
ي 
 �عمل بالذكاء االصطنا�ي لل�شف عن اضطرابات المحاص�لإ�با �علن عن إطالق تطبيق هات�ف

، اإلمارات الع���ة المتحدة،  ي ي والبيئة   -  2022د�سم�ب   12ديب
ي، وز�رة التغ�ي المنا�ن أعلنت معا�ي م��م بنت محمد المه�ي

، قادر ع� ال�شف عن بدولة اإلمارات الع���ة المتحدة، عن إطالق  تطبيق جد�د للهواتف الذك�ة �عمل بالذكاء االصطنا�ي
ي مقر المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة (إ�با)

 .اضطرابات المحاص�ل، وذلك خالل حفل أق�م �ن

وع  ي إطار م�ث
ن إ�با وجامعة برشلونة اإلسبان�ة، �ن "تط��ر التطبيق الذي أطلق عل�ه اسم "الدكتور نبات" هو ثمرة تعاون بني
ن أصحاب الح�ازات الصغرى لل�شف عن االضطرابات النبات�ة  ."تطبيق ذ�ي سهل االستخدام للمزارعني

ن   ي م� وتو�س واإلمارات الع���ة المتحدة، كما أنه ُمصمم لمساعدة المزارعني
ن �ن كاء محليني ر التطبيق بدعم من �ث فقد ُطوِّ

ي ا
ن ال�تشاف اضطرابات المحاص�ل �ن ن والمرشدين الزراعيني لمراحل المبكرة، و�التا�ي تقل�ل خسائر الغلة الزراع�ة وتحسني

ن  آفة زراع�ة شائعة تص�ب الطماطم والفلفل والخ�ار، ح�ث تعت�ب هذە المحاص�ل  18الدخل. والتطبيق قادر ع� تمي�ي
ي البيوت المحم�ة. 

ن الذي يزرعون محاص�لهم �ن  النقد�ة مهمة لصغار المزارعني

ي والبيئة بدولة اإلمارات: "هذا التطبيق هو مثال جوهري ع�   قالت معا�ي م��م بنت محمد 
ي، وز�رة التغ�ي المنا�ن المه�ي

 ، ي
ي مقدمتها التغ�ي المنا�ن

ا�دة باستمرار و�ن ن ك�ف�ة �سخ�ي قوة التكنولوج�ا لمعالجة المخاوف الُملّحة واحتواء التحد�ات الم�ت
ن بالتأ��د من الممارسات الزراع�ة، وُتعزز جودة وكم�ة  لذا لدينا اعتقاد راسخ بأن التدخالت التكنولوج�ة البّنا  ءة سُتحسِّ

ن  . كما أننا ع� ثقة من أن التطبيق س�غ�ي قواعد اللعبة للمزارعني ن ن �شكل خاص ح�اة المزارعني ، وُتحسِّ الحصاد الزرا�ي
ة، ح�ث سيوفر لهم التشخ�ص المبكر الضطرابات النباتات بنق رة زر واحدة و�ساعدهم أصحاب المشار�ــــع الزراع�ة الصغ�ي

 ." ع� إنقاذ محاص�لهم

غرى   ، المدير العام إل�با: "�حتل المزارعون أصحاب المشار�ــــع الزراع�ة الصُّ ي بدورها قالت سعادة الدكتورة ط��فة الزعاىب
، فهم �مثلون العمود الفقري للعد�د من االقتصادات الزراع�ة، ل�نهم �فتق ي

ي مجال األمن الغذاىئ
ي كث�ي موقع الصدارة �ن

رون �ن
ي ذ�ي  

من األح�ان القدرة ع� الوصول للمعلومات المتعلقة باآلفات واألمراض النبات�ة، وهذا ما دفعنا إ� تط��ر تطبيق هات�ن
ن أ�ديهم ن ووضع المعرفة والذكاء االصطنا�ي بني  ." من شأنه أن �سد الهوة المعلومات�ة لدى المزارعني

و�د نموذج الذكاء االصطنا�ي بها بعد تط��رە من قبل جامعة برشلونة.  وكان إ�با قد جمع ب�انات أول�ة من البل ن دان الثالثة ل�ت
ا وتدر�ب  ي اإلرشاد  414كما تم اختبار التطبيق م�دان��

ن �ن ا من أصحاب المشار�ــــع الزراع�ة الصغرى والمتخصصني مزارع�
ي خالل األعوام   . 2022 -  2020الزرا�ي الذين قدموا مالحظاتهم حول اإلصدار التج��يب

من جهته قال الدكتور خوس�ه ل��س أراوس، أستاذ فسيولوج�ا النبات بجامعة برشلونة: "�كمن مستقبل الزراعة األ��� كفاءة  
ي التكنولوج�ا واالبتكار. لذلك، نحن نأمل أن نرى هذا التطبيق وقد تبناە المزارعون من أصحاب المشار�ــــع  

والصد�قة للبيئة �ن
ي جميع أنحاء المنطقةالزراع�ة الصغرى والمستخدم 

 ".ون الزراعيون اآلخرون �ن

ي إ�با: "�شكل اآلفات واضطرابات 
وع �ن وقالت الدكتورة هندة المحمودي، أخصائ�ة فسيولوج�ا النبات وقائدة الم�ث

ق األوسط وشمال إف��ق�ا. لذلك �مكن   ي ال�ث
ن أصحاب المشار�ــــع الزراع�ة الصغرى �ن ا للمزارعني � ا كب�ي المحاص�ل تحد��

ي إجراء التشخ�ص الفوري الضطرابات النباتات واتخاذ إجراءات لألن
ا �ن ا حاسم� ظمة الذك�ة مثل هذا التطبيق أن تلعب دور�

ي الوقت المناسب". 
 فعالة �ن

ي إنتاج المحاص�ل �سبب اآلفات واألمراض  
اوح الخسارة السن��ة �ن ا لمنظمة األغذ�ة والزراعة التابعة لألمم المتحدة، ت�ت ووفق�

ُد أمراض النبات االقتصاد العال�ي خسائر تقدر بحوا�ي   40 - 20حوا�ي النبات�ة  بِّ
�
ي كل عام ُت�

ي المئة ع� مستوى العالم. و�ن
�ن

ن  220 �ة ما ال �قل عن سبعني ، بينما يبلغ حجم الخسائر الناجمة عن اإلصابات الح�ث مل�ار دوالر  70مل�ار دوالر أم���ي
 .أم���ي 

ق�ة تجدر اإلشارة إ� أن التطبيق م ي الوقت الراهن لم� وتو�س واإلمارات الع���ة المتحدة، ول�ن هناك خطط ل�ت
مج �ن �ب

 .
ً

ي بلدان أخرى مستقب�
 التطبيق وطرحه �ن



ە توص�ات للتعامل مع كل آفة  �ة، إضافة إ� توف�ي ن كما أن التطبيق مجهز للعمل بثالث لغات و�ي الع���ة والفر�سة واإلنكل�ي
�ل ع�نبات�ة يرصدها. وهو متاح  ن كما �مكن تحم�ل �سخة ال��ب منه من الموقع:    Google Play للت�ن

https://drnabat.biosaline.org 

 :لالستفسارات الصحاف�ة

 الس�د عبد المطلب ب�جمراتوف، إ�با

a.begmuratov@biosaline.org.ae 

 00971559170029هاتف متحرك: 

 حول إ�با

ي العالم يركز ع� المناطق الهامش�ة ا
ي �ع�ش فيها المركز الدو�ي للزراعة الملح�ة هو مركز ف��د للبحوث الزراع�ة التطب�ق�ة �ن ليت

ا   مل�ار شخص.   1.7حوا�ي   ي تتسم بكفاءة استخدام الموارد والذك�ة مناخ�� وهو �حدد و�خت�ب و�قدم المحاص�ل والتقن�ات اليت
ي تتناسب �شكل أفضل مع مختلف المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة الم�اە والجفاف.  ومن خالل عمله، �ساعد المركز  واليت

ا حول العالم. الدو�ي للزراعة الملح�ة  ي وسبل الع�ش لبعض المجتمعات ال��ف�ة األشد فقر�
ن األمن الغذاىئ  ع� تحسني

www.biosaline.org 

 حول جامعة برشلونة 

ن  شلونة وكتالون�ا، وتجمع بني ا ب�ب ا وث�ق�  . الق�م التعل�م�ة التقل�د�ة، واالبتكار، والجودة، والشمولترتبط جامعة برشلونة ارتباط�

ا، وتضم   200تم تصن�ف الجامعة كواحدة من أفضل  مرا�ز تعل�م�ة ومدرسة دكتوراە   10كل�ة، إضافة إ�   16جامعة عالم��
خدمات العلوم تدار من خاللها جميع برامج الجامعة األ�اد�م�ة. وتحتوي الجامعة كذلك ع� حد�قة للعلوم، ومركز 

ا، وأ��� من  17والتكنولوج�ا، و   ا بحث��  .مجموعة بحث�ة، وما �قرب من ستة آالف باحث 500معهد�

www.ub.edu 
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