
سرينيفاسو بابوال

التاريخ 2018/1/10

تحقيق األمن الغذائي من خالل 
القوى الرقمية الخمس

بالتعاون مع





القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.
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أدى التزايد المتسارع لتعداد سكان 
األراضي  مساحة  وتراجع  العالم، 
الموارد  وشّح  للزراعة،  الصالحة 
إلى  المناخ،  تغّير  وتأثير  المائية، 
زيادة ضعف مستقبل الزراعة واألمن 
الغذائي في العالم، ما يهدد وجود 

الحياة ذاتها كما نعرفها.

تشير التقديرات إلى أن كل زيادة في درجات الحرارة بمقدار 

درجة مئوية واحدة تقلل وسطيًا غلة القمح بنسبة 6 في 

في   7 بنسبة  والذرة  المائة،  في   3 بنسبة  واألرز  المائة، 

وسيستمر  المائة.  في   3 بنسبة  الصويا  وفول  المائة، 

الوضع في التفاقم بالوقت الراهن في عالم يعاني فيه 

نحو 800 مليون شخص من نقص مزمن في الغذاء وسوء 

التغذية. ولمعالجة هذه المشكلة، ال بّد من إعادة النظر في 

الزراعة  مجال  في  المتبعة  التقليدية  الممارسات  مختلف 

وإصالحها من خالل تسخير القوى الرقمية الخمس وهي: 

والسحابة،  والتحليالت،  والتنقلية،  االجتماعية،  الشبكات 

وإنترنت األشياء، وذلك بهدف إنشاء كيانات “متوافقة مع 

Cli�( المناخ”  مع  و”متوافقة   ،)Market Smart )السوق” 

mate Smart(، ُوأطلق على هذه الكيانات تسمية “برايد” 

في  التقدمية  المتكاملة  الرقمية  )المشاريع   )PRIDE(

الرئيسية  “برايد”  مهام  إحدى  وتتمثل  الريفية(.  المناطق 

في دعم الحكومات خالل سعيها لتحقيق األمن الغذائي.

إلى  الحاجة  على  التقرير  هذا  في  الضوء  وسنسلط 

بهدف  االتجاهات،  متعددة  المرنة  التقنيات  من  مجموعة 

دعم هذه الكيانات التقدمية وتحويلها إلى قوى اقتصادية 

العالمية  القوى  محلية قادرة على الصمود أمام مختلف 

الملخص  .١

خاصة  بروتوكوالت  وضع  سبق  ما  ويشمل  المعاكسة. 

والموارد  لألراضي  األمثل  االستخدام  إلى  ترمي  بالزراعة 

خوارزمي  نهج  اعتماد  خالل  من  المزارعون،  يملكها  التي 

يستند إلى آلية إحصائية وتقنيات التعلم العميق. هذا وتتم 

االستفادة من البيانات التي تتراوح بين المعلومات الكلية 

المعلومات  إلى  وصواًل  بعد  عن  باالستشعار  المتعلقة 

إنترنت  من  والمستمدة  المزرعة  مستوى  على  الدقيقة 

األشياء. وكان لهذا النوع من تحليل البيانات أثر تحولي في 

حياة صغار المزارعين والمزارعين الهامشيين، دافعًا إياهم 

نحو مستقبل من االزدهار االقتصادي واألمن الغذائي.
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دورًا  الزراعة  قطاع  أّدى  لطالما 
اإلنسان  رفاه  تعزيز  في  أساسيًا 
وتحقيق النمو االقتصادي الوطني 
وُتعزى  العالم.  أنحاء  جميع  في 
وظائفه  تعدد  إلى  جزئيًا  أهميته 
ومصدر  العيش  لسبل  كموفر 
لألسر  العمل  فرص  وتوليد  للدخل 
الزراعة  قطاع  أّدى  كما  الريفية. 
تماسك  في  محوريًا  دورًا  أيضًا 
خالل  من  الريفية  المجتمعات 
المتعلقة  الخدمات  على  الحفاظ 
توفير  )مثل  اإليكولوجية  بالنظم 
والتلقيح،  وتنقيتها،  المياه 
ومكافحة اآلفات واألمراض، وتحّول 

االقتصادات المحلية(.

عنصرًا  الزراعي  القطاع  في  المزارعين  صغار  يزال  وال 

يواصلون  وهم  الزراعية،  التنمية  لتحقيق  بالنسبة  محوريًا 

من  سليم  غذائي  نظام  تعزيز  في  الهام  دورهم  أداء 

الناحية اإليكولوجية وعادل اجتماعيًا.

المقدمة  .٢

)ممن  الهامشيون  والمزارعون  المزارعين  صغار  يدير   •

في   80 هكتارات(   10 إلى  تصل  مساحات  في  يعملون 

المائة من األراضي الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء 

وآسيا.

يوفر أصحاب الحيازات الصغيرة ما يصل إلى 80 في المائة   •

من إمدادات الغذاء في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، 

ومساهماتهم  البقاء  على  االقتصادية  قدرتهم  وإن 

مهددة  والثقافي  االقتصادي  المشهد  تنوع  في 

نتيجة للضغط التنافسي الناجم عن العولمة واالندماج 

المشتركة. ويسير مصيرهم  االقتصادية  المجاالت  في 

باتجاهين؛ إما أن يخرجوا من دائرة المنافسة ويصبحوا 

أكبر  إلى وحدات  يتطوروا  أن  أو  ذاتيًا،  منتجين مكتفين 

قادرة على التنافس مع المزارع الصناعية الكبيرة.

أصحاب  من  المزارعون  يواجهها  التي  الصعوبات  أدت   •

الحيازات الصغيرة في تخطي المشاكل التي تفرضها 

التأثير  إلى  العالمية،  والمناخية  االقتصادية  القوى 

بشكل جذري على األمن الغذائي في مختلف المناطق.

يحتمل أن تؤثر صدمات أسعار األغذية بشكل كبير في   •

في  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  الغذاء  إمدادات 

المستقبل القريب. وكانت المنطقة قد عانت كثيرًا خالل 

الفترة ما بين عامي 2007-2008 عندما ارتفعت األسعار 

 ٤0 بنحو  ملحوظ  بشكل  العالمية  الغذاء  أسواق  في 

الغذائية في  الواردات  ارتفعت تكلفة  المائة، كما  في 

الشكل ١: متوسط حجم الحيازات الزراعية )هكتار(
المصدر: منظمة األغذية والزراعة )2012( “صحيفة وقائع حول أصحاب الحيازات 

الصغيرة واألسر العاملة بالزراعة”.
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منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من 8 مليار دوالر 

األخير  الربع  خالل  أمريكي  دوالر  مليار   20 إلى  أمريكي 

من عام 2008.

تحفيز تنظيم   .٣
المشاريع واالبتكار في 

المناطق الريفية

المزارعين والمزارعون  يعاني صغار 
الهامشيون في جميع أنحاء العالم 
من  عديدة  مشاكل  من  باستمرار 
قبيل الحصول في الوقت المناسب 
المدخالت  على  موثوق  وبشكل 
وإمكانية  المناسبة،  الزراعية 
والحصول  األسواق،  إلى  الوصول 
في  الموثوقة  المعلومات  على 
الوقت المناسب، إلى جانب الحصول 

على االئتمان.

أحدث  المزارع  لدى  ليس  التكنولوجيا:  إلى  الوصول   •

بسرعة.  اعتمادها  على  ُمدرَّب  غير  أنه  كما  التقنيات، 

ويحول االفتقار إلى الحلول التكنولوجية الجديدة دون 

تحقيق المساواة بين المزارعين على الصعيد العالمي.

الروابط بين األسواق: توجد فجوة بين ما ينتجه المزارع   •

مع  يتواصل  ال  فالمزارع  المستهلك،  يطلبه  وما 

بالتجزئة  البيع  وسالسل  األغذية  ومصّنعي  مجّمعي 

إنتاجه.  وطبيعة  شكل  تحديد  في  يساعده  نحو  على 

وعليه، يبقى اإلنتاج هو نفسه سنویًا، ويعتمد إلی حد 

ببرامج  مدفوعًا  يكون  ما  وغالبًا  المزارعين،  علی  کبیر 

الدعم الحكومية المتنوعة.

والمزارعين  المزارعين  صغار  لتنظيم  ماسة  حاجة  هناك 

القدرة على  تتيح لهم  زراعية  الهامشيين في مجموعات 

تحمل تكاليف استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية 

الزراعية المستدامة. وقامت عدة دول مثل الهند في هذا 

السياق بإدراج إصالحات سياسية جديدة بغرض إعادة تنظيم 

نظام اإلنتاج في زراعة مؤسسية وتعاقدية. وجرى اعتماد 

أنظمة اإلنتاج هذه على نحو جيد في منظمات/تعاونيات 

المزارعين المنتجين، وتم تخطي الكثير من المشاكل التي 

كانت قائمة.

حلت  قد  الريفية  المشاريع  هذه  أن  من  الرغم  وعلى 

والمزارعين  المزارعين  بصغار  المرتبطة  المشاكل  بعض 

الهامشيين )مثل حيازة األراضي المجزأة وما إلى ذلك(، إال 

أنها ال تزال تفتقر إلى التكنولوجيا الالزمة لتسهيل اإلنتاج 

المستند إلى حاجات السوق والوصول إلى بيانات السوق 

التي تمّكن هذه المشاريع من التحول إلى مشاريع رقمية 

متكاملة في المناطق الريفية.

الشكل ٢: المشاريع الرقمية المتكاملة في المناطق الريفية
المصدر: شركة “تاتا” للخدمات االستشارية
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األساسي للبيانات المطلوبة في “خدمات االستشعار عن 

بعد الزراعية المعرفية” )CRSSA(. ويوجد اليوم الكثير من 

األقمار الصناعية التجارية والحكومية المعّدة لهذا الغرض، 

وشكلت األقمار الصناعية “الندسات” )LANDSAT( أساس 

واسعة  إمكانيات  أمام  الباب  وفتحت  الجهود،  هذه  جميع 

والمنتجات  “الندسات”  بيانات  وتتوفر  الزراعية.  للتطبيقات 

المرتبطة بها لالستخدام العام من برامج “إيرث إكسبلورر” 

والماسح   ،)GlobeVis( فيز”  و”جلوب   ،)Earth-explorer(

 ،)NASA( “ناسا”  ووكالة   ،)USGS( األمريكي  الجيولوجي 

سيرفيسيز”  ويب  “أمازون  من  العامة  البيانات  ومكتبة 

 ،)Amazon Web Services Public Data Library(

والكثير   )Google Earth Engine( إيرث”  “جوجل  ومحرك 

“سنتينيل” مثل  األخرى  الصناعية  األقمار  وقامت   غيرها. 

و”ريسات”   ،)Planet Labs( البس”  و”بالنيت   ،)Sentinel(

بالمضي   ،)ResourceSat( سات”  و”ريسورس   ،)RISAT(

في  وتوجد  “الندسات”.  قوة  نقاط  تحسين  في  قدمًا 

للتطبيقات  الصناعية  األقمار  من  مجموعة  الحالي  الوقت 

البيانات األساسية التي بنيت عليها  الزراعية، والتي توّفر 

.)CRSSA( خدمات االستشعار عن بعد الزراعية المعرفية

رئيسًا في فهم طبيعة  دورًا  الصور  النوع من  يؤدي هذا 

المعرفة  وإن  معالجتها،  تتم  التي  الزراعية  المشكلة 

ويجب دعم هذه المشاريع الريفية وجميع األطراف المعنيين 

موّحد  كمحرك  يعمل  متكامل  نظام  خالل  من  اآلخرين 

الممارسات  لنشر  تواصل  وقناة  معرفية  قاعدة  إلنشاء 

الزراعية المخصصة على جميع المزارعين األعضاء وتحسين 

تتبع  إمكانية  إلى  يؤدي  ما  اإلمداد،  سلسلة  ممارسات 

اإلنتاج وضمان الشفافية في المعامالت التجارية.

٣.١ أهداف مشروع رقمي متكامل في 
المناطق الريفية

االستفادة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف   •

عن  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  من  المزارعين  تمكين 

طريق ربطهم بشركاء وخبراء من مختلف النظم البيئية 

الزراعية وتعزيز الزراعة القائمة على أسس علمية.

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  من  االستفادة   •

لتحقيق وفورات كبيرة من خالل تجميع حيازات األراضي، 

والمنتجات الزراعية، والطلب على المدخالت الزراعية.

للمزارعين  الخدمات  من  ومحددة  مخصصة  باقة  تأمين   •

الممارسات”،  و”أفضل  الزراعية”،  “االستشارة  مثل 

اإلنذار”،  و”خدمات  المحاصيل”،  وتخطيط  و”تناوب 

الجوالة  الهواتف  على  وذلك  وغيرها،  و”المشتريات” 

وباللغة المحلية. 

٣.٢ االبتكار التكنولوجي - االستشعار
عن بعد

يتطلب تحسين ممارسة الزراعة توفير معلومات دقيقة في 

الوقت المناسب ومتاحة مكانيًا من خالل حّل مقبول، ويمكن 

تصنيف المعلومات المطلوبة لتحسين الممارسات الزراعية 

الصور  وتشكل   .٣ الشكل  في  مبّين  هو  كما  فئات  ضمن 

المصدر  االصطناعية  األقمار  عبر  عليها  الحصول  يتم  التي 

الشكل ٣: تدفق البيانات في الخدمات المقدمة عبر االستشعار عن بعد المعرفي.
المصدر: شركة “تاتا” للخدمات االستشارية
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وتتطلب  المقبلة.  لألسابيع  المتوقع  الطقس  وكذلك 

درجة  واآلفات  والفيروسية(  والبكتيرية  )الفطرية  األمراض 

يمكن  كما  وتنتشر،  لتظهر  مؤاتية  ورياحًا  ورطوبة  حرارة 

بالطقس من خالل  المرتبط  بتفشيها  التنبؤ بشكل مؤقت 

وُتستخدم  هذا  المكانية.  الطقس  بأحوال  التنبؤ  نماذج 

المأخوذ  التنبؤ  إلى  باإلضافة  للمزارع  المكانية  الجوانب 

من نماذج أحوال جوية عالمية، بغرض توفير توقعات على 

مستوى المزرعة.

على  القائمة  والمعرفة  بعد،  عن  االستشعار  باستخدام 

فإنه  اآلالت،  وتعلم  الطقس،  أحوال  وتوقع  المحاصيل، 

قد  كانت  النطاق  واسعة  بيانات  تحليالت  إجراء  اآلن  يمكننا 

الزراعية على النحو  أظهرت قدرات لتغيير سلسلة القيمة 

نمو  جوانب  لمختلف  التنبؤية  التحليالت  وتساعد  األمثل. 

المحاصيل في تحسين الدقة واليقين في الزراعة، ويمكن 

لهذه األنظمة أن توفر إيضاحات قابلة للتنفيذ في مقاربة 

محايدة النطاق من أجل:

وغّلة  المزروعة،  األراضي  لمساحة  التلقائي  التقدير   )1(

المحاصيل، ومقارنتها مع األعوام السابقة.

بيانات الطقس في الوقت الفعلي وتوقعات األحوال   )2(

ببيانات  يومًا(، ومقارنتها   21 إلى  )تصل  الجوية لمدة 

تاريخية )تصل إلى ٣ أعوام(.

في  ُمضّمنة  تكون  الصور  هذه  في  المقدمة  الزراعية 

الطول الموجي للصورة، فاختيار الطول الموجي المزمع 

استخدامه لحل مشكلة زراعية محددة يجب أن يكون على 

المتعلقة  )“فينولوجيا”(  الظواهر  بدراسة  وثيق  ارتباط 

بالمحصول موضع البحث. على سبيل المثال، يجب أن تكون 

إندكس”  إيريا  “لف  مؤشر  )مثل  المحاصيل  نمو  مقاييس 

Stomatal أكتيفتي”  و”ستوماتال   ،Leaf Area Index 

Chlorophyll content(؛  الكلوروفيل  ومحتوى   ،Activity

وملوحتها،  التربة،  رطوبة  )مثل  التربة  سالمة  ومقاييس 

الموجية  األطوال  بمختلف  مرتبطة  حموضتها(؛  ودرجة 

المطبق  الميداني  المسح  هذا  من  المكتسبة  والمعرفة 

الستخدام صور األقمار الصناعية. وتستخدم مؤشرات مثل 

الموجية  األطوال  من  الصور   )NDVI( آي”  في  دي  “إن 

لتحديد سالمة  الحمراء  تحت  األشعة  والقريبة من  الحمراء 

المحاصيل. وبالرغم من أن التصوير الذي يستخدم أطوال 

أساس  يشكل  والسلكية  المرئية  وشبه  المرئية  الموجات 

معظم خدمات االستشعار عن بعد المعرفية الحالية، فإنه 

يتم كذلك إجراء بحوث لالستفادة من أطياف أخرى.

ممارسات  دراسة  تجري  المحاصيل،  تحديد  يخص  وفيما 

باألقمار  التصوير  باستخدام  المحاصيل  لزراعة  محددة 

الصناعية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يستفيد تحديد األرّز 

في مجمعات المياه الكبيرة من ظروف المستنقعات التي 

يزرع فيها معظم األرّز، كما يمكن التعرف على المحاصيل 

اآلالت  تعلم  خوارزميات  تطبيق  خالل  من  النخيل  زيت  مثل 

كبصمة  النباتات  لهذه  الفريدة  األوراق  نمط  استخدام  عبر 

الطيف  خيارات  بين  الجمع  يساعد  أن  ويمكن  لها.  مميزة 

)“فينولوجيا”(  الظواهر  علم  إلى  المستندة  والواسمات 

الزراعية  بعد  للنباتات، في تطوير “خدمات االستشعار عن 

المعرفية” )CRSSA( جديدة.

ويقدم التنبؤ باألمراض واآلفات أفكارًا حول ضعف محصول 

المزرعة،  موقع  إلى  استنادًا  القريب  المستقبل  في  ما 

الشكل ٤: تقدير سالمة المحاصيل ومساحة المحاصيل التلقائية في الوقت الفعلي
المصدر: “إيه جي آي” )agEYE(، منصة الذكاء الزراعي من شركة “تاتا” للخدمات االستشارية
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يطرح هذا الحل تأثيرات واسعة النطاق على أطراف معنيين 

مختلفين على النحو المبين أدناه: 

النشطة  المحلية  المعلومات  ستساعده  المزارع:   •

المقدمة في الوقت المناسب عن المزرعة في اتخاذ 

اإلنتاجية  زيادة  وبالتالي  سديدة  استباقية  قرارات 

اإلجمالية والربحية.

شركات التأمين: في حالة وقوع حادث زراعي، تستغرق   •

المبلغ  للتدقيق في  الوقت  الكثير من  التأمين  شركات 

توفر  سهولة  فإن  اآلن  أما  وصرفه.  به  المطالب 

الوقت  من  يقلل  ال  المزرعة  صعيد  على  المعلومات 

يزيد  ولكنه  فحسب،  برمتها  العملية  تستغرقه  الذي 

أيضًا من موثوقية اإلجراءات.

أن  یمكن  ضرورية  وتقارير  معلومات  توفر  الحكومة:   •

تستفید منها الكثير من مكاتب اإلرشاد الحكومیة التخاذ 

القرارات السیاسیة لتخصيص الموارد بناًء على ذلك. 

٣.٣  االبتكار التكنولوجي - التكّيف مع 
تغّير المناخ

المناخ  تغير  يؤثر  أن  المتوقع  من 
سلبًا على توافر الغذاء إذ سيشهد 
إنتاج األغذية تراجعًا ويصبح أكثر تقلبًا 
نتيجة الظواهر المناخية المتطرفة، 
والتغيرات في مدى مالءمة أو توفر 
وتوافر  للزراعة،  الصالحة  األراضي 
االفتقار  أو  توافر  وعدم  المياه، 
المحاصيل،  وتنوع  للمحاصيل، 

مستجدات أسبوعية عن سالمة المحاصيل )التنبؤ لـ 7   )٣(

في  المحاصيل  سالمة  بمستقبل  والتنبؤ  يومًا(،  و1٤ 

جميع المقاطعات.

الجفاف  التربة ووضع  مستجدات أسبوعية عن رطوبة   )٤(

وكذلك التوقعات المستقبلية.

تقييم جودة الموارد على مستوى المزرعة.  )٥(

التنبؤ باألمراض واآلفات التي تصيب المحاصيل.  )٦(

الشكل ٥: سلسلة أوقات سالمة المحصول
المصدر: “إيه جي آي” )agEYE(، منصة الذكاء الزراعي من شركة “تاتا” للخدمات االستشارية

الشكل ٦: ظروف الجفاف الحالية/المستقبلية واستخدام المياه
المصدر: “إيه جي آي” )agEYE(، منصة الذكاء الزراعي من شركة “تاتا” للخدمات االستشارية

الشكل 7:  نماذج توقع األمراض واآلفات
المصدر: “إيه جي آي” )agEYE(، منصة الذكاء الزراعي من شركة “تاتا” للخدمات االستشارية
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وعلى الرغم من عمل معاهد األبحاث الزراعية على تجربة 

جديدة  وأصناف  زراعية  ممارسات  وتطبيق  زراعية،  أنماط 

قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية والفيضانات، إال أن 

الثغرات ال تزال تعيق مسيرة إخراج هذه أبحاث من وضعها 

االختباري لتطبيقها ميدانيًا بطريقة ناجحة وعاجلة. 

للمخاطر  معرضة  مقاطعات  أربع  في  مبادرة  ُأطلقت  كما 

موات  محافظتي  في  وبخاصٍة  الهند،  في  المناخية 

للجفاف  المعرضتين  براديش(  )ماديا  ودهار  )هاريانا( 

المتكرر، وغانجام )أوديشا( وريجاد )ماهاراشترا( المعرضتين 

للفيضانات المتكررة. 

تغير  إزاء  التكنولوجيا  المزارعين  اعتماد  عملية  أّن  وتبين 

المناخ تتم عبر أربع خطوات على النحو التالي: 

توعية المزارعين حول آثار تغير المناخ.  •

على  االختبارات  خالل  من  المزارعين  معرفة  تعزيز   •

مستوى المزرعة، وتجربة قدراتها والتحقق منها.

الداخلي  التكنولوجيا/االستيعاب  المزارع  اعتماد  دعم   •

للتكنولوجيا.

دعم المزارعين من خالل تبني تغيرات في الممارسات   •

الزراعية و/أو زيادة اإلنتاجية.

ومن  المنتجة،  الحيوانية  والسالالت 
تغييرات  ُيحدث  أن  أيضًا  ذلك  شأن 

في اآلفات واألمراض.

كانت جميع أشهر عام 201٦ تقريبًا األشهر األكثر حرارة في 

حصد  بحيث  الموجة  هذه  تواصلت  فقد  ذلك،  ومع  التاريخ. 

شهر يوليو من عام 2017 لقب الشهر األكثر دفئًا فيما جاء 

نوفمبر 2017 في المرتبة الثالثة على قائمة أشهر نوفمبر 

السجالت  بحسب  الماضية  الـ1٣7  األعوام  خالل  الدافئة 

الحديثة المحفوظة منذ عام 1880. وتثير هذه األرقام القلق 

خاصة وأنها ُسّجلت في غياب ظاهرة النينو وهي الدورة 

المناخية الطبيعية التي تساعد في زيادة متوسط درجات 

لهذه  أن  كما  العالمي،  الصعيد  على  السطحية  الحرارة 

الزيادة في درجات الحرارة آثار واسعة النطاق على الزراعة.

الغذاء  توافر  على  سلبًا  المناخ  تغير  يؤثر  أن  المتوقع  من 

نتيجة  تقلبًا  أكثر  ويصبح  تراجعًا  األغذية  إنتاج  سيشهد  إذ 

الظواهر المناخية المتطرفة، والتغيرات في مدى مالءمة 

وعدم  المياه،  وتوافر  للزراعة،  الصالحة  األراضي  توفر  أو 

توافر أو االفتقار للمحاصيل، وتنوع المحاصيل، والسالالت 

تغييرات  ُيحدث  أن  أيضًا  المنتجة، ومن شأن ذلك  الحيوانية 

في اآلفات واألمراض. فتعرض الذرة أو حبات األرز لدرجات 

بانقسام  بأضرار  يتسبب  مئوية  درجة   ٣0 الـ  تفوق  حرارة 

الحبوب،  حجم  من  يقلل  ما  األميلوبالست،  ونسخ  الخاليا 

درجة  بمعدل  زيادة  كل  إن  المحصول.  من  يقلل  وبالتالي 

 ٥ بمعدل  القمح  محاصيل  غلة  من  تقلل  واحدة،  مئوية 

في المائة، واألزر بمعدل ٣ في المائة، والذرة بمعدل 7 

في المائة، وفول الصويا بمعدل ٣ في المائة. وال شك 

بأن هذه األرقام غير سارة بالنسبة لسكان العالم الحاليين 

البالغ عددهم 7 مليار نسمة من بينهم 79٥ مليون شخص 

يعانون بالفعل من نقص مزمن في التغذية ومن المجاعة.

الشكل ٨:  المناطق األولى المستهدفة في تقييم المخاطر المناخية
 Pusa( ”تطبيق “بوسا إم كريشي سي سي إيه ،)NAIP(المصدر: المشروع الوطني لالبتكار الزراعي

mKRISHI® CCA(، المعهد الهندي لألبحاث الزراعية )IARI(، شركة “تاتا” للخدمات االستشارية. 
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االستشارية القائمة على الجوال إمكاناٍت هائلة في سرعة 

المتعلقة  المعلومات  جانب  وإلى  المعلومات.  تعميم 

بالطقس والمناخ، يمكن تزويد المزارعين بالتقنيات الالزمة 

إلنتاج المحاصيل وحمايتها وتسويقها. كما يمكن توصيف 

المبسطة،  المعلومات  إلى  باالستناد  المناخية  المخاطر 

ونظام  والمياه،  والتربة،  لألرض،  الطبيعية  والتضاريس 

االجتماعي- واألساس  المعيشة،  ونظم  المحاصيل، 

عن  نشره  ليتم  مالئم  محتوى  بلورة  بهدف  االقتصادي، 

طريق الجوال من أجل التكيف على نحٍو مالئم أثناء وقوع 

األحداث المناخية الخطرة. 

تطوير مؤشرات الجفاف لتيسير نظام 
اإلنذار المبكر )EWS( المعني بالجفاف:

الزراعة  على  المباشرة  الرئيسية  اآلثار  أحد  الجفاف  يعد 

أغلبية  بأن  التقارير  وأفادت  المناخ.  تغير/تقلب  عن  الناتجة 

معرضٌة  البلدان  مختلف  في  المزروعة  المساحة  صافي 

مصنفة  منها  المائة  في   ٥0 نحو  وإن  الجفاف،  لظروف 

بدرجة “حادة” للمخاطر، إذ يكون معدل تكرار حاالت الجفاف 

الجفاف  تأثير  األخرى، فإن  لألخطار  تقريبًا. وخالفًا  منتظمًا 

الفعلية  الشدة  قياس  الصعب  من  يجعل  ما  هيكلي  غير 

بأثر متعدد  الجفاف  اجتماعي. ويتمتع  لألخطار من منظور 

وصواًل  ما  منطقة  في  السائدة  البيئة  من  يتراوح  األوجه 

البيئية.  النظم  باختالف  حدته  تختلف  وقد  اقتصادها،  إلى 

ويؤثر تكرار حدوث الجفاف على البشر، وعلى أعداد رؤوس 

من  الحّد  إلى  يؤدي  الذي  األمر  ما،  لمنطقة  الماشية 

نمو اقتصادها. ويصبح هذا التأثير أكثر حّدًة في المناطق 

المحرومة من البالد والتي يكون الجفاف فيها عاماًل سلبيًا 

تربية  أو  الزراعة  على  يعتمدون  الذين  للسكان  بالنسبة 

الماشية.

يمكن  أنه  إال  المناخ،  تغير  أثر  عكس  صعوبة  من  وبالرغم 

ال  المخاطر  من  للحّد  مناسبة  تخفيف  استراتيجيات  وضع 

سيما بالنسبة للشرائح السكانية األكثر ضعفًا. 

وثبت نجاح التدخالت التالية في التصدي لتغير المناخ:

على  القائمة  الزراعي  والتوسع  اإلرشاد  خدمات   •

المعرفة.

المبكر  اإلنذار  نظام  لتسهيل  الجفاف  مؤشرات  وضع   •

بشأن الجفاف.

خدمات اإلرشاد الزراعي واالستشارات 
القائمة على المعرفة:

نظرًا  المناخية  للمخاطر  بكثير  عرضًة  أكثر  المزارعون  يعد 

المتقدمة،  التكنولوجيا  على  حصولهم  إمكانية  لعدم 

عالية  المعلومات  ذلك  من  واألهم  العصرية،  واألنواع 

في  الزراعة  أصبحت  لقد  المناسب.  الوقت  في  الجودة 

لعدم  نظرًا  أنه  إال  للمعرفة،  استخدامًا  أكثر  الحالي  وقتنا 

المستندة  المعلومات  السريع إلى  الوصول  توفر إمكانية 

إلى الحاجات وذات الجودة، فإن الضرر لم يشمل الحصول 

المناسبة  التكنولوجيا  وتطبيق  الزراعية  المدخالت  على 

وتحقيق إنتاج أعلى فحسب، بل تضرر أيضًا التسويق المربح 

الناتجة  الزراعية  الضائقة  إلى حٍد كبير، ما يجعل  للمنتجات 

تطال المزارعين إلى حٍد أكبر. وتشكل أنظمة اإلنذار المبكر 

والتواصل السريع فيما يخص الخيارات التكنولوجية الطارئة 

ونقاط  المخاطر  مع  التكيف  لنجاح  الرئيسية  العوامل  من 

الضعف. 

كما جرى القيام بمبادرات لتطبيق تطنولوجيا المعلومات 

المعلومات  في  بين  ما  الهوة  ردم  بهدف  واالتصاالت 

الخدمات  وأظهرت  المشروع،  هذا  إطار  في  والمعرفة 
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الكتلة وغيرها والتي تنطوي على التدخل البشري. ويعد 

االستشعار عن بعد أيضًا أحد التقنيات الفعالة التي تستخدم 

 )surface energy balance( نهج توازن الطاقة السطحي 

لتقدير النتح التبخري.

بدرجة  التبخري  النتح  تخطيط  خوارزمية  استخدام  تم   •

بهدف   )MMMMMM( الداخلية  للمعايرة  الدقة  من  عالية 

طيلة  التبخري  النتح  تقدير  ويتم  التبخري.  النتح  تقييم 

 )METRIC( خوارزمية  باستخدام  الزراعي  الموسم 

المياه  لتوازن  وكُمدَخٍل  المحاصيل،  إجهاد  عن  للكشف 

السطحية بهدف تقدير متطلبات الري الفعلية. كما يتم 

استخدام انحرافات النتح التبخري عند مستوى النقاط 

باعتبارها إحدى مكونات مراقبة الجفاف.

اختالف  لمؤشر  األجل  طويلة  البيانات  استخدام  يمكن   •

النباتي  الغطاء  وضع  ومؤشر   )NDVI( النباتي  الغطاء 

في  االصطناعية  األقمار  بيانات  على  القائمة   )VCI(

الوقت الفعلي للتنبؤ بالجفاف على المدى القصير من 

أجل اإلنذار المبكر به. ويمكن مواصلة تحسين هذا األمر 

وهطول  التربة،  رطوبة  مثل  أخرى  مؤشرات  بواسطة 

األمطار لتطوير مؤشر مركب للجفاف، من أجل تنبؤ أكثر 

مصداقية بالجفاف بغض النظر عن المناطق البيئية.

العلماء  كان  أعاله  المذكورة  المعلومات  وباستخدام 

والباحثون قادرين على االستفادة من المنصة االستشارية 

األمطار  مثل  قّيمة  معلومات  لتقديم  تطويرها  تم  التي 

وغيرها  الجفاف  بحاالت  والتنبؤ  المتأخرة،  الموسمية 

للمزارعين.

العلماء  كان  أعاله  المذكورة  المعلومات  وباستخدام 

والباحثون قادرين على االستفادة من المنصة االستشارية 

صور  إلى  باالستناد  مختلفة  مؤشراٍت  وضع  وتم  هذا 

واسُتِمدَّ  بعد،  عن  االستشعار  وبيانات  االصطناعية  األقمار 

لرصد  الهادف   )SPI( الموحد  األمطار  هطول  مؤشر 

الطويل.  المدى  األمطار على  بيانات هطول  الجفاف من 

الهادف   )SWI( الموحد  المياه  كما اسُتِمد مؤشر منسوب 

لرصد مؤشرات الجفاف المائي من بيانات منسوب المياه 

واسُتِمد  وبعدها.  الموسمية  األمطار  فترة  قبل  الجوفية 

الزراعي  الجفاف  )VCI( لرصد  النباتي  الغطاء  مؤشر وضع 

من بيانات االستشعار عن بعد طويلة األجل.

هامًا  عنصرًا   )Evapotranspiration( التبخري  النتح  ويعتبر 

األرض  سطح  من  المياه  فقدان  وهو  المياه،  دورة  في 

والنتح  التربة  من  التبخر  طريق  عن  الجوي  الغالف  إلى 

بالنتح  المتعلقة  الدقيقة  المعلومات  وتعد  النباتات.  من 

التبخري للمحاصيل بالغة األهمية من منظور إدارة المياه 

والنمذجة المائية، لتحديد كمية المياه الالزمة عند النطاق 

الميداني / ونطاق النقاط، والضغط على الموارد المائية 

النتح  انحراف  استخدام  أيضًا  ويمكن  بالمحاصيل.  والتنبؤ 

يتم  بأن  العادة  وجرت  بالجفاف.  التنبؤ  أو   / لرصد  التبخري 

تقدير قيمة النتح التبخري بواسطة أساليب الرصد، وتوازن 

الشكل 9:  تقييم نموذج التنبؤ الخاص بنظام اإلنذار المبكر المعني بالجفاف وفقًا لجداول زمنية مختلفة 
باستخدام خريطة االنحراف النسبي

 Pusa( ”تطبيق “بوسا إم كريشي سي سي إيه ،)NAIP(المصدر: المشروع الوطني لالبتكار الزراعي
mKRISHI® CCA(، المعهد الهندي لألبحاث الزراعية )IARI(، شركة “تاتا” للخدمات االستشارية. 
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األبقار  من  صغيرة  مجموعٍة  من  الحليب  يشكل  ما  وغالبًا 

ألحوال  نظرًا  للمزارعين  بالنسبة  للمعيشة  مكماًل  مصدرًا 

قد  والتي  اليقين،  عدم  من  حالة  تكتنفها  التي  الطقس 

تؤدي على سبيل المثال إلى التلف في المحاصيل. وتعد 

الحيوانية بهدف تعظيم عوائد جمع  للثروة  الناجعة  اإلدارة 

الحال.  بطبيعة  أساسيًا  مطلبًا  وتوزيعه  ومعالجته  الحليب 

تربية  من  العوائد  أفضل  على  الحصول  وبهدف  وبالمثل، 

األسماك، يتعين تحقيق أقصى قدر ممكن في مجال صحة 

مستمرة  مراقبًة  يقتضي  الذي  األمر  ونموها،  األسماك 

يعد  وباختصار،  حموضتها.  ومستويات  المياه  حرارة  لدرجة 

العملية  مستوى  على  االستراتيجي  التكنولوجي  التدخل 

أمرًا ضروريًا بحال أراد المرء تحقيق مكاسب ملموسة من 

أو  للمحاصيل،  بالنسبة  ذلك  كان  سواء  الزراعية  المنتجات 

األلبان أو األسماك.

بسياق  الصلة  ذات  للُمعاِمالت  الدقيق  القياس  ويعد 

نظام  نحو  مسيرتنا  في  األهمية  بالغ  أمرًا  محدد،  زراعي 

أجهزة  لتصغير  ونتيجًة  المستقبل.  في  راسخ  غذائي  أمٍن 

واالتصاالت،  التخزين  نظم  في  التقدم  وأوجه  االستشعار 

بإمكاننا حاليًا الحصول على نظم استشعار وأجهزة قياس 

أهداٍف  لتحقيق  بينها  فيما  تنسق  أن  يمكنها  مترابطة 

محددة، وتندرج هذه األنظمة ضمن نطاق إنترنت األشياء.

االستشعار  أجهزة  بواسطة  المحلي  المناخ  رصد  ويعتبر 

الزراعة  خدمات  من  متنوعة  لمجموعة  للغاية  مفيدًا 

والمغلقة  المفتوحة  الزراعة  سيناريوهات  في  الدقيقة 

والمسامك.  الحيوانية  والثروة  الزراعة  قطاعات  في 

عند  المفتوحة،  المزارع  في  األشياء  إلنترنت  ويمكن 

استخدامها مع االستشعار عن بعد، أن توفر بيانات ميدانية 

إضافية قّيمة لتحسين نوعية خدمات الزراعة الدقيقة مثل 

الذي  التبخري  النتح  وحساب  واألمراض  باآلفات  التنبؤ 

من  العديد  هناك  أن  بيد  الري.  مواعيد  لتحديد  مفيدًا  يعد 

األمطار  مثل  قّيمة  معلومات  لتقديم  تطويرها  تم  التي 

وغيرها  الجفاف  بحاالت  والتنبؤ  المتأخرة،  الموسمية 

للمزارعين.

مالحظة  مع  كبيرًا  كان  المزارعين  على  التأثير  أن  ولوحظ 

بعض الفوائد وهي:

تخفيض استخدام األسمدة.  •

الحد من استخدام المبيدات الحشرية.  •

المشورة  على  الحصول  إلمكانية  نتيجًة  الكوارث  تجنب   •

في الوقت المناسب.

تحسين إمكانية الوصول إلى األسواق.   •

تحسين تخطيط المحصول مع مراعاة تقلبات الطبيعة.   •

٣.٤  االبتكار التكنولوجي - إنترنت األشياء

ثالثة  عامة،  بصورٍة  الزراعة،  تشمل 
البيئي  النظام  من  رئيسية  عناصر 
المحاصيل،  زراعة   – وهي  المتصل 
وإدارة الثروة الحيوانية، والمسامك.

وتقتضي زراعة محصوٍل معين توافر مجموعًة محددة من 

كبير  حدٍّ  إلى  الظروف  لتفاوت  ونتيجًة  المحيطة،  الظروف 

في المناطق في جميع أنحاء العالم، نشأ نظاٌم للمناطق 

محاصيل  نمو  مع  يتناسب  للزراعة  المالئمة  المناخية 

معينة. ويجب التغلب على الصعوبات المتنوعة وما يتصل 

إلى  وصواًل  الخصوبة  عالية  األنهار  مجاري  من  بدءًا  بها 

الزراعية  األساليب  مختلف  بواسطة  القاسية،  الصحاري 

وعلى  األراضي.  إمكانات  كامل  من  االستفادة  لضمان 

مختلفة.  بأوجه  الحيوانية  الثروة  إدارة  تتمتع  ذاته،  النحو 
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قياس  الدقيقة  المراقبة  مخططات  بعض  تتطلب  وقد 

يساعد  فقد  وبالمثل  متفاوتة،  أعماٍق  عند  التربة  رطوبة 

قياس قيمة درجة الحموضة الفورية لبحيرٍة ما على التدخل 

في الوقت المناسب لصالح األحياء المائية، كما يمكن من 

خالل الرصد المستمر لدرجة الحموضة الحصول على بعض 

التقديرات حول نوعية األسماك، وإن جميع هذه التطبيقات 

تحتاج إلى إنترنت األشياء. وتحتاج المحاصيل عالية القيمة 

مثل العنب، إلى رصٍد دقيق للمعالم المناخية المحلية مثل 

درجة الحرارة، والرطوبة وغيرها لمعرفة الظروف المحددة 

باإلضافة  الجودة(  على  يؤثر  )الذي  الفاكهة  نضج  مثل 

ينقذ  الذي  األمر  محددة،  بأمراض  الدقيقة  التنبؤات  إلى 

وإن  العوائد،  من  ممكن  قدر  أقصى  ويحقق  المحاصيل 

المحاصيل  حماية  تعزيز  أو  العوائد  على  تحسينات  تحقيق 

االنتشار  العنب. وقد يكون  المعدات في كروم  تركيب  تبرر 

الجغرافي ألجهزة المراقبة المزودة بتقنيات راديوية بعيدة 

المدى مثل تقنية “لورا” )LoRa( أوسع بكثير حاليًا. هذا وتم 

التربة محمول وقائم  لرطوبة  استشعاٍر  تطوير جهاز  أيضًا 

على الجوال والذي من شأنه أن يكون مفيدًا للغاية في 

أنشطة تخطيط الري مع اإلبقاء على سجالت رقمية كاملة 

للقياسات.

توسعيًا  أو  وفوريًا  متكررًا  استشعارًا  تتطلب  التي  الحاالت 

ضروريًا،  األشياء  إنترنت  على  القائم  التدخل  عندها  يصبح 

الزراعية  األوساط  ليشمل  االستشعار  هذا  نطاق  ويتوسع 

المغلقة حيث ال يستطيع المرء القيام بالكثير بواسطة صور 

الجغرافي  التموضع  نظام  بواسطة  أو  الصناعية  األقمار 

)GPS(. هذا وتعّد حلول إنترنت األشياء المعرفية المتكاملة 

والتي تتناول العديد من التحديات المماثلة وتحّسن نوعية 

العروض، وشيكة التنفيذ.

وكمثاٍل على إنترنت األشياء للمزارع المفتوحة، فمن شأن 

أجهزة استشعار الرطوبة ودرجة الحرارة في المظلة التي 

سلفًا  للتنبؤ  للغاية  مفيدًة  تكون  أن  العنب  كروم  تشّكلها 

تقديٍر  إعطاء  مع  الفطري  العفن  مثل  األمراض  بمخاطر 

القيمة  معرفة  وتعد  الحصاد.  أجل  من  العنب  نضج  لدرجة 

الفورية ألحد المعايير مثل رطوبة التربة ألحد الحقول أمرًا 

مفيدًا للري في الوقت المناسب، خصوصًا عند شّح المياه. 

الشكل ١0: إنترنت األشياء للمزارع المفتوحة
المصدر: شركة “تاتا” للخدمات االستشارية 

الشكل ١١: أجهزة استشعار رطوبة التربة 
المصدر: شركة “تاتا” للخدمات االستشارية 

الشكل ١٢: إنترنت األشياء للمزارع العمودية
المصدر: شركة “تاتا” للخدمات االستشارية 
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البلدان في  العديد من  رئيسيًا في  البطاطا محصواًل  تعد 

األمراض مثل  أن بعض  المعروف  العالم، ومن  أنحاء  جميع 

تسبب   )Phytophthora Infestans( المتأخرة”  “اللفحة 

أضرارًا واسعة النطاق للمحاصيل في جميع أنحاء العالم.

ولتحسين التنبؤ بهذا المرض في إحدى األراضي الرئيسية 

يتألف  النشر  كان  العالم،  في  البطاطا  لزراعة  المخصصة 

من مجموعة من العقد الالسلكية المتصلة ببوابة مركزية 

تجمع  إذ   ،)ZigBee( “زيجبي”  بروتوكول  عبر  الحقل  في 

ويتم  السحابة.  إلى  االستشعار  جهاز  بيانات  وتبث  البوابة 

ذلك  في  بما  الرئيسية  الدقيقة  المناخية  الُمعاِمالت  رصد 

التحقق من  أجل  األوراق من  وبلل  والرطوبة  الحرارة  درجة 

الذي  بالمرض  للتنبؤ   )Jhulsacast( “جولزاكاست”  نموذج 

النموذج  صحة  من  التحقق  وجرى  للمنطقة.  تطويره  تم 

األخرى  النماذج  مع  بالمقارنة  محسنًا  أداءًا  وأظهر  بنجاح 

االستكشاف  تطبيق  مع  السابق  في  اقتراحها  تم  التي 

الميداني لإلبالغ عن وقائع اآلفات واألمراض.

فهم سلوك العاملين بالزراعة لتحسين 
نوعية المحاصيل:

يعتمد العائد في محاصيل مثل الشاي على نوعية األوراق 

صغيرتين  ورقتين  انتقاء  يتوجب  إذ  معالجتها،  تتم  التي 

وبرعم، األمر الذي يعتبر إلى حد كبير عملية يدوية ماهرًة 

مع  تجريبي  تدخل  خالل  من  وتبين  العمال.  بها  يقوم 

المناطق  في  بارزة  بمكانٍة  الداخلية  المزارع  وتحظى 

التي ال يمكن فيها إقامة مزارع مفتوحة إما بسبب ضيق 

التربة والظروف الجوية غير المالئمة.  المساحة أو ظروف 

وتتمتع إنترنت األشياء بدوٍر أكبر هنا كذلك حيث تحتاج الكثير 

النمو  بدءًا من وسط  رصدها  يتم  حاليًا ألن  الُمعاِمالت  من 

وصواًل إلى مستويات شدة الضوء من أجل ضمان ظروف 

نمو مثلى للمحصول. وتستفيد األوساط الزراعية المغلقة 

معالجة  وحدات  إلى  وصواًل  الزجاجية  البيوت  من  بدءًا 

المحاصيل والزراعة في األماكن المغلقة دون تربة بدءًا من 

الزراعة المائية وصواًل إلى الزراعة دون تربة، إلى حد كبير 

والرصد  المراقبة  لعمليات  المخصصة  األشياء  إنترنت  من 

أن  ذكر  من  بد  ال  األمر،  هذا  عن  لمحة  وإلعطاء  الدقيقة. 

عملية مثل تذبيل األوراق على أرضية المصنع )التي ال تزال 

مراقبة  تتطلب  الرقمية(  غير  الموّجهة  األساليب  تستخدم 

ومن  وغيرها،  الحرارة  درجة  قبيل  من  لُمعاِمالت  كثب  عن 

يساعد  أن  األشياء  إنترنت  بواسطة  الرقمي  التدخل  شأن 

العملية  في  المستخدمة  اآلالت  استخدام  تنظيم  على 

وتوفير الطاقة الكهربائية بدقة. 

التكلفة  منخفضة  األشياء  إنترنت  حلول  أطر  تطوير  وتم 

النباتات  مراقبة  في  استخدامها  يتم  والتي  والميسورة 

أجهزة  من  مجموعٍة  بواسطة  المغلقة  األماكن  في 

إلدارة  المبتكرة  األفكار  من  االستفادة  وتتم  االستشعار. 

اإلمكانيات  إلى  تقريبًا  وصلنا  ولعلنا  بفعالية،  النباتات 

تقدم  أن  خاللها  من  األشياء  إلنترنت  يمكن  التي  والفوائد 

بالغذاء  العالم  إلمداد  يكفي  ما  وضمان  للزراعة  الكثير 

ألعوام قادمة.

تحسين التنبؤ باألمراض باستخدام أجهزة 
االستشعار األرضية:

الشكل ١٣: نموذج “جولزاكاست” للتحقق من صحة البطاطا المزود بشبكة استشعار على األرض واستشعار 
تشاركي بشري.   

المصدر: شركة “تاتا” للخدمات االستشارية 



15

إنترنت  إلى عناصر معرفية تؤدي إلى تمكين حزمة تقنية 

لتحسين  سواء  حد  على  والحافة  السحابة  على  األشياء 

نوعية العروض الزراعية. 

تجميع العناصر معًا   .4
- النموذج “4 إيه”  

يتعين دمج األساليب المذكورة أعاله واستخدامها لتطوير 

الهدف  وسيتمثل  النطاق،  واسعة  المزارع  إلدارة  تطبيٍق 

للمزرعة   )DSS( للقرار  تحديد نظام دعٍم  التطبيق في  من 

مستوى  على  والموارد  اإلدارة  تحسين  بهدف  بأكملها 

المزارعين.  مستوى  على  المعوقات  مراعاة  مع  الحقل 

كانت  سواًء  البيانات  تجميع  المنصة  تدعم  أن  وينبغي 

وحدة  على  تحتوي  أن  ويجب  منظمة،  غير  أم  منظمًة 

إدارة بيانات كاملة تستكمل وحدة تحليالت البيانات الكبيرة 

الذكية ودعم  المنبثقة  اإلشعارات  جانب  إلى  المتوقعة،   /

بوابات المعلومات الذكية. ويتعين على التطبيق أن يقدم 

الخدمات الرئيسية التالية:  

االستحواذ: بناء على تقنيات إنترنت األشياء، والطائرات   .1

بدون طيار، واالستشعار عن بعد، والصور واألصوات. 

البيانات،  وتحليالت  اآللي،  التعلم  خوارزميات  التحليل:   .2

ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي.

االستشارات: العمليات الميدانية المباشرة، أو عمليات   .٣

تم  التي  المعلومات  على  القائمة  التوريد  سلسلة 

جمعها من خالل تحليالت البيانات.

التشغيل: تشغيل مختلف اآلالت الميدانية باالستناد إلى   .٤

معلومات تحليل البيانات.

 )TCS( إس”  سي  “تي  من   )InteGra( “إنتيجرا”  وبذلت 

جهودًا حثيثة لتحقيق ذلك.

التكنولوجيا القابلة لالرتداء أنه من الممكن تحديد خصائص 

سلوكيات قطف الشاي. وتعد هذه البيانات مفيدًة لتدريب 

العمال وتحسين أنماط القطف الخاصة بهم من خالل الحد 

من االختالفات والمساعدة في تحسين نوعية العائد.

إلى  السحابة  من  تمتد  شاملة  حلول  حزمة  توافر  يجب 

المتنوعة  المتطلبات  لتلبية  الحقل  على  السيليكون 

محّول  نشر  ويتم  الزراعة.  في  األشياء  إنترنت  لتطبيقات 

)adaptor( مرن لتقنية إنترنت األشياء على السحابة، كجزء 

على  الحصول  يمكنه  الذي  الدقيق  الزراعي  الحل  من 

البيانات من مجموعة متنوعة من مصادر االستشعار. ويتم 

تجارية  لحلول  لوحات  على  تعمل  وسيطة  برمجيات  نشر 

أجهزة  مجموعات  من  محليًا  البيانات  وتعالج  تجمع  جاهزة 

تفعيلها.  ليتم  السحابة  من  األوامر  وتتلقى  االستشعار 

الشبكة  على  الموجودة  األجهزة  مع  البوابة  وتتواصل 

“زيجبي”  مثل  متعددة  بروتوكوالت  خالل  من  المحلية 

طبقة  وتشمل  وغيرها.   )WiFi( فاي”  و”واي   ،)ZigBee(

متنقلة  كبوابٍة  يعمل  الذي  الذكي  الهاتف  أيضًا  البوابة 

لحلول االستشعار المحمولة ذات التكلفة المنخفضة على 

نطاٍق واسع. وكما يتضح من التطبيقات التي سبق ذكرها، 

عند  تظهر  بالسياق  المرتبطة  الجوانب  من  العديد  فإن 

تقديم تدخل لتقنية إنترنت األشياء لمواجهة تحدياٍت معينة 

التحليلية  الحلول  هذه  تحويل  ويتم  الزراعة.  مجال  في 

الشكل ١٣: توصيف سلوك قطف الشاي بواسطة األجهزة القابلة لالرتداء   
المصدر: شركة “تاتا” للخدمات االستشارية 
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الخاتمة   .5

الرقمية  المؤسسات  تمكين  على  التكنولوجيا  عناصر  تركز 

لرؤية  بالتكنولوجيا  مدعمة  رموز  إلى  وتحويلها  الريفية 

 .)Gram Swarajya( سواراجيا”  “جرام  غاندي  المهاتما 

حيث  فمن  مختلفة،  جبهاٍت  االبتكار  قابلية  وتشمل 

من  الماليين  مع  للتعامل  البنية  تصميم  تم  التكنولوجيا 

الذي  النظام  لجعل  الفعالة  األبحاث  وتتواصل  الُمعاِمالت. 

وقت  تقليل  يمكن  حتى  قوًة  أكثر  التحتية،  البنية  يشمل 

تصميم  يتم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  أكبر.  بدرجة  االستجابة 

قواعد المعرفة الذكية ونظم االسترجاع بحيث يمكن اإلجابة 

على الردود في الوقت الفعلي وتلقائيًا. ويتم النظر في 

مختلف نماذج األعمال المبتكرة بحيث يمكن تمكين مفاهيم 

جذرية مثل “الزراعة كخدمة” و”تطوير” الزراعة.

واالبتكارات  التكنولوجيا  بين  الجمع  بإمكان  وبالتالي، 

العالم  الريفي في  المشهد  ثورة في  أن يحدث  التجارية 

اقتصادية  معاقل  إلى  القرى  تحويل  على  يساعد  وأن 

في  الغذائي  األمن  على  المدى  بعيدة  آثار  ذات  محلية 

جميع أنحاء العالم. 

الشكل ١٣: النموذج “٤ إيه” 
المصدر: “إنتيجرا سيرفيسيز” )InteGra™ Services( من شركة “تاتا” للخدمات االستشارية 
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