
تعترب اأجهزة التنبوؤ الزراعية من اأهم الطرق احلديثة يف الإدارة 
املتكاملة لاآفات الزراعية حيث حتتوي على ح�شا�ض لقيا�ض درجة 
احلرارة والرطوبة الن�شبية - فرة البلل - طول الفرة ال�شوئية 
- ح�شا�ض لقيا�ض الهطول املطري - �شرعة الرياح - اجتاه الرياح - 

ال�شغط اجلوي - رطوبة الربة - حرارة الربة.
بن  بالربط  تقوم  م�شغرة  جوية  اأر�شاد  حمطة  مبثابة  فهي 
الأمرا�ض  لنت�شار  املنا�شبة  الظروف  و  املناخية  املعطيات 
عمليات  لبدء  القت�شادية  العتبة  حتديد  وبالتايل  واحل�شرات 

املكافحة يف الوقت املنا�شب ماي�شهم يف :
الدقة يف موعد  اإىل  اإ�شافة  - توفري كميات كبرية من املبيدات 
التدخل يف اإدارة الآفة مايزيد من اجلدوى القت�شادية لعمليات 

املكافحة ويخفف من اأعباء املكافحة على الدولة والفاح.
- التقليل ما اأمكن من الأثر املتبقي للمبيدات و بالتايل احل�شول 

على منتجات نظيفة اأف�شل ت�شويقيا.
ما  والتقليل  الري  التوفري مبياه  وبالتايل  الري  - حتديد موعد 
اأمكن من خطر متلح الربة من خال قيا�ض رطوبة الربة 

والرطوبة الن�شبية ومعدل التبخر.
وتخزين  احلراري  الراكم  وح�شاب  ال�شقيع  بخطر  التنبوؤ   -

البيانات املناخية.

وهذه الأجهزة لها دور اأ�شا�شي يف مكافحة اأمرا�ض جرب التفاح 
وح�شرة دودة ثمار التفاح ودودة ثمار العنب والتنبوؤ عن مر�ض 

�شداأ القمح كل ح�شب برنامج خا�ض به.
الآفات على  لنت�شار  املواتية  البيئية  الظروف  التعرف على  اإن 
اختاف اأنواعها )فطرية، ح�شرية،...اإلخ( اأمر يتطلب املتابعة 
احلقلية امل�شتمرة، ونظرًا ل�شعوبة التحديد الدقيق ملوعد ظهور 
قامت  عام  كل  يف  البيئية  الظروف  لختاف  ونظرًا  الآفات 
�شركات التنبوؤ بتطوير اأجهزة لر�شد املعطيات البيئية )حرارة 
...اإلخ(  الأوراق  تبلل  فرة  ن�شبية،  رطوبة  تربة،  حرارة  جو، 
ونقل هذه املعطيات ب�شورة بيانات للكومبيوتر لتحليلها لكل اآفة 
لا�شتخدامات  بالإ�شافة  ظهورها،  مبوعد  والت�نبوؤ  حدى  على 
م�شتمر  وت�شجيل  احليواين  الإنتاج  حظائر  جمال  يف  الأخرى 
حيث  للح�شا�شات  الآنية  القراءة  واإمكانية  املناخية  للبيانات 

يعطي اجلهاز البيانات الآتية:
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اأجهزة التنبوؤ ودورها 
باملكافحـة املتكاملـة 

للآفات الزراعية



• بيانات مناخية يومية و�شاعية.
• برامج تنبوؤ بالآفات.

• ح�شاب الراكم احلراري.
• ح�شاب فرات الربودة.

اخلدمات التي يوؤمنها اجلهاز:
• التقليل من اخلطر الناجم عن الآفات.

عمليات  يف  •التوفري 
املكافحة.

• حت�شن الإنتاج والنوعية.
اأعاه  الأربعة  احل�شا�شات 
احلرارة،  درجة  )ح�شا�ض 
الن�شبية،  الرطوبة  ح�شا�ض 
الإ�شعاع  �شدة  ح�شا�ض 
طول  وح�شا�ض  ال�شم�شي 
اليوم( موجودة على اجل�شم 
وذلك  للجهاز  الرئي�شي 
ي�شمح  وفعال  �شهل  بت�شميم 
املناطق  كل  يف  بالقيا�ض 
املجال  �شمن  املناخية 
 100ْ حتى   30  -( احلراري 
م(، وهو يوؤمن تهوية طبيعية 
من  احل�شا�شات  وحماية 
ي�شمح  مما  والأماح  الغبار 

بفرة خدمة طويلة.
ح�شا�س فرتة التبلل: 

تقي�ض فرة وجود املاء احلّر 
على املح�شول .

ح�شا�س الهطول املطري:
عبارة عن مقيا�ض يعتمد على مبداأ امللعقة املتحركة، حيث يتم 

تفريغها كل 0.2 ملم ،ومتكن من قيا�ض حتى 24 ملم/دقيقة. 
وتزود املناطق الباردة باآلة لتذويب الثلج.

ح�شا�س �شرعة الرياح:
- جمال القيا�ض من 0.5 م/ثانية اإىل 144 كم/�شاعة.

- دقة القيا�ض 0.1 م/ثانية. 
ح�شا�شات حرارة الرتبة ورطوبة الرتبة: 

وهدر  الربة  ملوحة  وتفادي  الري  موعد  لتحديد  مفيدة  وهي 
املياه .

حتليل البيانات:
يقوم املعالج الإلكروين بجمع املعطيات من احل�شا�شات ب�شكل 

للكومبيوتر  املحملة  والربامج  بيانات،  اإىل  وحتويلها  دائم 
البيئية  املعطيات  ربط  على  وتعتمد   ، الآفة  باختاف  تختلف 
جداول  ا�شتخدام  خال  من  اآفة  كل  وانت�شار  لظهور  املواتية 

علمية مدرو�شة لكل اآفة.
برامـــج التنبوؤ:

اإن الكمبيوتر املعالج للبيانات مزود بربامج ت�شتطيع امل�شاعدة 
ثمار  ودودة  اجلرب  مثل:  الآفات  من  العديد  بظهور  بالتنبوؤ 
البطاطا  على  واملتاأخرة  املبكرة  اللفحة  التفاح،  على  التفاح 
العنب،  على  الرمادي  والعفن  الدقيقي  البيا�ض  والبندورة، 
اللفحة املبكرة واملتاأخرة على البطاطا، دودة ثمار التفاح، دودة 
ثمار العنب وغريها، وهذه الربامج قابلة لاإ�شافة اأو التعديل 
وفق املعطيات املحلية لكل اآفة يف حال تزويد ال�شركة ال�شانعة 

باملعطيات املحلية لاآفة امل�شتهدفة.
برنامج التنبوؤ باالأمرا�س:

بن  يربط  الذي  ميلز  جدول  مثل  علمية  معطيات  على  يعتمد 
الأوراق ،لتحديد بدء حدوث الإ�شابة  تبلل  حرارة اجلو وفرة 
بجرب التفاحيات اأو البيا�ض الدقيقي على التفاح اأو اإذا حدثت 
الإ�شابة فعًا والفرة التي م�شت على حدوثها، فمثًا اإذا كانت 
املعطيات البيئية الآن مواتية لبدء انت�شار واإنتا�ض الأبواغ الأ�شكية 
التي حتدث الإ�شابة الأولية بجرب التفاح، فيمكننا ا�شتخدام 
على  م�شى  قد  كان  اإذا  اأما  باملام�شة.  تعمل  فطرية  مبيدات 
بدء حدوث  الإ�شابة 2-5 يوم فيجب عندها ا�شتخدام مركبات 
جهازية منا�شبة ذات مفعول عاجي رجعي، يتنا�شب مع الفرة 
لاإ�شابة  بالن�شبة  وباملثل  الإ�شابة،  حدوث  على  م�شت  التي 

الثانوية بجرب التفاح الناجمة عن الأبواغ الكونيدية.
اجلهاز احلديث للتنبوؤ باالآفات:

وهو   ،iMetos ag بالآفات  التنبوؤ  لأجهزة  الطراز  هذا  ابتكر 
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لتطور  الهامة  البيئية  املعطيات  ر�شد  بح�شا�شات  مزود  جهاز 
الأمرا�ض والآفات الأخرى )مثل ح�شا�ض حرارة اجلو وح�شا�ض 
الرطوبة الن�شبية، وح�شا�ض فرة تبلل الأوراق ، وح�شا�ض كمية 

الأمطار وح�شا�ض �شرعة الريح ...اإلخ(.
قراءات  لإر�شال  خليوي  هاتف  خط  اجلهاز  هذا  ي�شتخدم 
اإىل  وذلك   ، اإلكرونية  بيانات  اإىل  حتويلها  بعد  احل�شا�شات 
موقع خا�ض على الإنرنت، ومن ثم معاجلتها على هذا املوقع 
للتنبوؤ  من خال برجميات خمت�شة بالآفات الزراعية، وذلك 
بالأ�شداء على القمح، حيث ميكن الطراز اجلديد من ا�شتخدام 
برجميات التنبوؤ مبختلف اأنواع الأ�شداء على القمح،  وبالتايل 
يوفر اإمكانية املكافحة يف الوقت املنا�شب وتفادي الأ�شرار على 
الأخرى  الزراعية  الآفات  من  بالعديد  التنبوؤ  وكذلك  القمح، 

على العديد من املحا�شيل والأ�شجار املثمرة واخل�شار.
:iMetos ميزات الطراز

1. معاجلة البيانات يف جمال التنبوؤ باالآفات: وذلك للتنبوؤ باأمرا�ض 

ال�شداأ على القمح باأنواعها  وكذلك �شبتوريا القمح ، مما يجعل 
عمليات املكافحة الوقائية والعاجية اأكرث فعالية وجدوى، كذلك 
ميكن ا�شتخدام هذه البيانات للتنبوؤ  بالآفات على العديد من الآفات 

على املحا�شيل  والأ�شجار املثمرة  واخل�شار.
امل�شتخدم  املحطة: ل ي�شطر  البيانات من  احل�شول على   .2
البيانات  نقل  جهاز  على  البيانات  لأخذ  املحطة  اإىل  للذهاب 
البامل ومن ثم اإدخالها اإىل الكمبيوتر الذي مت تن�شيب برامج 
املحطة عليه، واإمنا ي�شتطيع امل�شتخدم الو�شول اإىل البيانات، 
موقع  خال  من  مبحطته  اخلا�شة  بالآفات  التنبوؤ  وبرامج 

اإلكروين على الإنرنت وخا�ض مبحطته.
3. ا�شتخدام �شبكة اجلوال لنقل البيانات:

اأخذ  يتم  البيانات:  نقل  و�شرية  القراءات  بني  ما  فرتة   .4
قراءات احل�شا�شات بفرة زمنية بن القراءات ميكن التحكم 
بها وفق احلاجة، ويتم نقل القراءات ب�شورة بيانات اإلكرونية 
بكل  خمزنة  البيانات  وتبقى  ال�شاعة.  مدار  ،وعلى  �شاعة  كل 

�شرية على املوقع اخلا�ض بكل حمطة على الإنرنت.
من  جدًا  كبري  حجم  تخزين  اإمكانية  البيانات:  تخزين   .5
البيانات ، حيث تخزن البيانات على املوقع اخلا�ض بكل حمطة 

على الإنرنت.
الكمبيوتر  اإىل  البيانات  نقل  ميكن  البيانات:  حتويل   .6
اخلا�ض، وحتويلها اإىل برامج اأخرى لا�شتفادة منها يف التوثيق 

والأر�شفة.
املوقع  من  الربامج  حتديث  اإمكانية  الربامج:  حتديث   .7

مبا�شرًة ودون احلاجة لتن�شيب جديد على الكمبيوتر.
8. تعدد م�شتخدمي املحطة وبرجمياتها:

ولو  م�شتخدمن  عدة  قبل  من  املحطة  ا�شتخدام  اإمكانية  اإن 
مما  خمتلفة،  ودول  وحمافظات  اأماكن  يف  موجودين  كانوا 
يعطي الإمكانية لأ�شحاب القرار بالدخول مبا�شرًة اإىل بيانات 
وهذا  لهيئاتهم،  التابعة  باملحطات  اخلا�شة  التنبوؤ  وبرامج 
واملهند�شن  الإدارة  بن  الآراء  لت�شارك  اأكرب  فر�ض  يوؤمن  ما 
الفنين احلقلين وذلك ب�شكل �شريع يجعل اتخاذ القرار اأ�شرع 

مبكافحة الآفة بالطرق واملواد الازمة.

هذه  على  املحافظة  على  جاهدة  الزراعة  وزارة  عملت  لقد 
قامت  حيث  الراهنة،  الظروف  من  الرغم  على  التقنية، 
للك�شف  اجلولت  من  بالعديد  التنبوؤ  لأجهزة  املركزية  اللجنة 
اأجهزة التنبوؤ يف مواقعها ،وقامت بالعديد من املحاولت  على 
باتت  والتي  ميكروميتو�ض،  املعطلة  الأجهزة  �شيانة  لإعادة 
قدمية و�شعبة ال�شيانة والربجمة. ونظرًا لأهمية هذه التقنية 
يف توفري اجلهد واملال ورفع جودة املنتج بتنظيم ر�ض املبيدات 
والبيئة  ال�شحة  على  ال�شار  وتاأثريه  لها  املتبقي  الأثر  وتقليل 
هذا  لأجل  الري.  مياه  وتقنن  تنظيم  يف  التنبوؤ  اأجهزة  ودور 
كله طالبت دائرة التنبوؤ والتنبيهات الزراعية يف مديرية وقاية 
لكن  تقانة،  اأكرث  ال�شنع  حديثة  اأجهزة  ب�شراء  مرارًا  النبات 
زعيمة  هي  والقت�شادية  املادية  وال�شعوبات  التحديات  تبقى 

املوقف حتى هذه اللحظة.
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م. دميا النحا�س 
دائرة التنبوؤ والتنبيهات الزراعية يف مديرية وقاية النبات 
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