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إعداد :دائرة العالقات العامة والتسويق

الجامعة األلمانية األرنية تنظم ورشة عمل حول الزراعة المائية في األردن
نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة األلمانية األردنية بالتعاون مع جامعة هوهنهايم في ألمانيا ورشة عمل
حول تطوير الزراعة المائية في األردن بحضور رئيس الجامعة األستاذ الدكتورة منار فياض ونائب الرئيس الدكتور
عاطف الخرابشة.
وشارك بالدراسة التي أشرف عل ى تنظيمها كل من الدكتور زياد أبو الرب والدكتور سامر الغرابلة ممثلين من كل
من نقابة المهندسين الزراعيين ومؤسسة المواصفات والمقاييس وسلطة وادي األردن ومركز البحوث الوطني
للزراعيين.
وتأتي هذه الورشة بهدف نقل تجربة جامعة هوهنهايم األلمانية إلى الجامعة األلمانية األردنية في مجال الزراعة
المائية التي تسهم في تحسين اإلنتاج وتوفير كميات من المياه.
وبيّنت فياض أهمية هذه الورشة نظرا ألن األردن يعد من الدول الفقيرة مائيا وتعاني تربته من الملوحة ،مؤكدة
الحاجة الملحة للتوجه نحو الزراعة المائية لما لها من آثار إيجابية كالمساهمة في المحافظة على البيئة ومن ثم
الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة من المزروعات.
من جهته ،أشار الخرابشة إلى أهمية التفكير باستغالل المصادر والتعامل مع شح المياه فيما يخص الجانب الزراعي
وذلك لتحقيق االستفادة المثلى من المياه المتاحة وتقليل الهدر ما أمكن.
واستعرض الدكتور جورن غريمر من جامعة هوهنهايم نبذة عن الزراعة المائية من ناحية التطبيق العملي وكيفية
االستفادة منها لتطبيقها في األردن .كما طرح سيناريوهات حول إمكانية التطبيق الفعلي لهذا النوع من الزراعة.
وتضمنت الورشة عددا من المحاور أبرزها :نوعية المياه ومستوى جودة المياه للزراعة المائية وقبول المستهلكين
للمنتجات الهيدرولوجية.
واشتمل برنامج الورشة التي استمرت لمدة ثالثة أيام على زيارات ميدانية لمزرعة ومحطة تنقية جنوب عمان
لالطالع على نموذج لهذه الزراعة في األردن.
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مشروع للزراعات المائية عديمة التربة في الجامعة األلمانية األردنية
تمكن فريق بحثي من كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها في الجامعة األلمانية األردنية من تنفيذ مشروع بحثي
يتمثل بتوظيف الطاقة المتجددة في الزراعات المائية عديمة التربة وإنتاج األعالف العضوية التي ال تحتوي على أية
مواد كيماوية مصنعة.
ويهدف المشروع الذي تم تنفيذه في مزرعة إلنتاج اللحوم العضوية والتي يملكها المواطن محمد أبو عساف في
منطقة زيزيا وهو من سكان محافظة مادبا ،إلى ابتكار طرق جديدة باستخدام الطاقة المتجددة لزيادة إنتاج األغذية
واألعالف العضوية وتقديم حلول لمشاكل شح الطاقة والمياه وضعف الزراعة في األردن.
ويقوم المشروع على تصاميم للزراعات المائية إلنتاج الشعير العضوي ،إلى جانب دراسة الرؤية االقتصادية
وأنظمة الطاقة الضوئية إلنتاج األعالف المائية بجودة عالية وبكلفة مالية بسيطة ،وهو ما تم بناؤه في مزارعة أبو
عساف.
وأشار مشرف المشروع الدكتور عمار الخالدي إلى أنه يجسد أحد األمثلة للشراكة بين القطاعين الخاص -المجتمع
المحلي -والقطاع الحكومي العام ممثالً بالجامعة األلمانية األردنية والتي تعتمد المشاريع التطبيقية لتحسين نوعية
الحياة وحل بعض اإلشكاليات التي يواجهها المواطن األردني.
وبين الخالدي أن أهمية المشروع تكمن في إيجاد حل شامل للمشاكل التي يواجهها العالم كذلك كتغيّر المناخ وتدهور
التربة وندرة المياه والتي قد تتسبب في أزمة غذائية متوقعة خالل السنوات القادمة.
وأضاف أن األردن يعاني من حالة أزمة خاصة تتمثل في اجتماع شح المياه والطاقة معا ً ومما فاقم هذه األزمة
موجات اللجوء المتكررة إلى األردن ،األمر الذي سيزيد الطلب على المشاريع المماثلة ،مبينا أن المشروع يتميز بأنه
يعد صديقا للبيئة ومُجديا من الناحية االقتصادية نظرا الستخدامه النظام الكهروضوئي لتوليد الكهرباء ،حيث تم
إجراء تصميمات متعددة لبناء هذه المنظومة داخل حاوية شحن معاد تدويرها لجعلها محمولة ومن ثم يُسهل نقلها إلى
مناطق اللجوء.
وبين أنه تم في وقت الحق بناء مشروع األعالف المائية مع أجهزة فعالة لتزويد المزرعة بأربعة أطنان شهريا من
علف الشعير المائي بجانب األعالف التقليدية التي تم تغذيتها للثروة الحيوانية قبل أن يبدأ المشروع ،وهو مربح
اقتصاديا واألعالف المزروعة بالماء أدت إلى تحسين الترطيب وخفّضت اإلصابة بأمراض الجهاز الهضمي ،مثل
المغص والسخام الذي يحدث للحيوانات ،كما حفز جهاز المناعة ،ويعتبر علف الشعير متوازن طبيعيا بالمغذيات
األساسية وغني باألنزيمات التي تحتاجها األجيال القادمة.
وأوضح الخالدي أن االستهالك المائي لهذا المشروع قليل جدا حيث يعتمد على ر ّ
شات بسيطة من المياه ،كما أنه
ينتج من كل واحد كغم من بذور الشعير ستة كيلو غرامات من الشعير المحلي المستنبت تقريبا ً وتتم عملية اإلنتاج
في أجواء مضبوطة مما يحيد تأثير العوامل الجوية على العملية ،وبالتالي يساهم في التخفيف من األزمة االقتصادية
ع ن طريق إنتاج أعالف خضراء طيلة السنة مما يخفف كلف استيراد األعالف على األردن ويحسن االقتصاد
األردني ،كما أن المنتج صالح لالستخدام البشري ويمكن أن يستخدم في استخالص مضادات األكسدة المقاومة
لمرض السرطان.
ويسعى فريق المشروع المكون من المشرف الدكتور الخالدي والطلبة إيهاب درويش وأنس عورتاني ويزن حنون
إلى تعميمه إلنتاج كميات وفيرة من العلف الطبيعي لتحسين نوعية الحياة للمزارع األردني وتوفير المنتجات
العضوية بشكل عام ،وذلك بما يتوافق مع توصيات اللجنة المقيمة للمشروع والمكونة من الدكتور مظهر البدور
والمهندس فراس عالونة.
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