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م��ع تزاي��د ع��دد ال�س��كان ي��زداد الطل��ب عل��ى امل��واد الغذائي��ة .ولأن الأرا�ض��ي ال�صاحل��ة للزراع��ة ا�س��تنفدت
لزراع��ة املحا�صي��ل الغذائي��ة ،ولندرته��ا يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة .ف�إنه ينبغي ا�س��تغالل املناطق الربية
والأخ��رى غ�ير ال�صاحل��ة للزراع��ة مث��ل املناط��ق ال�س��احلية املتوف��رة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة من �أجل
تلبية الطلب املتزايد على املواد الغذائية .كما �أنه يجري البحث عن موارد بديلة للمياه لأغرا�ض الري ،و�إعادة
ا�س��تخدام املي��اه الناجت��ة م��ن م��زارع تربي��ة الأحي��اء املائي��ة ه��و بديل حلف��ظ املياه العذب��ة .لذلك ف��إن الربط بني
النظ��ام البيئ��ي ال�صح��راوي وتربي��ة الأحي��اء املائية هو حل مهم لتحقيق اال�س��تفادة م��ن الأرا�ضي غري ال�صاحلة
للزراعة يف تعزيز التنوع الغذائي .ومتا�شيا مع هذا ف�إن وزارة التغري املناخي والبيئة وبالتعاون مع معهد م�صدر
للعلوم والتكنولوجيا �أطلقت م�ش��روع ا�س��تخدام زراعة النباتات ال�صحراوية واال�س��تزراع ال�س��مكي لدرا�س��ة �إنتاج
الغ��ذاء والطاقة احليوية.
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اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،وﺗﻮﻓ deاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻮريﺔ ﻟﻈﺎهﺮة اﳌﺪ ااﻷﺣﻤﺮ وازدهﺎر
اﻟهﺎﺋﻤﺎت اﻟﻀﺎرة وﻧﻔﻮق اﻷﺳﻤﺎك
وزارة اﻟﺘﻐ deاﳌﻨﺎqي واﻟﺒيﺌﺔ

شكل 1.1

إنتاج الوقود الحيوي بالنظام
مشروع
ذات اﻷهﻤﻴﺔ
مخططﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪن
اﻟﻌﺮبﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ
تﻌﺘ| dاﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ذات أهﻤﻴﺔ ﻛﺒdeة ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات

ﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ وزارة اﻟﺘﻐ deاﳌﻨﺎqي واﻟﺒيﺌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺮﺻﺪ اﳌﺪ
اﻷﺣﻤﺮ ويﺴﺘﻤﺮ هﺬا اﻟ|dﻧﺎﻣﺞ ﺣ YZاﻵن.

للطاقة و الزراعة بمياه البحر
المتكامل
ﺧﻼل 2009 – 2008
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋÖى اﻟﺴﺎﺣﻞ .وﻗﺪ واﺟهﺖ

ﻇﺎهﺮة اﳌﺪ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺬي تﺴبﺐ Uي ﻧﻔﻮق اﻷﺳﻤﺎك،

مصدر للعلوم والتكنولوجيا)
معهد
(المصدر:
نﺸﺮ اﻟﺮواﺋﺢ
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،و
وأﺛﺮ Uي اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ

اﻟﻜﺮ`ëﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﳌﺘﺤﻠﻠﺔ وﻗﺪ أوﻗﻒ ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ.
وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺎت ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻔdsة أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟهﺎﺋﻤﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ تﺴﺘﻮﻃﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وïي
ذات ﻗﺪرة ﻋÖى اﻻزدهﺎر وذات ﺳﻤﻴﺔ .وﺗﺒeن أﻧﮫ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت والخ|dات Uي اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺎهﻢ Uي ﺗﻔòôö
اﳌﺪ اﻷﺣﻤﺮ ﺧﻼل هﺬا ﺗﻠﻚ اﻟﻔdsة.
وﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑeن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ وبeن اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮبﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻏdeهﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﺷكﻞ  :1.1ﺻﻮر اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺒeن درﺟﺎت الحﺮارة وارﺗﻔﺎع نﺴﺐ اﻟكﻠﻮروﻓﻴﻞ
ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋÖى نﺸﺎﻃﻴﺔ اﻟهﺎﺋﻤﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ Uي  30ﻣﺎرس ) 2015اﳌﺼﺪر :اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ لحﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮيﺔ (

إدارة أﺑﺤﺎث اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮيﺔ

• ت�صميم التجارب امليدانية والتي ت�شمل ا�ستزراع الأ�سماك ،وزراعة النباتات ال�صحراوية مثل
�ساليكورنيا ،والقرم
• �إعداد �أحوا�ض اال�ستزراع وحقول الزراعة ونظام الري
• الر�صد والتقييم والتحليل الدوري للنتائج الواردة من النظام
• �إعداد تقرير وورقة علمية حول �إنتاج الوقود احليوي واال�سماك وتخزين الكربون امل�ستدام
من النباتات ال�صحراوية املروية مبياه البحر

شكل 2.1
إعداد حقل التجربة الميدانية لمشروع إنتاج الوقود
الحيوي بالنظام المتكامل للطاقة و الزراعة بمياه
البحر (المصدر :إدارة أبحاث البيئة البحرية)

التوجهـات المستقبليــة

�إنتاج الوقود احليوي واال�سماك والنباتات ال�صحراوية با�ستخدام النظام املتكامل للطاقة و الزراعة ،ثم ميكن زيادة مقيا�س امل�شروع من  20,000مرت مربع �إىل
 2,000,000مرت مربع لإنتاج الكتلة احليوية والوقود احليوي على نطاق جتاري.

