخل. 
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