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الرئيسية: الداعمة  الجهات 

عروضنا
البشرية الركيزة األساسية  يشكل االبتكار إلى جانب تنمية القدرات 
المتعلقة  الحلول  االبتكار إليجاد  ننتهج  البحثية، حيث  نشاطاتنا  لكافة 

وإنتاجية  المناخي،  التغير  مع  والتكيف  الطبيعية،  الموارد  بتقييم 
الحيوية،  والطاقة  المائية  الزراعة  جانب  إلى  وتنويعها،  المحاصيل 

وكذلك سياسات التكيف. كما نساعد في تطوير المهارات والمعرفة 
لدى شركائنا عبر مختلف القارات. وقد استفاد اآلالف من برامجنا 

التدريبية في أكثر من خمسة عشر بلداً حول العالم. 
بضمان  نلتزم  فإننا  الرئيسي،  نتاجنا  تمثل  المعرفة  اعتبار أن  وعلى 

اليوم  توفير مجاني لتلك المعرفة التي نقوم بتطويرها لكل فرد 
. وغداً

واستخدام  المستدامة  اإلدارة  حول  للمعرفة  مركزاً  لنصبح  نتطلع  كما 
الموارد في اإلنتاج الزراعي في البيئات الهامشية والمالحة.

باشر المركز في العام 2013 برنامج أبحاث مابعد الدكتوراه، وفي 
هذا اإلطار، نرحب بفرص التعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية، 

حيث يشكل الخبراء وطالب الدراسات العليا الطموحون من كافة 
بلدان العالم موضع ترحيب وسرور.     

والتقنيات  المتطورة  البحثية  المنشآت  بأهمية  إيماننا  من  وانطالقاً 
المتقدمة في إجراء األبحاث الرائدة، باشرنا العمل على بناء منشآت 

الحالية. المنشآت  تطوير  وكذلك  المركز  في  جديدة  بحثية 

أعمالنا

يعمل خبراؤنا على تطوير عدد من التقنيات 
التقليدية  المياه  استخدام  ذلك  في  بما  المبتكرة، 
ومياه  المالحة  المياه  قبيل  التقليدية (من  وغير 
الصناعية  والمياه  المعالجة  الصحي  الصرف 

ومياه الصرف الزراعي ومياه البحر)، 
وتقانات إدارة المياه واألراضي وكذلك 

بعد ونمذجة التكيف مع التغير  االستشعار عن 
المناخي.

ومتعددة  واسعة  بخبرات  ويمتاز خبراؤنا 
في  المختلفة  البحوث  بإجراء  واهتمام حثيث 
السطحية  والمياه  التربة،  التالية:  المجاالت 
والملوحة، والموارد  الجوفية  المياه  وإدارة 
الحقلية  المحاصيل  ونظم  النباتية،  الوراثية 

وأساليب  الزراعية،  الهندسة  وكذلك  والعلفية، 
المتكاملة  التصريف، واإلدارة  ونظم  الري 

للموارد المائية، فضالً عن حوكمة الموارد 
عن  االستشعار  ونظم  والسياسات،  المائية 
وكذلك  الجغرافية  المعلومات  بعد، ونظم 

المناخي.  التغير  نمذجة 
 

الطبيعية الموارد  تقييم 
التربة  لتقييم  والتحليل  النمذجة  أدوات  بتوظيف  نقوم 

والموارد المائية في المناطق الهامشية في ظل نظم إنتاج 
زراعية مختلفة، وذلك بهدف تزكية الممارسات اإلدارية 

ويجري  القرار وغيرهم.  وأصحاب  للمزارعين  المثلى 
والنمذجة  والمياه،  التربة  تحليل  عمليات  خبراؤنا 

الهيدرولوجية، إلى جانب دراسة مسألة تسرب مياه البحر 
التقنيات  نختبر  كما  الجوفية.  المياه  جودة  على  وتأثيرها 

المالحة  المياه  وتحلية  المياه،  توفير  مجاالت  في  المبتكرة 
تحسين  المعالجة، وكذلك  الصحي  مياه الصرف  واستخدام 
الهامشية. البيئات  في  التربة  بالري وخصائص  التحكم  نظم 
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به  الخاصة  التدريب  ومرافق  ومخابره،  للمركز،  الرئيسي  المقر  يمتد 
على مساحة 30 هكتاراً، حيث تشتمل على مختبر التحليل 

التقانات  مختبر  وكذلك  النباتية،  الوراثية  الموارد  ومختبر  المركزي، 
الحيوية النباتية، والبنك الوراثي، فضالً عن مرافق التدريب وبيوت 

التربة. متحف  عن  ناهيك  شبكية،  وبيوت محمية  بالستيكية  محمية 
النوعية  عالية  مخبرية  خدمات  المركزي  التحليل  مختبر  يوفر 

والمياه  للتربة  وتغذوية  وهندسية  وفيزيائية  كيميائية  تحاليل  إلجراء 
ومواد أخرى باستخدام مقاييس وإجراءات متعارف عليها دولياً.

ُيالئم مختبر الموارد الوراثية النباتية إجراء أنشطة بحثية ذات صلة 
الالزمة  بالتقانات  مجهز  وهو  وتوثيقها.  وتوزيعها  البذور  بحفظ 

اإلنبات  واختبار  التربة  نقاء  وتقييم  الرطوبة  من  المحتوى  لتحديد 
البذور. وتغليف 

نطاقات  ضمن  بحوث  إلجراء  الحيوية  التقانات  مختبر  ُيستخدم 
بما  الوراثية،  والهندسة  النباتية  الجزيئية  باألحياء  ذات صلة  مختلفة 

في ذلك اكتشاف المورثات واستنباط أصناف محاصيل جديدة 
غيراألحيائية. لإلجهادات  متحملة 

وإدارته  المناخي  التغير  تأثيرات 
البيئات  في  المناخي  التغير  تأثيرات  في  خبراؤنا  يبحث 

المبكر  الرصد  مسألة  على  التركيز  مع  والمالحة  الهامشية 
للجفاف، كما يقدموا توصيات حول نظم إنتاج زراعية 
متكيفة. ويسهم خبراؤنا في توفير فهم أوسع للظروف 

والتغيرات  المائية  الموارد  توافر  للمناخ، ومدى  المستقبلية 
المحتملة في إنتاج المحاصيل وذلك من خالل مراقبة 

األرض عن طريق األقمار الصناعية.

وتنويعها المحاصيل  إنتاجية 
الحقلية طويلة  يعد إكبا مركز بحثي رائد ُيعنى بالتجارب 
األجل حول أشجار النخيل، وإنتاج األعالف (األعشاب 

لإلجهاد  المتحملة  المحاصيل  عن  فضالً  الملحية)،  والنباتات 
والكينوا. والدخن اللؤلؤي  مثل الذرة الرفيعة 

ويوجد لدينا في البنك الوراثي مجموعة فريدة من الموارد 
الوراثية ألنواع نباتية مأخوذة من مجموعة واسعة من 

خبراءنا  الوراثية  الموارد  هذه  تساعد  حيث  الهامشية.  البيئات 
ومتكيفة  االنتاجية  جديدة مرتفعة  محاصيل  أصناف  تطوير  في 

الوراثية.  الهندسة  تقنيات  من خالل 
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الفرصة لحضور العديد من المؤتمرات التي كان لها األثر الكبير 

في توسيع دائرة معارفي في المجال البحثي، وقد أثمر ذلك في 
حصولي على منحة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لدعم أحد 

مشاريعي في إطار شراكة مثمرة مع إكبا."         
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يحتفظ البنك الوراثي للمركز بأكثر من 12,000 مدخل لنحو 220 
. متحمالً للملوحة من قرابة 130 بلداً نباتياً  نوعاً 

تشتمل مرافق التدريب لدينا على قاعات اجتماعات وتدريب متعددة 
التقانات. بأحدث  ومجهزة  األغراض 

شبكيان  محميان  وبيتان  مكيفة  بالستيكية  بيوت محمية  أربعة  ولدينا 
نقل  وتسهيل  النباتية  التجارب  إلجراء  مختلفة  مناخية  ظروف  لتوفير 

البيئات. بين  النباتات 

للتربة من  ُيعرض في متحف التربة للمركز مشاهد طبيعية عامة وتنوعاً 
شتى أرجاء العالم. أما الهدف الرئيسي للمتحف فيكمن في رفع مستوى 

الغذائي . التوعية بأهمية تعدد أنماط التربة المختلفة في اإلنتاج 
ومازال المركز يحتفظ بمساحة من األراضي تبلغ 35 هكتار يمكن 

النباتات والحيوانات المحلية.   الدراسات حول أنماط  استغاللها في إجراء 

الحيوية والطاقة  المائية  الزراعة 
نعمل على تطوير الممارسات اإلدارية المثلى لنظم إنتاج 

يعاد  حيث  المتكاملة  المائية  والزراعة  الحيوي  الوقود 
يبحث  كما  المحالة.  والمياه  الملوحة  شديدة  المياه  استخدام 
الطحالب  استنبات  في  البحر  مياه  استخدام  كيفية  خبراؤنا 

والطاقة.  الحيوية  الكتلة  إلنتاج  الدقيقة 

التكيف سياسات 
واقتصادية  اجتماعية  بدراسات  ونقوم  للسياسات  تحليالً  نجري 

حول األمن الغذائي والتغذية السليمة، فضالً عن إجراء 
دراسات حول إدارة المياه واألراضي داخل البيئات الهامشية 

المحلي  المستوى  على  لشركائنا  توصيات  تقديم  بهدف 
واالقليمي والعالمي. كما يدأب المركز على دعم حكومات 

في  السياسات  برسم  يتعلق  فيما  الخليجي  التعاون  بلدان مجلس 
مجال إدارة التربة وملوحة المياه. 

ونقوم في إكبا ببحث فرص تعزيز سالسل القيمة المضافة 
الزراعية. 



شهادة  على  حائزة  زراعية  مهندسة  ليرا  أنجليكي  ديونيسيا  الدكتورة 
الدكتوراه في العلوم الزراعية من جامعة أثينا. انضمت إلى إكبا في 

العام 2013 كباحثة مابعد الدكتوراه، حيث يختص عملها بمراقبة 
في  واعدة  كمحاصيل  الستخدامها  الملحية  النباتات  أصناف  وتقييم 
الزراعة الملحية وكذلك لتطوير نظام زراعي يدمج مفاهيم تربية 

األحياء المائية والزراعة في آن واحد. 
تصف الدكتورة ديونيسيا تجرتها في إكبا قائلة: "فور انضمامي إلى 
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الزراعية  اإلنتاجية  تحسين  بهدف  والتطوير  التطبيقية  البحوث 
والمالحة.  الهامشية  البيئات  في  االستدامة  وتحقيق 

العالم  حول  المنظمات  مع  الشراكة  بمبدأ  بالعمل  المركز  يلتزم 
الهامشية  البيئات  والمياه في  الزراعة  لندرة  حلول  وتوفير  لتطوير 

والمالحة. 
المركز  يقوم  والدوليين،  واإلقليميين  المحليين  شركائنا  مع  بيد  ويداُ 

مستدامة  حلول زراعية  توفير  في  ويساعد  التطبيقية  البحوث  بتطبيق 
يختبر  كما  المحدود.  الدخل  ذوي  والمالحة  الهامشية  البيئات  لسكان 
اإلنتاجية  تحسين  بهدف  مطورة  تقنيات ومحاصيل  خبراؤنا  ويدخل 

الزراعية وزيادة دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
األراضي.   مستخدمي  من  وغيرهم 

الملحية للزراعة  الدولي  المركز  حول 

للحصول على المزيد من المعلومات حول الفرص البحثية في 
التالية: التفاصيل  عبر  معنا  التواصل  يرجى  إكبا، 

(إكبا) الملحية  للزراعة  الدولي  المركز 
صندوق بريد 14660، دبي، االمارات العربية المتحدة

هاتف: 1100 336 4 971+، فاكس: 1155 336 4 971+
icba@biosaline.org.ae االلكتروني:  البريد 

www.biosaline.org االلكتروني:  ICBAAgriculture@الموقع 

عروضنا
األساسية  الركيزة البشرية القدرات  تنمية جانب إلى االبتكار يشكل
المتعلقة  الحلول  االبتكار إليجاد ننتهج البحثية، حيث نشاطاتنا لكافة

وإنتاجية  المناخي، التغير مع والتكيف الطبيعية، الموارد  بتقييم
الحيوية، والطاقة المائية الزراعة جانب إلى وتنويعها،  المحاصيل

المهارات والمعرفة  تطوير في نساعد كما التكيف. سياسات وكذلك
برامجنا  اآلالف من استفاد القارات. وقد مختلف عبر شركائنا لدى

حول العالم. بلداً عشر خمسة من أكثر في التدريبية
بضمان نلتزم فإننا الرئيسي، نتاجنا تمثل المعرفة اعتبار أن وعلى

اليوم فرد  لكل بتطويرها نقوم التي المعرفة لتلك مجاني توفير
. وغداً

واستخدام المستدامة اإلدارة حول للمعرفة مركزاً لنصبح نتطلع كما
والمالحة. الهامشية البيئات في اإلنتاج الزراعي في الموارد

العام 2013 في المركز باشر
البحثية، والمعاهد الجامعات التعاون مع بفرص اإلطار، نرحب هذا
كافة  من الطموحون العليا وطالب الدراسات الخبراء يشكل حيث

وسرور. ترحيب موضع العالم بلدان
والتقنيات المتطورة البحثية المنشآت  بأهمية إيماننا من وانطالقاً

بناء منشآت على العمل الرائدة، باشرنا األبحاث إجراء في المتقدمة
الحالية. المنشآت  تطوير وكذلك المركز في جديدة بحثية

أعمالنا

التقنيات من عدد تطوير على خبراؤنا يعمل
التقليدية  المياه  استخدام  ذلك في بما المبتكرة،
ومياه المالحة المياه قبيل (من التقليدية وغير
الصناعية  والمياه  المعالجة الصحي الصرف

البحر)، ومياه الصرف الزراعي ومياه
وكذلك  واألراضي المياه إدارة وتقانات

التغير  مع التكيف ونمذجة بعد عن االستشعار
المناخي.

ومتعددة واسعة بخبرات ويمتاز خبراؤنا
في  المختلفة البحوث بإجراء واهتمام حثيث
السطحية  والمياه التربة،  التالية: المجاالت
والملوحة، والموارد الجوفية المياه وإدارة
الحقلية  المحاصيل ونظم النباتية، الوراثية

وأساليب  الزراعية،  الهندسة وكذلك والعلفية، 
المتكاملة  التصريف، واإلدارة ونظم الري
الموارد حوكمة عن فضالً المائية، للموارد
عن  االستشعار ونظم والسياسات، المائية
وكذلك  الجغرافية المعلومات  بعد، ونظم

المناخي. التغير نمذجة

الطبيعية الموارد تقييم
التربة  لتقييم والتحليل النمذجة أدوات بتوظيف نقوم

إنتاج نظم ظل في الهامشية المناطق في والموارد المائية
اإلدارية  الممارسات بهدف تزكية مختلفة، وذلك زراعية

ويجري القرار وغيرهم.  وأصحاب للمزارعين المثلى
والنمذجة  والمياه، التربة تحليل عمليات خبراؤنا

البحر  مياه تسرب مسألة دراسة جانب الهيدرولوجية، إلى
التقنيات نختبر كما الجوفية. المياه  جودة على وتأثيرها

المالحة  المياه وتحلية المياه، توفير مجاالت في المبتكرة
تحسين  المعالجة، وكذلك الصحي مياه الصرف واستخدام
الهامشية. البيئات  في التربة بالري وخصائص التحكم نظم

التقنيات من عدد تطوير على


