
 اضطرابات النبات   عن للكشفالهاتف المحمول عىل  إصداًرا تجريبًيا من تطبيق يستعرض إكبا 
 

، اإلمارات العربية المتحدة،  ي ( نسخة  إكباعرض المركز الدولي للزراعة الملحية ) - 2021ديسمب   9دب 
محمول يعمل بالذكاء االصطناعي للكشف عن االضطرابات النباتية  عىل الهاتف التجريبية من تطبيق 

ي اإلمارات العربية المتحدة.  
ن العام والخاص فن ن من مؤسسات القطاعي  ن الزراعيي  ن والمتخصصي   للباحثي 

 
ا  22فقد شارك 

ً
ي ذلك وزارة مؤسسات الدولةمن مختلف مختًصا وباحث

ي والبيئة،  ، بما فن
التغب  المناخن

ي للزراعة والسالمة الغذائية، وهيئة البيئة  ، وبلدية الشارقة، وبلدية رأس   -وهيئة أبوظب  ي ، وبلدية دب  ي أبوظب 
ة من  ،الخيمة ي الفبر

عىل للتعرف عىل كيفية استخدام تطبيق  2021ديسمب   8إل  7ورشة عمل تطبيقية فن
  باضطرابات النبات.  الهاتف المحمول لجمع البيانات المتعلقة

 
ي إسبانيا ضمن أنشطة 

وع "نظم إكبا ورشة العمل بالتعاون مع جامعة برشلونة فن تطوير تطبيق سهل  مشر
ة للكشف عن االضطرابات النباتية ن أصحاب الحيازات الصغب    ". االستخدام للمزارعي 

 
ي  يسعدنا أن نعرض النسخة التجريبية من ": اإلنابة إلكبا ب، المدير العام وقالت الدكتورة طريفة الزعاب 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة عىل تطبيق 
ي مجال  وهي دولة  -الهاتف المحمول فن

تحتل مكانة مرموقة فن
ي ذلك الزراعة.  

ي مختلف القطاعات، بما فن
األجهزة المحمولة مع  عىل تطوير تطبيق يتوافق كما االبتكار فن

ي عىل الزراعة القا
نا البحب  ن ن الزراعة. تركب  حالًيا،  و ئمة عىل البيانات واستخدام الذكاء االصطناعي لتحسي 

نت األشياء واألنظمة الذكية.  ي تركز عىل استخدام الطائرات بدون طيار وإنبر
لدينا عدد من المشاري    ع البر

ي اإلمارات العربية المتحدة و هذا النأمل أنه بمجرد إطالق 
ن خرى، فإنه األ دول  ال تطبيق فن سيساعد الباحثي 

ي مراحل مبكرة وبالتالي اتخاذ  
ن عىل اكتشاف اضطرابات النبات فن ن والمزارعي  ن والمتخصصي  الزراعيي 

   اإلجراءات الالزمة لتقليل خسائر المحاصيل". 
 

:   ،الدكتور خوسيه لويس أراوس، أستاذ فسيولوجيا النبات بجامعة برشلونة بإسبانيا أشار من جانبه، 
ً
قائال

ي تحديات 
ك شبه الجزيرة العربية وحوض البحر األبيض المتوسط فن ناتجة عن تغب  المناخ،   متماثلة"تشبر

ي مع تزايد حاالت الجفاف والملوحة. 
ن
تعاون إكبا وجامعة برشلونة  ،هذه البلدان ومن أجل تطوير الزراعة ف

ي استخدام المياه 
عىل مدار السنوات الست الماضية لتطوير تقنيات المراقبة للسماح بزراعة أكب  كفاءة فن

ي ذلك نخيل التمر والكينوا والساليكورنيا والحبوب. 
عىل مدار العام  و المالحة لمختلف األنواع، بما فن

، عمل الفريقان عىل تطوير الو  ن ي عىل  نصف الماضيي 
تطبيق للهواتف المحمولة بهدف التعرف التلقاب 

ي أنواع  ةواالضطرابات النباتياآلفات 
   والكينوا ".  مختلفة من محاصيل الخضار فن

 
ي إكبا ال ةأشارت الدكتورة هندكما 

وع محمودي، أخصائية فسيولوجيا النبات فن : "تشب   ومديرة المشر

ن  اوح بي  ي المحاصيل بسبب اآلفات واألمراض تبر
ي المائة،   40إل  20التقديرات إل أن الخسائر السنوية فن

فن
ن  ينعكس سلًبا عىل مما  . لذلك،  كذلك عىل تحقيق واالقتصادات الوطنية و دخل المزارعي  ي

األمن الغذاب 
ي جامعة برشلونة  يمكن لألنظمة الذكية مثل تطبيق الهاتف المحمول الذي نعمل عىل 

كائنا فن تطويره مع شر
ن عىل إجراء التشخيص الفوري وتسهيل االستجابة الفعالة ألمراض النبات وهجمات   أن تساعد المزارعي 

ي مراحلها المبكرة". 
  اآلفات فن

https://www.biosaline.org/ar


 
ي للزراعة والسالمة وعلق المهندس  ي هيئة أبوظب 

، مسؤول اإلرشاد الزراعي فن   الغذائيةمحمد عىلي العبدولي
ن بالورشة أشكر إكبا عىل هذه الفرصة العظيمة لحضور ورشة العمل التدريبية المهمة  ": وأحد المشاركي 

. مثل هذه األدوات مطلوبة   ن حيث ناقشنا كيفية استخدام تطبيق الهاتف المحمول لمساعدة المزارعي 
ن ومساعدتهم عىل حماية محاصيلهم. هناك إمكانية كب ي هذا الجانب". بشدة لتوجيه المزارعي 

ة للتعاون فن    ب 
 

ي مرص والمغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدة. 
ن فن وع حالًيا المزارعي  ا وسيتم الحيستهدف المشر

ً
ق

ا. كما طرحه 
ً
ي بلدان أخرى أيض

  تتوفر النسخة النهائية بثالث لغاتحيث سوف يتم تخصيصه لكل بلد،  سفن
ية والفرنسية.  هي  ن    العربية واإلنجلب 
 

### 

 لالستفسارات الصحفية: 
 إكبا 

، اإلمارات العربية المتحدة:  ي ي راذر، إكبا، دب  أو   s.rather@biosaline.org.aeالسيد شوكت نب 

971551378653+ 

 حول إكبا  
 

ي العالم يركز عىل المناطق  
المركز الدولي للزراعة الملحية )إكبا( هو مركز فريد للبحوث الزراعية التطبيقية فن

ي يعيش فيها حوالي 
مليار نسمة. ويعمل المركز عىل تحديد واختبار وإدخال المحاصيل   1.7الهامشية البر

ي تتناسب بشكل أفضل مع المناطق ا
 والبر

ً
لمختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة المياه  والتقنيات الذكية مناخيا

ي وسبل العيش لبعض المجتمعات  
ن األمن الغذاب  والجفاف. ويساعد إكبا من خالل عمله عىل تحسي 

 حول العالم.  
ً
 الريفية األشد فقرا

www.biosaline.org 
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