
 

 لل�ينوا
�
  مزارعو اإلمارات الع���ة المتحدة ُيبدون حماسا

ي البلد
ي أعداد زّراع المحصول ��

 تزا�د ُمطّ�رد ��

، اإلمارات الع���ة المتحدة،   ي ي دولة اإلمارات الع���ة  – 2018مايو/أ�ار  6دي�
�شهد عدد مزار�ي ال�ينوا �ن

المتحدة ز�ادة مطردة وذلك بفضل برنامج محوري �قودە المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با) بالتعاون مع منظمات 
�كة   .وطن�ة ��

ي هذا البلد، �عمل إ�با  
ي أعقاب سنوات عد�دة من جهود البحوث والتنم�ة �ن

ن  ف�ن اليوم �دا� ب�د مع المزارعني
  .ع� إدخال أصناف أثبتت خالل التجارب إنتاج�ة ج�دة جدا� ضمن الظروف المحل�ة

ي الملحوظ الذي يتسم به نبات ال�ينوا ومرونته وقدرته ع� التك�ف مع الظروف البيئ�ة  
ونظرا� للتن�ع الوراي�

�ة الملح�ة الفق�ي  ي ال��
. و�ضافة إ� ق�مته القاس�ة، نجد أن زراعته ممكنة �ن ة ذات الهطوالت المط��ة المتدن�ة جدا�

ي بالمغذ�ات، وخاٍل من الغلوتن، فضًال عن غناە  كيبة تغذو�ة استثنائ�ة، فهو غئن ي السوق، يتمتع المحصول ب��
�ن

  .باألحماض األمين�ة والفيتامينات األساس�ة

ن   كاء محليني نامج المذكور، يتعاون علماء إ�با مع �� إلخت�ار بذور ال�ينوا وتوز�عها ع�  2016منذ  وضمن ال��
ة 12 ي وعجمان والشارقة والفج�ي ي إمارات أبوظئ�

 رائدا� �ن
�
  .مزارعا

اير   ع المزارعون بزراعة ال�ينوا خالل ف�� ي الشارقة ع� سب�ل المثال ��
بدعم من إ�با ودائرة شؤون  2018ف�ن

ي حكومة الشارقة ح�ث باتت المست� 
ي وصلت حئ� البلد�ات والزراعة �ن د��ي  16�ات المرتفعة من الملوحة (الئ�

ي هذە اإلمارة
ن �ن ي أصبحت مشكلة تقلق المزارعني ي مست��ات الم�اە الجوف�ة الئ�

) وتدين ي الم��
ن �ن   .س�م�ن

قب المزارعون حصاد غالل تصل حئ�   ي الهكتار، رغم تراوح معدل الملوحة  2.2كما ي��
طن من الحبوب �ن

ي تلك المناطق من 
�ة ومن  16حئ�  2�ن /م�� لل�� ن /م�� للم�اە الجوف�ة. أضف إ�  18حئ�  6د��ي س�م�ن ن د��ي س�م�ن

ي خص��تها، مع درجة حموضة
ي تلك المناطق وتدين

�ة �ن ن  (pH) ذلك الطب�عة الرمل�ة لل��   .8.5و 7بني

، زم�ل ما بعد الدكتوراة لدى إ�با: "��نا رؤ�ة النتائج  األول�ة لزراعة  �قول الدكتور يوان بابلو رودر�غز كا�ي
، فإن ز�ادة اإلنتاج  ي اإلمارات الع���ة المتحدة. ونظرا� ألن البلد �ستورد جّل األغذ�ة لتلب�ة الطلب المح�ي

ال�ينوا �ن
ي 

ي البلد �ن
ي من األغذ�ة �ن

ن اال�تفاء الذاي� ي ذلك محصول ال�ينوا، من شأنه تحسني
المح�ي من شئ� المحاص�ل، بما �ن

ن نها�ة المطاف والمساعدة ع�   ". تع��ز الدخل لدى المزارعني

�تش، خب�ي البستنة لدى إ�با: "من أجل ز�ادة   وتأ��دا� ع� ما ذكرە  الدكتور رودر�غز، قال الدكتور ع��ز ه�ي
ن  ق األوسط وشمال أف��ق�ا وآس�ا الوس�، �ساعد إ�با المزارعني ي ال��

ي البيئات الهامش�ة �ن
إنتاج األغذ�ة، الس�ما �ن

ي ظروف شد�دة  ع� إنتاج محاص�ل
ي ال تقت� مزا�اها ع� استهالك كم�ة أقل من الم�اە ونموها �ن مثل ال�ينوا والئ�

ي 
 بالمحاص�ل األساس�ة فحسب، بل نراها تتسم بق�مة تغذو�ة مرتفعة فضًال عن ق�متها العال�ة �ن

�
الملوحة ق�اسا

 ".السوق

جة الفض� مختلف الظروف البيئ�ة ولتقي�م األصول الوراث�ة لل�ينوا وانتخاب سالالت تناسب بالدر  
ب�دارة برنامج عال�ي خاص بال�ينوا. إذ �جري المركز لسنوات  2007الممتدة ع�� شئ� األقال�م، �قوم إ�با ومنذ عام 

 لما ي��و ع� 
�
ي تالئم بلدان  121عد�دة تقي�ما ساللة كينوا، ح�ث قام بانتخاب السالالت األفضل إنتاج�ة منها والئ�



ستان والمغرب وعمان، فضًال عن با�ستان واسبان�ا وطاج�كستان كم� و�ثي��� ن غ�ي ا والهند واألردن، وكذلك ق�ي
   .واإلمارات الع���ة المتحدة وأوز�كستان وال�من

  

ي راذر، إ�با ، ير�� التواصل مع الس�د شوكت نئ� ي
 لتساؤالتكم حول الب�ان الصح�ن

ي 
وين �د االل���   s.rather@biosaline.org.ae ع�� ال��

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

 حول إ�با

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

ي والتغذوي الهامش�ة والملح�ة من خالل إ�جاد حلول مستدامة 
 لألمن الغذايئ

�
واختبارها و�سه�ل الوصول إليها تحق�قا

 .وضمان الدخل

www.biosaline.org 
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