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ملف
العدد

التعامل مع التغ ّير المناخي
من خالل الفالحية الذكية
تجارب دولية
د .عائشة أحمد بوثلجة
كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ـ جامعة الشلف ـ الجزائر

إن مشكلة التغ ُّير المناخي أخذت بعدا عميقا ،بسبب االنعكاسات السلبية التي
أثرت في مختلف جوانب الحياة،السيما في قطاع الفالحة وما ينجر عنه من آثار
في الوضع الغذائي الدولي والمحلي ،مما دفع مختلف الدول والهيئات العالمية
التي تعمل في مجال البيئة والفالحة  -إلى البحث عن حلول وسياسات للحدمن هذه اآلثار السلبية ،ومن بين الحلول المعتمدة الفالحة الذكية مناخيا
والتي أشادت بها الكثير من التجارب الدولية.
ُيعتبر نهج الفالحة الذكية أداة مناسبة
جدا للتعايش مع التغ ُّيرات المناخية
ًّ
التي أصبحت واقعا يفرض نفسه ،وهي مهمة كذلك في التقليل من آثار
الفالحة في المناخ بتخفيض انبعاثات غاز الدفيئة.

تغي املناخ
 - 1رُّ

التغي املناخي أصبح موضوع اهتامم
إن موضوع رُّ
بارز بسبب اآلثار الناجمة ،وهي عبارة عن مظاهر
تهدد حياة اإلنسان والحيوان والنبات ،مام دفع إىل
دراسة موضوع التغري املناخي والبحث عن حلول
مناسبة.
 - 1-1مفهوم تغري املناخ
التغي املناخي ( )Climatic Changeهو اختالل
رُّ
يف الظروف املناخية املعتاد ،مثل :درجات الحرارة
وأمناط الرياح واألمطار التي متيز كل منطقة عىل
األرض بسبب العمليات الديناميكية لألرض ومنها
التغي يف شدة
الرباكني أو بسبب قوى خارجية مثل رُّ
األشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبرية ،باإلضافة
إىل نشاطات اإلنسان املختلفة .وتسبب وترية التغريات
املناخية الشاملة وحجمها  -عىل املدى الطويل  -يف
تأثريات هائلة يف األنظمة البيئية املختلفة ،ويرادف
مصطلح التغري املناخي عدة عبارات ( االحتباس
الحراري ،االحرتار ،أو ارتفاع درجة حرارة األرض،الصوبة
الحرارية أو الدفء العاملي ،وكذلك عبار ة مفعول
الدفيئة).
تأث َّر العالَ ُم سلبا بارتفاع درجات الحرارة وتراجع
معدالت هطول األمطار ،من جراء تغري املناخ ،كام
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يُواجه جميع مشاكل املياه األربعة يف العامل اليوم- :
تأمني املياه العذبة اآلمنة الصالحة للرشب؛  -تلبية
قطاعي الزراعة والصناعة؛  -ضامن استدامة املشاريع
اإلمنائية؛  -إدارة املوارد املائية املشرتكة بشكل مالئم،
إىل جانب مشكلة األمن الغذايئ التي تفاقمت يف ظل
التغريات املناخية التي أثرب بشكل كبري يف النظم
الفالحية التي تضمن سلسلة التوريد بالسلع الغذائية.
وقد شهدت املعمورة يف السنوات املاضية عددا
من الفيضانات السطحية ،وموجات ال َح ِّر والجفاف،
والعواصف الغبارية ،ومن املتوقع أن تزداد وتريتُها
وح َّدت ُها يف املستقبل.
وميكن تلخيص هذه األثار من خالل الجدول التايل
 :؟؟؟؟؟؟؟؟
 - 2 - 1التفاعل السلبي بني الفالحة وتغري املناخ
إ ّن الفالحة يف جميع أنحاء العامل معرضة بشدة
لآلثار السلبية لتغري املناخ ،منها ارتفاع درجات الحرارة،
الفياضانات والجفاف .وتسبب هذه التأثريات مخاطر
عىل مختلف مراحل سلسلة اإلنتاج الفالحي بدءا
باإلنتاج وصوال إىل مراحل التعبئة والتخزين وانتها ًء
بالتوزيع ،مام يلحق أرضارا عىل مستويات األمن
الغذايئ عامليا ،ألن تغريات املناخ أثرت سلبا يف إنتاج
القمح ،األرز والذرة.

9

واككبة إوككل م غحككج غ ي ئككل وغ خككعين وغ ه ك ء ب ك بزئ ا مبك يرح كق تض ك غرغ ب ككل مت ك بي غامككن غ ككاغ ا ب مل ك ا ان
ا فخ إ غ اب ا غارز وغ ارة.
ل يرغ غملن خ ت
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الشكل( : )01تأثري التغري املناخي يف قطاع الزراعة

املص د دددر مج ك ك ب ك ك غ ب ك ك با غ ي ك كرغ غملن ك ككل وغح ب ة ه ك ك غملت ك ك ا ا ل ب ك ككل مي ك ك ا غمل ك ك ككع غ ك ك ووخ ا رغ ك ك
املصدر :مجدي عبد الوهاب ،التغريات املناخية واحتامالتها املستقبلية عىل مرص ،املركز الدويل للدراسات
غملت ا ا ل وغة رغن ج لا .2004
املستقبلية واالسرتاتيجية.2004 ،

نالحظ أن قطاع الفالحة التقليدية يتأثر بشكل
بالغ جراء التغري املناخي ،وعليه ال ب َّد من اعتامد
تغيات
أساليب فالحية تسمح بالتك ُّيف ومواجهة رُّ
املناخ ،ويف هذا السياق توجهت الكثري من املنظامت
املتخصصة يف مجال الفالحة نحو الفالحة
والهيئات
َّ
الذكية مناخيًّا ،وأصبحت أساليب الفالحة الذكية

10

متارس يف العديد من الدول واألقاليم.
ويف ذات الوقت تشري الدراسات واألبحاث أن
املنظومة الفالحية والغذائية الدولية التي تشمل
مختلف املراحل بدءا بالبذر واإلنتاج إىل غاية صناعة
األسمدة وتعبئة األغذية وتغليفها وحفظها ،ت ُْسهم مبا
تصل نسبته إىل ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة
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غمل غحكج بك ءغ ب ككار وغإل ك إوكل غ يككل اكن بل غا ككب ة ولي ئكل غاغايكل ول ا فهك وحف هك ا لتكهم ببك نيكج تككس ه
إوككل اككل غ ي ك غ ك زغ غ ع ئككل غ ن نجككل بككن غا شككطل غ سش ك يلا وي لغي ك مي ك غ عي ك فة مككن غة ي ك غ ن نجككل
بككن غا شككطل غ عرغب ككل بفيككج غ نبككب غ تك ا ول يكر ككم غ ايككلا وقك تكك غ رغ ك تن قطك ع غ فالحككل يتكهم
بنت ك ل  %14م ككن مجب ككبع غ ك زغ غ ع ئ ككل غملن يث ككل ا ح ككل يبثككج غإل ك غ فال ككخ ا ككل ن ب ككل غملبغع ك ث وني ككن
عن األنشطة البرشية ،ويتزايد معدل الزيادة من تربية املوايش وتصنيع السامد واستخداماتها النسب َة
غ تككب ف وغ ك خ غم ه غ نت ك ل غاب ككل ب ككين ككا غة ي ك غيككر غمل غ ككبب عيه ك ا وبا ككه يبك ككن غ ا ككب إن ن ك ك ت ك غ
االنبعاثات الناتجة عن األنشطة الزراعية بفعل ال ُّنم ِّو األعىل بني هذه االنبعاثات غري املرغوب فيها ،وعليه
م فة بين غ فالحل وآ ر ل ير غملن خ.

وتغي نظم التغذية ،وقد أكدت الدراسات أن ميكن القول إ ّن هناك أث ًرا متبادال بني الفالحة وآثار
ويبكنكَّاين
الس
ُّ
نرخ رُّ
يه ع ب ي خ
تغي املناخ.
مجموعفيغازات
االنبعاثاتمن
نصيببنسبة 14%
الفالحة يُ ْسهم
قطاع
مكافئ رُّ
أكسيد الكربون على املستوى العالمي
الفالحية
الشكل(:)02
وميكن تلخيصها فيام ييل :
الدفيئة املنبعثة  ،حيث ميثل اإلنتاج الفالحي خاصة

الشكل( :)02نصيب االنبعاثات الفالحية يف مكافئ أكسيد الكربون عىل املستوى العاملي
املنظمة العاملية لألغذية ،تقرير حول حالة األغذية والزراعة سنة .2016

املنظمة العاملية لألغذية ،تقريرحول حالة األغذية والزراعة سنة .2016

واألمن الغذايئ والتي حددتها املنظمة العاملية للزراعة
 - 2مفهوم الفالحة الذكية مناخ ًّيا
الذكية منا
خياا هي أسلوب وإطار واألغذية.
الفالحة الذكية
 -2مفهوم الفالحة
مناخيًّ
 Farmingاا مككن
4.0مككن غ ككاغ
باسمال غا
أيضاش ك
الذكيةجككل م
الفالحةكل مي ل
وتعرفه ك ل إوك
مشكلةمف كاألمنمث ح ك يل ج
معالجة وف ك ر
إىلت ككابب
يهدفهككخ
حديثمن ك
مفاهيمياك ككل
غ فالحككل غ
تحسنيكموتعزيز
الغذايئ ،من
غاغايككل فك
خالل رة ك
وليعيككع ق ك
ككال نعتككين
املعلومات ا ك نككم
لتقنيات ككاغ ا .و
تطبيقفال ككخ وغ
وهي ك غ
الرقمية،كل غإل
الفالحةكا ل ب ك
األغذيةغملن أو ككل غ تك
قدرةكخ غنظم ي كرغ
التغي
إ ككالق غ يفعك رُّ
وتتضكل َّمفكنكخ ك ق
املعقدة ،عرغبك
الفالحة ككاغ ا وغ
لتحسني يأنظمةغامككن غ
والبيانات عك
الفالحيتنكج غ يك
اإلنتاج ك  -مككن
عىلكل من
السلبية اك ك
املناخيةافالحككل غ
و غاتيك مث
املستثمرةت كهم فككخ
كبركا وهككخ ل
عملياتككخ بيك
ببر  2014ف
فرديةكخ ككس
آالتك فك
للفالحةتككث غ يا
العامليغملن ك خ غ
التحالف حككب
إطالقكم غمل ع ك ة
ولقدقبكتمكل غامك
والغذايئ.كمنب
م يككر -ككال مك
وأنشطة
وجميع
الذكية مناخ ًّيا  -من أجل التَّص ِّدي لتحديات األمن
الفالحية.
الغذايئ والزراعة يف سياق متغري -خالل مؤمتر قمة
أدخلت منظمة الفاو مصطلح الفالحة (الزراعة)
األمم املتحدة حول املناخ التي انعقدت يف سبتمرب
 2014يف نيويورك ،وهي ت ُْسهم يف تحقيق أهداف الذكية مناخ ًّيا يف وثيقة مؤمتر الهاي بشأن الفالحة
التنمية لفرتة ما بعد سنة  ، 2015املتعلقة بالزراعة واألمن الغذايئ يف سنة  .2010حيث أصبحت الفالحة
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الذكية مناخ ًّيا تستقطب املزيد من االهتامم ،إذ تؤكد
نحو  32دولة ،نصفها من الدول األقل نمُ ُ ًّوا وثالثة
أرباعها من دول منطقة أفريقيا جنوب الصحراء،
أ َّن الفالحة الذكية مناخ ًّيا ت ُْسهم وطن ًّيا يف تحقيق
تعهداتها مبوجب اتفاق باريس.
 - 1 - 2تعريف الفالحة الذكية مناخ ًّيا:
وطبقا لتعريف منظمة األغذية والزراعة فإ ّن
الفالحة الذكية مناخيًّا هي « فالحة إيكولوجية لزيادة
اإلنتاجية عىل نحو مستدام  ،ويزيد من مرونة سبل
العيش و حامية النظم اإليكولوجية ،لتقليل الغازات
الدفيئة أو إزالتها ،وتعزيز األمن الغذايئ وتحقيقه و
كذلك تحقيق أهداف التنمية.
«النهج الذي يساعد عىل توجيه اإلجراءات الالزمة
لتحويل وإعادة وتوجيه النظم الفالحية الذكية لدعم
التنمية بصورة ف َّعالة وضامن األمن الغذايئ يف وجود
تغي».
مناخ ُم رِّ
وتعرف الفالحة الذكية مناخ ًّيا بش َّق ْيها املايئ
والعضوي ،هي استخدام أقل مساحة من األرض واملياه،
ّ
للحصول عىل أفضل إنتاج من املحاصيل املستهدفة،
من أجل تحقيق إنتاج فالحي مستدام مع املحافظة
عىل املوارد الطبيعية لألجيال القادمة ،وت ُْسهم الفالحة
الذكية يف خفض انبعاث الغاز الضارة بالبيئة إىل أدىن
التغي املناخي مستقبال.
مستوى ممكن ،والتك ُّيف مع رُّ
وتعرف الفالحة الذكية مناخيًّا بأنّها نظام يعتمد
عىل التكنولوجيا املتقدمة يف فالحة املحاصيل النباتية
وتربية املوايش بطرق مستدامة ونظيفة ،وترشيد
استخدام املوارد الطبيعية.
والفالحة الذكيّة مناخيًّا نظام حديث أساسه
اعتامد التكنولوجيا املتقدمة يف األنشطة الفالحية
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من أجل إنتاج األغذية بطرق مختلفة عن تلك التي
عهدها اإلنسان يف الفالحة التقليدية  ،كام أنها ت ُْسهم
يف اقتصاد استخدام املوارد الطبيعية وترشيدها ال
سيام املياه ،ومن أبرز سامتها اعتامدها عىل نظم
إدارة وتحليل املعلومات التِّخاذ أفضل قرارات اإلنتاج
بأقل التكاليف ،وكذلك أمتتة العمليات
املمكنةِّ ،
الفالحية كالري ،ومكافحة اآلفات ،ومراقبة الرتبة،
ومراقبة املحاصيلhttps://omran.org/a .
 - 2 - 2أهداف الفالحة الذكية مناخ ًّيا
تهدف الفالحة الذكية  :عيل حدادة
• تعزيز االبتكار يف املجال الفالحي.
• خلق الوظائف الخرضاء.
• حفظ البيئة وحاميتُها من خالل إدارة أفضل
للموارد الطبيع ّية.
تغي املناخ.
• التك ّيف مع رّ
• الح ّد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
• خفض ظاهرة الجوع والفقر.
• زيادة اإلنتاج وتحسني جودة املحاصيل الفالحية.
• تطبيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيع ّية.
• تحسني إدارة الرتبة وتخصيبها.
• تحويل الفضالت الحيوانية إىل غاز حيوي بصفته
مصدرا بديال ومتج ّددا للطاقة.
إنشاء مصايد األسامك وتربية األحياء املائية
َغي املناخ ،من خالل
القادرة عىل الصمود يف وجه ت رُّ
أقفاص وبرك األسامك املقاومة للعواصف ،وإدارة
مصايد األسامك القابلة للتك ّيف.
وقد ح َّددت املنظمة العاملية لألغذية يف تقريرها،
الزراع َة الذكي َة مناخيًّا مجموع ًة من الرسائل عىل
النحو التايل:
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• يجب أن تخضع ال ُّنظُ ُم الفالحية والغذائية
لتح ُّوالت كبرية حتى تتمكَّن من مواجهة تحديات
األمن الغذايئ وتغري املناخ .وعند وضع السياسات
الفالحية ميكن أن تقوم نهج الفالحة الذكية مناخ ًّيا
بدور الدافع عىل تحقيق ذلك.
• الفالحة الذكية مناخ ًّيا ليست مجموع ًة جديد ًة
من املامرسات أو أنظمة اإلنتاج املستدامة ،بل نه ًجا
يهدف إىل تقديم وسائل لدمج الخصائص املح ِّددة
للتَّك ُّيف والتخفيف يف سياسات التنمية الفالحية
املستدامة وبرامجها واستثامراتها.
• تتح ّدد الحلول حسب السياق (من حيث املكان
والزمان عىل ح ٍّد سواء) ،وعىل هذا األساس ،يلزم إجراء
عملية تحليل وتشاور لتحديد اإلجراء املناسب لكل
سياق بهدف تحسني األمن الغذايئ عىل نحو مستدام.
• ال بُ َّد من تحسني تنسيق السياسات داخل
القطاعات الفالحية (أي املحاصيل واملاشية واألحراج
ومصايد األسامك) ويف القطاعات األخرى (مثل قطاع
الطاقة واملياه والصناعة) لالستفادة من أوجه التعاون
املحتملة والح ِّد من عمليات املبادلة واالستفادة من
املوارد الطبيعية والخدمات البيئية.

 - 3جهود و تجارب دولية يف مجال الفالحة
الذكية

 - 1 - 3جهود بعض املنظامت الدولية يف مجال
الفالحة الذكية مناخ ًّيا
 التحالف العاملي للفالحة الذكية مناخ ًّيا وأهدافه:ُ
إطالق التَّحالف العاملي للزراعة الذكية مناخ ًّيا
ت َ َّم
خالل مؤمتر قمة األمم املتحدة حول املناخ التي
انعقدت يف سبتمرب  2014يف نيويورك ،ويتوقع بحلول
 2020سيكون ما ال يقل عن  25دولة قد وضعت
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ٍ
امج متكن  25مليون أرسة من أصحاب
سياسات وبر َ
ٍ
ومامرسات
مناهج
الحيازات الصغرية من اعتامد
َ
ونُظ ٍُم ذكي ٍة مناخ ًّيا .و تكمن رؤية التحالف العاملي
للفالحة الذكية مناخ ًّيا يف سعيها إىل ضامن األمن
الغذايئ والتغذية السليمة والتخطيط ملواجهة تغري
املناخ .وذلك بالتحفيز عىل إنشاء رشاكات لتشجيع
األعامل التطويرية التي تعكس نه ًجا متكامال قامئا
عىل ثالث ركائز ،هي - :تحسني اإلنتاجية الفالحية
والدخل املستدام؛ -بناء مرونة لتعامل املزارعني مع
الظواهر الجوية وتغيري املناخ؛  -الح ُّد من انبعاثات
غاز الدفيئة املرتبط بالفالحة ،متى كان ذلك ممكنا.
ومهمة التحالف ترتكز يف مواجهة التحديات
التي تواجه األمن الغذايئ والفالحة بالضغط عىل
ثراء املوارد وتنوع املعرفة واملعلومات والخربات ،بني
أعضائه ،وذلك من أجل حفز مبادرات ملموسة عىل
جميع املستويات ،كام أنّه يُوفِّر مجاال ملن يعملون يف
الفالحة الذكية باملناخ ،لتبادل الخربات واملعلومات
واآلراء حول املسائل التي تحتاج إىل اهتامم فوري
وتحديد ما يصلح وما ال يصلح عند التكيف مع تغري
املناخ وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة يف قطاع
الفالحة.
 منظمة األغذية والزراعة  :تعترب هذه املنظمةالراعي األسايس لتطبيق نهج الفالحة الذكية مناخ ًّيا
من خالل إنشاء التحالف الدويل للزراعة الذكية سنة
 ، 2014وهناك عدة أنشطة ومبادرات للمنظمة
أهمها مرجع إلكرتوين أول يتعلق بكيفية تطبيق
منهجيات الفالحة الذكية مناخ ًّيا بهدف اإلسهام يف
توجيه األنظمة الغذائية والدفع بها نحو االستدامة.
ويف طبعته الثانية سنة  .2017اشتمل هذا
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املرجع عىل مجموعة واسعة من املعارف والخربات
التي تهدف إىل مساعدة واضعي السياسات عىل
جعل القطاعات الفالحية أكرث استدامة وإنتاجية
ويف الوقت نفسه ت ُسهم يف األمن الغذايئ وخفض
انبعاثات الكربون .وتض ُّم هذه الطبعة الثانية من
املصدر املذكور فصوال جديدة تتناول التأقلم مع
التغري املناخي وتخفيف تأثرياته ،وأنظمة اإلنتاج
املتكاملة ،وأنظمة دعم املعرفة للمنتجني الريفيني،
وكيفية تحسني طرق التنفيذ  ،و يأيت إصدار الكتاب
املرجعي اإللكرتوين حول الفالحة املناخية الذكية –
يف طبعته الثانية سنة  2017نتيج ًة لواحدة من أه ِّم
مجاالت عمل الفاو وإنجازاتها الرئيسية التي أعقبت
إطالق املنظمة السرتاتيجية تغري املناخ ويركز املرجع
عىل مسائل اإلنتاج التي تتعلق باملحاصيل والرثوة
الحيوانية والغابات ومصايد األسامك والرتبية املائية
واألنظمة املتكاملة ،كام يركز عىل استخدام املوارد
مثل املياه والرتبة واألرايض واملوارد الوراثية والطاقة.
ويسلط املرجع الضوء كذلك عىل األنظمة الغذائية
وسالسل القيمة التي تجمع عوامل من بينها األسمدة
والتربيد ،بوصفها مجاالت محتملة ميكن تحسينها،
كام يتطرق إىل عوامل من بينها النوع االجتامعي
والحامية االجتامعية..
 مرشوع لإلتحاد األورويب ومنظمة األغذيةوالزراعة لنرش «الفالحة الذكية مناخ ًّيا»
يسعى هذا املرشوع إىل تقديم حلو ٍل ُم مِ
وائ ٍة
َم ْوضعيًّا الحتياجات بُلدان إفريقيا وآسيا “  -إال أ َّن
كث ًريا من املعنيني بهذا الشأن انتقد هذا املرشوع
واعتربه استغاللاً للرثوات وأن الفالحة الذكية ليست
آمنة لهذا الح ِّد  ، -ويف هذا السياق قدم االتحاد
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األورويب  3.3مليون يورو لدعم هذه املبادرة؛ يف حني
يبلغ إسهام منظمة األغذية والزراعة ”  2مليون يورو،
ومن خالل التنسيق مع وزارات الفالحة والوزارات
كل من البلدان املشاركة ،وبالتعاون الوثيق
األخرى يف ّ
مع املنظامت املحليّة والدولية ،يرمي املرشوع بعد
مرور ثالث سنوات إىل أن :
للتوسع يف
فرصا عينية حسب كل بلد
يح ّدد ً
ّ
تطبيق مامرسات «الفالحة الذكية مناخ ًّيا» أو تطبيق
تقنيات مستجدة،
يفحص العقبات التي تعرتض الرتويج لِتَ نَ ٍّب أوس َع
لتقنيات «الفالحة الذكية مناخ ًّيا» ،مبا يف ذلك تكاليف
االستثامر.
ير ّوج لتكامل االسرتاتيجيات الفالحية وتلك املعنية
بتغي املناخ لدعم تطبيق « الفالحة الذكية مناخ ًّيا».
رّ
يبتكر آليّات إبداعية لربط متويالت املناخ
باستثامرات «الفالحة الذكية مناخيًّا» .
 2 - 3يُقيم تجارب دولية يف مجال الفالحة
الذكية
الواليات املتحدة األمريكية :بها يرو فارمز وهي
أكرب مزرعة عمودية يف العامل بأرسه :يف مصنع سابق
للحديد الصلب يف نيويورك نيوجرييس ،يقوم اآلن
أكرب مرشوع فالحة رأسية يف العامل ،عىل مساحة
تبلغ  69ألف قدم مربع ،ويتطلع القامئون عىل هذا
املرشوع إىل أن ينرشوا إنتاجهم الصحي عايل الجودة
إىل جميع األسواق املحلية ،وبينام تعتمد مثل هذه
املشاريع عىل طريقة التغذية املائية لالستغناء عن
الرتبة ،يعتمد هذا املرشوع طريقة مختلفة تسمى
«آيروبونيكس» .الطريقة الجديدة تتشابه مع
التغذية املائية يف االعتامد عىل البذر وإمناء املحصول
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يف األقمشة ،واستخدام أضواء الليد بديلاً عن الشمس
ألجل عملية التمثيل الضويئ ،حيث يتم تخصيص
الطول املوجي لهذا الضوء ليحقق أقىص استفادة من
عملية التمثيل الضويئ ،مع أقل استهالك للطاقة ،لكن
االختالف الجوهري ،هو يف اعتامد التغذية املائية عىل
املحلول املغذي الذي يرسي للطبقات املزروعة ،أما
التغذية الهوائية ،فهي تعتمد عىل نرش التغذية عن
طريق الغبار ،وهي الطريقة التي تقول الرشكة إنّها
تُرس ِّع دورة حياة النبات ،كام أنها تحمل كتلة حيوية
أفضل من الطرائق األخرى.
املرشوع يقدم ما هو أكرث من املميزات املعتادة
للفالحة العمودية ،فباإلضافة إىل رسعة الحصول عىل
املحصول ،والقدرة عىل زراعته طوال السنة ،والحد
من استخدام املبيدات ،وعدم اضطرارك لغسل
الخضار الذي ال يلمس الرتاب أو امللوثات ،وتقليل
املاء والطاقة الضائعني ،هناك ما هو أكرث ،فهذا
املرشوع يقدم أقىص استفادة من املساحة رأس ًّيا ،إذ
إن القدم املربع الواحد يقدم لك  75ضعفًا ملا تقدمه
الفالحة التقليدية ،كام تستخدم ميا ًها أقل بنسبة
 ،95%ويقدر ما تستطيع إنتاجه يف السنة باثنني
مليون باوند من الخضار الورقية كل سنة.
تجربة مايل:
تلعب الفالحة الذكية مناخ ًّيا دو ًرا بالغ األهمية
من أجل تعزيز سبل العيش وضامن األمن الغذايئ،
وبناء قدرات من أجل الصمود وتعزيز االقتصاد
بطريقة مستدامة بيئ ًّيا ،وقد ت َ َّم وضع خطة استثامر
فالحي ذيك مناخيًّا وتنفيذها من أجل جذب املوارد
لدعم قطاع الفالحة الذكية مناخيا وتوجيهها ضمن
األولويات ،وقد أسهمت الفالحة الذكية يف دولة مايل
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يف تحقيق نتائج إيجابية جدا يف هذا السياق ،ألن
املجتمع الريفي ميثل 90باملئة من مجموع السكان،
ويُ ْسهِم قطاع الفالحة بنسبة  38باملئة من الناتج
املحيل االجاميل ،كام يوظف قطاع الفالحة أكرث
من  80باملئة من القوى العاملة ،ولهذه األسباب
فإن الفالحة الذكية سوف يكون لها أهمية بالغة
يف الح ِّد من التغريات املناخية يف مايل ،وقد ركزت
خطة االستثامر يف الفالحة الذكية عىل إنتاج القطن
ومضاعفة الكميات املنتجة ،وكذلك توجيه التمويل
العام والخاص نحو مستثمرات الفالحة الذكية
مناخيًّا ،بهدف تعظيم العائد من هذا النمط الفالحي
الجديد وتخفيف أثار التغري املناخي ،ويف هذا الشأن
تأكد عىل أرض الواقع أن الفالحة الذكية مناخ ًّيا
حققت نجاحا ملحوظا يف مايل.
 - 3-3الفالحة الذك ّية مناخ ًّيا عىل املستوى العريب
تعترب املنطقة العربية من املناطق التي تواجه
أزمات بيئية كبرية ،مثل نقص املياه الصالحة للفالحة،
وتغري املناخ ،والجفاف ،والتصحر ،األمر الذي يؤثر
سلبًا يف توفري الغذاء وتحقيق األمن الغذايئ .لذلك
ميكن القول إ ّن املنطقة العربية هي من أش ِّد املناطق
حاج ًة لتطبيق تقنيات الفالحة الذك ّية ،إال أن هناك
صعوبات تعرتض ذلك أهمها:
• ضعف البنى التحتية لالتصاالت واإلنرتنت يف
بعض الدول العربية.
• حاجة هذه التقنيات إىل مهارات ال ميتلكها
الكثري من الفالحني.
• التكلفة املادية التي تشكل عائقًا للكثريين.
لذلك فإن تبني سياسات الفالحة الذكيّة مناخيًّا
يتطلب تعزيز العمل العريب املشرتك ،وتبادل املعرفة
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واألفكار حول تكنولوجيا إنرتنت األشياء ،وإدراج
تكنولوجيا االتصال واملعلومات باعتبارها عامال
أساس ًّيا للتنمية الزراعية املستدامة.
تجربة الهيئة العربية لالستثامر الزراعي
قامت الهيئة العربية يف مطلع األلفية الثانية
بإنشاء وحدة متكاملة لإلحكام الفالحي Precision
 Farmingيف موقع الرشكة العربية السودانية
للزراعة بالنيل األزرق (أقدي) لتجربة التقانة -
تقنيات الفالحة الذكية -ومن ثم تعميم التجربة عىل
باقي املشاريع الفالحية ،وقد سعت الهيئة من خالل
هذا النظام إىل :
 االستخدام الدقيق واملحكم للمدخالت الفالحيةوتقليل الفاقد.
 يقلل تكاليف اإلنتاج وبالتايل زيادة الربحية. تحديد املساحات غري املنتجة أو الضَّ عيفة اإلنتاج. الدقة يف استعامل األسمدة واملبيدات ،مام يقللمن املخاطر البيئية.
 اإلسهام يف تقليل األثر الضار الناتج عن تصلبالرتبة من خالل تحديد مسار اآلالت الفالحية.
 تحسني كفاءة اآلالت وتقليل الجهد يف قيادتها. إعداد الخرائط األساسية للحقل مام يُسهمللتخطيط لجميع العمليات الفالحية.
 رصد اإلنتاجية وعرضها عىل شكل خرائط توضحاملواقع ذات اإلنتاجية الج ّيدة والتي بها مشاكل.
 رصد املحاصيل خالل مراحل منوها املختلفة للتعرفعىل اإلصابات الحرشية واألمراض والحشائش أو
العطش أو نقص العنارص املغذية ،مام يساعد عىل
تدارك املشكلة ومعالجتها خالل املوسم.
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كام وضعت الهيئة يف نفس السياق الخارطة
اإلنتاجية ،و تهدف الخارطة اإلنتاجية إىل رصد
اإلنتاجية يف كل موقع من مواقع الحقل ،حيث يتم
تركيب جهاز  GPSعىل الحاصدة لتحديد املوقع املراد
رصد اإلنتاجية فيه ،ويركب جهاز اإلحساس اإللكرتوين
 Electronic sensorلقياس اإلنتاجية يف املوقع،
وكذلك يتم تركيب جهاز معالجات الحاسوب املصغرة
لتسجيل املوقع وناتجه أثناء حركة الحاصدة،
كل ذلك يف خارطة متكاملة ودقيقة
ويُت َوج ُّ
تبني اإلنتاج يف كل موقع يف الحقل  .وأعلنت الهيئة
العربية لالستثامر واإلمناء الزراعي عن استعدادها
لدعم جهود الدول العربية يف تحقيق األمن الغذايئ،
من خالل االستثامر يف مجال انرتنت األشياء يف قطاع
الفالحة وإنشاء منصة بيانات فالحية عربية لتطوير
املعامالت واآلالت والربمجيات الفالحية عىل املستوى
العريب مع دراسة إمكانية إنشاء رشكة عربية لتطوير
املسية.
استعامالت صور األقامر الصناعية والطائرات رَّ
اإلمارات:
تُع ُّد اإلمارات َ
أول دولة يف املنطقة العربية تتجه
إىل الزراعة الذكية بهدف تحقيق االستدامة يف اإلنتاج
الفالحي؛ إذ قطعت شوطًا كب ًريا يف تبني الفالحة
الذكية مناخ ًّيا باعتبارها جزءا من سياسة التنوع
الغذايئ واالستخدام األمثل للموارد وبناء القدرة عىل
التك ّيف مع الظروف الجوية الصعبة ،متثل إمارة
أبوظبي منوذ ًجا يحتذى به للمدن الطامحة لتحقيق
االستدامة الزراعية ،فقد حققت إنجاز ٍ
ات ُمه َّم ًة يف
تنمية القطاع الزراعي ،وتحويل الصحراء إىل ساحات
خرضاء ومزارع منتجة ،وعملت اإلمارات عىل
تجارب زراعية نوعية وتَبَ ِّني تقنيات حديثة ذات
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كفاءة عالية يف الزراعة ،مثل تقنيات الزراعة املحمية
والزراعة املائية والزراعة يف بدائل الرتبة ،والتقنيات
الحديثة بال ِّر ِّي والتحكم يف نوعية املياه؛ .كام قامت
بتخصيص  30مليون دوالر عىل شكل حوافز مالية
لرشكات التقنيات الزراعية التي تتطلع إىل تأسيس
أعاملها أو تنميتها يف اإلمارة بهدف تعزيز إمكانات
التقنيات الزراعية املحلية وابتكاراتها ،وقد اعتمدت
اإلمارات يف ذلك عىل التكنولوجيا والرقمنة والحلول
التقنية مثل الروبوتات وتكنولوجيا الطائرات بدون
طيار التي تعمل عىل رصد املحاصيل وتقييمها،
وتصوير األرايض الفالحية ورسم الخرائط ،وقياس
مكونات الهواء ،إضافة إىل رش املحاصيل باملبيدات
بشكل رسيع وآمن ،وإرسال البيانات بشكل فوري إىل
برمجيات تقوم بتحليلها وتوجيه الفالحني إىل تنفيذ
اإلجراءات بشكل أفضل.

خامتة:

 دعم أنشطة الفالحة الذكية عن طريق التحفيزاملادي واملعنوي ،وتخفيض الرسوم البيئية.
 إنشاء مخابر البحث التي تعمل عىل بحث أساليبالفالحة الذكية وفق املعطيات السائدة يف االقتصاد.
 تكوين إطارات برشية يف مجال الفالحة الذكية،وتنظيم دورات تكوينية يف هذا املجال.
 من الرضوري اعتامد نهج الفالحة الذكية مبا يتالءموطبيعة كل اقتصاد وظروفه.
 يجب أن تطبق نهج الفالحة الذكية بشكل يسمحبـــ :زيادة اإلنتاج ،التكيف مع التغريات املناخية،
وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
 وضع سياسات ،قوانني وضوابط ملامرسة أنشطةالفالحة الذكية مناخ ًّيا.
 االستفادة من تجارب الدول الناجحة ،التي حققتنتائج إيجابية يف مجال الفالحة الذكية مناخ ًّيا .

املراجع:

التغي املناخي تؤرق كل شعوب
أصبحت مشكلة رُّ
العامل ملا لها من آثار سلبية يف مختلف القطاعات  -ايف سياما ،التغري املناخي ،مدينة امللك عبد العزيز
ومجاالت الحياة ،السيام قطاع الفالحة الذي يرتبط للعلوم السعودية.2015 ،
بشكل أسايس مبجال الغذاء ،ويُعترب نهج الفالحة  -مجدي عبد الوهاب ،التغريات املناخية واحتامالتها
التغيات املناخية املستقبلية عىل مرص ،املركز الدويل للدراسات
الذكية مناخ ًّيا َّ
الحل األمثل ملواجهة رُّ
عىل املستوى الدويل واملحيل ،السيام بالنسبة إىل املستقبلية واالسرتاتيجية.2004 ،
االقتصاديات التي تعتمد عىل قطاع الفالحة بصفته  -اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا .
مصد َر دخل
أسايس ،لذلك ال بُ َّد من اعتامد هذا ( .)2017تطوير قدرات البلدان العربية للتكيف
ٍّ
النهج عىل نطاق واسع:
مع تغري املناخ باستخدام أدوات اإلدارة املتكاملة
للموارد املائية  .األمم املتحدة .
التوصيات :
 نرش الوعي بأهمية اعتامد الفالحة الذكية مناخ ًّيا  -حنني العقاد .تغري املتاخ ،مركز العمل التنموي،لتغيات فلسطني (. .)2009
باعتبارها وسيل ًة للتقليل من اآلثار السلبية رُّ
املناخ ،وبث ثقافة النهج الذكية يف مجال الفالحة - .رسحان أحمد سليامن  ،الزراعة الذكية مناخيًّا يف
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مواجهة تأثري التغري املناخي عىل األمن الغذايئ
املرصي ،املجلة املرصية لالقتصاد الزراعي– املجلد
التاسع والعرشون – العدد الرابع– ديسمرب(.2019
 عىل حداد .)2018( .الزراعة الذكية ومجاالتتطبيقها يف العامل العريب ،اتحاد الغرف العربية .
 ماري لومي .)2017( .أوجه التظافر بني األهدافالعاملية لألمن الغذايئ وتغري املناخ  ،أكادميية
اإلمارات الدبلوماسية ،اإلمارات .
محمد جرعتيل « ،نرش الزراعة الذكية مناخيًّا» ،مركز دراسات خرضاء  ،عىل املوقع http://green-
/studies.com/2012/01نرش-الزراعة-الذكية-
مناخ ًّيا-؟ فيفري .2016
 املنظمة العربية للتنمية الزراعية « ،الزراعة الذكيةمستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ عىل
املوارد الطبيعية»  ،يوم الزراعة العربية  27سبتمرب
 ،2018الخرطوم  -السودان
 منظمة األغذية والزراعة ،تقرير حالة األغذيةوالزراعة .2016
 منظمة األغذية والزراعة ،دليل الزراعة الذكيةمناخ ًّيا ،روما .2018
 منظمة األغذية والزراعة  .)2017( .الزراعة الذكية.تاريخ االسرتداد  ،2021 ,09 02من http://www.
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fao.org/news/story/ar/item/1062074/
. icode
 نجيب ميقايت 23( .مارس  .)2021,التيار الحر .تاريخ االسرتداد  ،2021 ,09 02من الزراعة الذكية
 ...كيف أصبحت اإلمارات ضامنة لألمن الغذايئ
. https://www.tayyar.org/News/Business :
 عائشة خالدي ،الزراعة الذكية ثورة خرضاء لتحقيقاألمن الغذايئ  -االمارات العربية أمنوذجا/ ،عىل
املوقع. https://omran.org/ar :
 الزراعة الذكية ثورة خرضاء لتحقيق األمن الغذايئ ...اإلماراتالعربية أمنوذجا املوقع. https://omran.org/ar :

- Green Impact , Climat-Smart Agriculture
Manuel for Agriculture Education in
Zimbabwe ,Edited By todd Ngara, Adam Smith
International, Climate Technology Centre and
Network, Denmark, 2017.
- Food and Agriculture Organization of the
United National Climate-smart agriculture
case studies, Rome, 2021.
https://smartertechnologies.com/ar/thecomplete-guide-to-smart-farming-agriculture.
- The Working Group on Climate Change and
Development: Africa Up in Smoke? New
Economic Foundation, London, UK. June
2005. www.neweconomics.org
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الزراعة الذكية في السودان

ملف
العدد

الفرص المتاحة ،المهددات،
الحلول ،الواقع الراهن والتطبيق
د .طاهر محمد أحمد عبدو
معهد أبحاث البيئة والموارد الطبيعية والتصحر  /المركز القومي للبحوث

الزراعة الذكية ،هي إحدى الحلول الحديثة للقضاء على الجوع والفقر ،وتهدف
الى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،وتحسين المحاصيل الزراعية ،ومساعدة المجتمعات
الريفية والمزارعين ،وتقوم على زراعة المحاصيل التي تتكيف بشكل أفضل مع
ٌ
دراسة لمنظمة األمم المتحدة لألغذية
آثار تغير المناخ وندرة المياه .كشفت
والزراعة ( ،)FAOأن التحول العالمي إلى نهج الزراعة الذكية ،ال يساعد فقط على
منع أزمات األمن الغذائي مستقب ً
ال ،ولكنه يسهم في التجديد االقتصادي
والزراعي للمناطق الريفية التي تعاني من الجوع والفقر ،ألن حجم تأثيرات
تغير المناخ في النظم الزراعية ونطاقها يتطلبان تعزيز مرونة االستجابة من
جانب المجتمعات الريفية ،وقدراتها التكيفية لحماية األمن الغذائي العالمي.
أقيم المنتدى اإلقليمي األول للزراعة الذكية في الخرطوم عام 2018م ،وقد
م بتنظيم مشترك بين الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي ،والمنظمة
َت َّ
العربية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال ،والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،
ووزارتي الزراعة والغابات ،واإلعالم ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية
السودان ،تحت شعار( :نحو تنمية زراعية مستدامة من خالل إنترنت االشياء
واالتجاهات التكنولوجية الجديدة) ،بحضور وزراء الزراعة والتكنولوجيا بالدول
األعضاء ومشاركتهم .وقد اختتم المنتدى اإلقليمي أعماله بإصدار «إعالن
الخرطوم» ،الذي تعهد المشاركون فيه ،بالعمل سو ًّيا على زيادة أعداد المزارعين
العرب المستخدمين لإلنترنت ،وفق اتفاق يعزز التعاون اإلقليمي بين الدول
العربية واإلفريقية ،لتحقيق مستقبل أفضل للزراعة الذكية في الوطن العربي،
ً
وفقا للقدرات
كما أوصى بالعمل على تطوير نظم الزراعة الذكية وكفاءتها
المادية والبشرية ،والعمل على التكامل مع الدول األخرى إلحداث مجتمعات
قادرة على استخدام التكنولوجيا في المنطقتين العربية واإلفريقية ،لتحقيق
األهداف بتكامل زراعي وتحقيق األمن الغذائي .لقد كان إعالن الخرطوم بمثابة
دعوة علمية ومنهجية ومؤسسية ،للتحول إلى نهج تقانات الزراعة الذكية.

أوالً :الزراعة الذكية يف السودان :املفهوم،
الفرص املتاحة ،امل ُ َهدِّ دات ،الحلول والوضع
الراهن:

تتمثل الفرص املتاحة للبدء يف التحول من نهج
الزراعة التقليدية إىل نهج الزراعة الذكية يف السودان،
يف توفر الحد املعقول من البنية التحتية والتي تشمل:
• شبكة الهاتف املحمول :بلغ عدد مستخدمي
الهاتف املحمول يف السودان يف يناير 32.83 ،2020
مليون نسمة أي ما يعادل  % 76من عدد السكان
البالغ  43.33مليون نسمة.
• شبكة اإلنرتنت :حيث ارتفع عدد مستخدمي
اإلنرتنت إىل  13.38مليون نسمة يف يناير  ،2020أي
حوايل ثلث سكان السودان وفقًا آلخر التقديرات ،كام
بلغ معدل انتشار اإلنرتنت يف السودان  31٪يف يناير
 .2020ويعد الهاتف املحمول الوسيلة األكرث استخدا ًما
لتصفح اإلنرتنت يف السودان.
• الحواسيب واألجهزة اإللكرتونية :ميلك السودان
كمية كبرية منها وبعد رفع الحظر يتوقع الحصول
عليها بسهولة وباملواصفات املطلوبة.
• الربط الشبيك :يف إطار الحكومة اإللكرتونية
تم متديد كوابل األلياف الضوئية لتغطي أكرث من 44
ألف كيلو مرت من مسارات األلياف الضوئية يف طول
البالد وعرضها ،كام أن تغطية الربط بتقنية األلياف
الضوئية تغطي أكرث من  83%من املواقع املستهدفة،
أما تغطية الربط بتقنية الالسليك فتغطي  100%من
املواقع املستهدفة.
• وجود الربامج الزراعية املسموعة واملرئية،
الرسائل والنرشات االرشادية ،تطبيقات الهاتف
املحمول ،مواقع التواصل االجتامعي ،مواقع الصحف
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الزراعية اإللكرتونية املتخصصة يف املجال الزراعي مثل
إيكو سودان .Ecosudan.net
باملقابل هناك الكثري من امل ُ ّه ِّددات لتطبيق الزراعة
الذكية يف السودان نذكر منها:
 عدم كفاية البيانات اآلنية حول توافر األرايضواستخدام األرايض،
 عدم توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها والتحققمن موثوقيتها،
 عدم كفاية البيانات يف الوقت الفعيل لبياناتاألرصاد الجوية الزراعية،
 نقص تبادل املعلومات الزراعية بني أصحاباملصلحة،
 عدم كفاية تخزين البيانات والتنبؤ واإلطار التحلييل، عدم االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا املعلوماتالزراعية،
 عدم وجود روابط كافية بني الباحثني ونظام اإلرشادواملزارعني،
 عدم وجود سياسة واضحة لتكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت لنرش املعلومات الزراعية.
الحلول املتاحة للتغلب عىل املُهدِّ دات القامئة
تتمثل يف:
 .1استكامل تنفيذ اسرتاتيجية الزراعة اإللكرتونية
يف السودان 2022 - 2018م .بحسب خطة العمل كان
ينبغي أن يكتمل تنفيذ الخطة بنهاية العام 2022م،
ولكن مل يَ ِت َّم تنفيذ أكرث من  % 10منها حتى الوقت
الراهن ،لألسباب التالية :شُ ُّح التمويل ،جائحة كورونا،
عدم استقرار سعر الرصف للدوالر ،مام جعل الرشكات
تحجم عن الدخول يف مساهامت.
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 .2بناء النظام الوطني إلدارة املعلومات يف الوقت
الحقيقي السوداين.
 .3التوجه بقوة نحو الزراعة الذكية وخلق املزارع
الرقمي.
 .4بناء القدرات يف مجال استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصال.
ثانياً :تطبيق الزراعة الذكية يف مجال االستثامر
الزراعي:
تجربة الهيئة العربية
لالستثمـــــــار واإلمناء
الزراعي يف تطبيق
تقنية اإلحكـــام
الزراعي:
نظــــــام
اإلحكــــــام
الزراعي :هو
نظام يطبق
لتحسني إدارة
املرشوعـــــات
الزراعيـــــــــة،
وزيــادة إنتاجيــــة
املحاصيل ،باستخــــدام
نُظم املعلومات الجغرافيـــة
Geographic
Information
 ، )System (GISونظام التموضع العاملي Global
 ،)Positioning System (GPSبحيث تتكامل
هذه األنظمة مع بعضها البعض بغرض التحكم يف
العمليات الزراعية واتخاذ القرارات الصائبة .قامت
الهيئة العربية لالستثامر واإلمناء الزراعي يف مطلع
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األلفية الثانية ،بإنشاء وحدة متكاملة لإلحكام الزراعي
 Precision Farmingيف موقع الرشكة العربية
السودانية للزراعة بالنيل األزرق (أقدي) لتجربة
التقانة ومن ثم تعميم التجربة عىل باقي املشاريع
الزراعية.
مزايا تقنية نظام اإلحكام الزراعي Precision
:Farming
 االستخدام الدقيق واملحكمللمدخالت الزراعية ،وتقليل
الفاقد مبا يقلل تكاليف
اإلنتاج ،وبالتــــايل
زيادة الربحية.
 تحديداملساحـــات
غري املنتجة
أو الضعيفة
اإلنتاج.
 الدقـةيف استعمـــال
األسمـــــــــدة
واملبيــــدات ،مام
يقلل مــــن امل ُ َه ِّددات
البيئية.
 اإلسهام يف تقليل األثر الضارالناتج عن تصلب الرتبة ،من خالل تحديد مسار
اآلالت الزراعية.
 تحسني كفاءة اآلالت وتقليل الجهد يف قيادتها. إعداد الخرائط األساسية للحقل مام يُسهم يفالتخطيط لجميع العمليات الزراعية.
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 رصد اإلنتاجية وعرضها عىل شكل خرائط ت ُ َوضِّ حاملواقع ذات اإلنتاجية الج ّيدة ،واملواقع التي بها
مشاكل.
 رصد املحاصيل خالل مراحل نمُ ُ ِّوها املختلفة،للتعرف عىل اإلصابات الحرشية واألمراض والحشائش،
أو العطش ،أو نقص العنارص املغذية ،مام يساعد عىل
تدارك املشكلة ومعالجتها خالل املوسم.
األعامل املنجزة بالتجربة:
 .1عمل خارطة طبوغرافية أساسية Topographic
 Base Mapsللمساحة التي متت زراعتها ،والبالغة
 10,000فدان ،مع تحديد املساحات التي تشغلها
خطوط األشجار والشجريات البينية يف املشاريع،
وحساب مساحاتها بدقة بجانب حساب املساحات
التي زرعت فعل ًّيا.
 .2جمع البيانات املسحية الخاصة بإعداد الخارطة
الكنتورية ،بغرض استخالص الخارطة التي توضح
درجة استواء األرض وتحديد املناطق غري الصالحة
للزراعة ،واعتامد الزراعة الكنتورية يف املناطق غري
املستوية.
 .3تطبيق نظام الزراعة يف املسارات الثابتة
 ،Controlled Traffic Farmingحيث ت ّم استخدام
الزراعة عىل الخطوط  Row Growيف زراعة محصول
السمسم ،وكذلك استخدمت أجهزة االستدالل الضويئ
 Light Bar Guidanceيف زراعة غالب املساحة،
وظهرت خطوط االستدالل  Markersمستقيمة
ومتوازية يف عموم املزرعة ،وكان األداء ج ّي ًدا.
 .4إعداد خرائط تسجيل األداء اليومي للعمليات
الزراعية ،لتوثيق األداء اليومي لعمل كل آلة (تسجيل
املساحة املنجزة واملدة الزمنية املستخدمة واسم
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السائق والتاريخ) ،حيث تستخدم هذه البيانات
لتقييم دقة التنفيذ والحساب الدقيق للمدة املطلوبة
إلنجاز كل عملية.
 .5إعداد خرائط اإلنتاج  Yield Mapsللمحاصيل
املزروعة ،وذلك بغرض حساب اإلنتاج وتحديد
املناطق ذات اإلنتاجية املتدنية للكشف عن أسبابها
ومعالجتها باملوسم املقبل.
 .6متابعة رصد وتحليل مراحل نمُ ُ ِّو املحاصيل
بواسطة التصوير الجوي بالطائرة واألقامر الصناعية.
الفوائد املستخلصة من تب ِّني تِقانة اإلحكام
الزراعي:
 .1اإلسهام يف رسعة إنجاز العملية الزراعية ،وذلك
بعد رفع أذرع التعليم من الزراعات التي كانت تعاين
من مشاكل أعطال مستمرة ،األمر الذي يتطلب َ
إيقاف
خصوصا يف املناطق غري املستوية.
الزراعة إلصالحها،
ً
 .2حساب دقيق للمساحات املزروعة فعليًّا يف
املوسم.
 .3معالجة األخطاء يف الـ  Stripsضمن البلوك
الواحد.
 .4قياس أداء اآلالت الزراعية خالل العمليات
واإلسهام يف تحسني أداء اآلالت.
املشاكل التي واجهت تطبيق نظام اإلحكام
الزراعي واملعالجات التي متت:
 .1فقدان استالم إشارات التوجيه من األقامر
الصناعية يف املناطق البعيدة من املرشوع ،وذلك
لبعد املحطة األرضية ونصبها املبديئ لحني استكشاف
أعىل نقطة يف املزرعة ،مام تسبب يف عدم الحصول
عىل خطوط مستقيمة وحصول تقاطع يف بعضها.
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املعالجة التي متّت :ت ّم نقل محطة أرضية متحركة
 Mobile Base Stationملعالجة هذه املشكلة،
وكانت النتائج جيدة.
 .2ظهرت نتائج الزراعة بأجهزة االستدالل الضويئ
يف قسم من الخطوط غري مرضية ،إذ مل تتمكن األجهزة
من الزراعة يف خطوط مستقيمة ومتوازية.
املعالجة التي متّت :تسوية األرض قبل عملية
أرشطة االستدالل  Markersونقل املحطة األرضية إىل
أعىل منطقة باملزرعة ،وزيادة ارتفاعها لتشمل عموم
املزرعة للتغلب عىل مشكلة عدم استالم االشارات.
التوجهات املستقبلية للهيئة العربية العتامد نظام
التموضع العاملي  GPSيف رشكات الخدمات الزراعية:
تخطط الهيئة العربية لتعميم استعامل نظام
التموضع العاملي ،واستعامل إنرتنت األشياء لآلالت
الزراعية يف رشكات الخدمات الزراعية التابعة للهيئة
يف الدول العربية ،وذلك بغرض:
 .1قياس أداء اآلالت الزراعية خالل العمليات
وتحسينه.
 .2قياس استهالك الوقود وتحديد مؤرشات قياسية
لكل اآلالت.
 .3االستشعار املبكر لألعطال الفنية وإجراء
الصيانة الالزمة.
 .4مراقبة تنقالت اآلالت واستعامالتها لتحسني
استغالل األصول املتنقلة.
عوائق تطوير الزراعة الذكية حسب تجربة الهيئة
العربية:
 وجود قوانني يف أغلب الدول العربية تح ُّدمن استعامل صور األقامر الصناعية (مقترصة عىل
األنشطة األمنية باألساس) ،واستعامل الطائرات
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بدون طيار ( Dronesصعوبة استخراج ترخيص
الستعاملها).
 ضعف إنتاجية املحاصيل يح ُّد من إمكانيةإضفاء كفاءة مالية الستخدام تقانات اإلحكام الزراعي
وانرتنت األشياء.
 غياب رشكات عربية توفر مستلزمات الزراعةالذكية وخاصة تحليل البيانات التي يتم قياسها.
 عدم توفر الفنيني والعاملة املتدربة عىل اآلالتاملعدة بإنرتنت األشياء.
 ضعف شبكات اإلنرتنت يف املناطق الريفية.  % 85من األرايض الزراعية يف الدول العربيةمهيكلة يف مزارع صغرية الحجم ،مماَّ يَ ُح ُّد من استعامل
التقانات التي تستعمل صور األقامر الصناعية.
 عدم ضامن خصوصية البيانات (Data )Privacyونرشها عىل اإلنرتنت ،يجعل بعض
املزارعني والرشكات مرتددين يف تبني الزراعة الذكية
وإنرتنت األشياء يف الزراعة.
مقرتحات لتطوير الزراعة الذكية يف الدول
العربية:
الهيئة العربية عىل استعداد لدعم جهود الدول
يف تحقيق األمن الغذايئ من خالل االستثامر يف مجال
حلول إنرتنت األشياء يف قطاع الزراعة وذلك من
خالل:
 دراسة إمكانية اإلسهام يف متويل رشكة عربيةلتطوير انرتنت األشياء يف الزراعة ،ومنها التطبيقات
الزراعية عىل الهواتف املحمولة ،وتطوير استعامالت
صور األقامر الصناعية ،والطائرات بدون طيار
.Drones
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 إنشاء منصة بيانات زراعية عربية ( Cloudيثبت أن هناك فرصة حقيقة للتحول من نهج الزراعة ،)-Big Data Arab Agricultural Platformالتقليدية إىل الزراعة الذكية يف السودان ،سعيًا ليبقى
لتجميع بيانات الزراعة الذكية لكل الدول العربية ،قلب هذا العامل أخرض.
والتي ميكن استغاللها يف تطوير املعامالت واآلالت املراجع
والربمجيات الزراعية عىل املستوى العريب.
• الهيئة العربية لالستثامر واإلمناء الزراعي.
الخامتة
( .)2018جهود الهيئة العربية لالستثامر واإلمناء
يتمتع السودان مبوارد طبيعية ضخمة الَ بُ َّد من الزراعي يف مجال الزراعة الذكية والتحديات التي
استغاللها بالشكل األسلم ،لإليفاء بحاجة البالد من
واجهتها ،وأه ُّم املقرتحات لتطوير الزراعة الذكية يف
السلع واملحاصيل الغذائية وتصدير الفائض منها،
الدول العربية .املنتدى اإلقليمي األول للزراعة الذكية
وبالتايل تغطية الفجوة الغذائية يف العامل العريب
واإلفريقي .لقد تحول مفهوم الزراعة الذكية من «إيساف  26 - 24 »2018سبتمرب  ،2018الخرطوم.
• محمد ،إنصاف محمد موىس.)2021( .
مجرد حلم إىل حقيقة ورضورة حتمية لتوجيه ال ُّنظُم
الزراعية مبا يحقق زراعة مستدامة وأمن غذايئ تكنولوجيا املعلومات واالتصال والزراعة الذكية.
عاملي .إ َّن السودان يخطو خطًى حثيث ًة يف هذا املجال املؤمتر الزراعي القومي الشامل األول 25 - 22 ،مارس
مواج ًها كافة التحديات ،وما ت َ َّم عرضه من تجارب  ،2021الخرطوم.
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ملف
العدد

مفهوم الزراعة الذكية
والتجربة األردنية
في تطبيقها
د .عبير محمد البالونة  /م .يحيى أبو صيني
المركز الوطني للبحوث الزراعية ـ األردن

الزراعة الذكية أو ما تعرف أيضا بالزراعة الرقمية هي مظهر من مظاهر الثورة
الصناعية الرابعة ،التي أصبحت ممكنة بفضل التقنيات الرقمية ،التي تتميز
بتفاعل التقنيات التي تمحو الفروق بين المجاالت المادية والحيوية والرقمية.
وتشير الزراعة الرقمية إلى تطبيق التقنيات الرقمية في قطاع الزراعة؛ إذ يمكن
تطبيق التقنيات الرقمية على جميع جوانب نظم إنتاج األغذية الزراعية ،مما
يعكس التحول من اإلدارة العامة للموارد إلى اإلدارة المثلى والفردية والواقعية
والمتصلة والمدفوعة بالبيانات .وتوفر الزراعة الرقمية حلو ً
ال للتحديات التي
ّ
تمكن التقنيات الرقمية
يواجهها قطاع الزراعة والمجتمعات الريفية؛ حيث
من توليد نتائج زراعية بطريقة أكفأ وأكثر إنصافا واستدامة للموارد اإلنتاجية.
ويمكن استخدام التقنيات الحاسوبية المترابطة والمكثفة للبيانات لتحسين
النظم الزراعية واإلنتاجية والكفاءة.

للزراعة الرقمية أن تع ّزز نظام التتبع ضمن سالسل
القيمة ،وبالتايل زيادة سالمة املنتجات الزراعية .وقد
يؤدي التحول الرقمي إىل تحسني كفاءة استخدام
املياه ،وهذا يساعد يف التكيف مع اآلثار السلبية
لتغري املناخ ،ويسهم يف تحقيق األمن الغذايئ والتنمية
املستدامة.
إن الوصول إىل حالة استدامة األنشطة الزراعية أمر
يف غاية األهمية لتحقيق االكتفاء الذايت من املنتجات
الزراعية ،وبالتايل تحقيق األمن الغذايئ للمجتمع،
مع مراعاة املحافظة عىل املوارد ليك تتمكن األجيال
القادمة من االستفادة منها وضامن دميومة اإلنتاج
الزراعي .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ َّن تحقيق االستدامة
الزراعية يحتاج إىل نظام مبتكر يحمي قاعدة املوارد
الطبيعية ،ويعززها ،ويضمن زيادة اإلنتاجية .ضمن
هذا السياق تتجه األنظار إىل الزراعة الذكية (Smart
،)Agricultureوهي الطريقة الزراعية املبتكرة التي
بدأت مجموعة من دول العامل املتقدمة بتبنيها
وتطبيقها.
يهدف هذا املقال إىل التعريف بالزراعة الذكية
وأساليبها وأدواتها ،ومنها االستشعار عن بعد،
واستخدام الطائرات دون طيار ،والزراعة العمودية.
ويستعرض تجربة الدول العربية يف هذا املجال ،ثم
يناقش واقع الزراعة الذكية يف األردن والتحديات التي
تواجهها وآفاقها املستقبلية.

تشمل الزراعة الرقمية مجموعة من األدوات منها
امل ُستش ِعرات ،واإلنسان اآليل ،و التقنيات القامئة عىل
السحابة ،واألدوات التحليلية التخاذ القرار ،وأدوات
االتصال الرقمي .وتختلف استخدامات أدوات الزراعة
الرقمية اعتامدا عىل رشيحة سلسلة القيمة التي يتم
تطبيقها عليها ،وتتطور مع إدخال تقنيات إضافية يف
قطاع الزراعة .وتشمل هذه األدوات التقنيات امل ُ َمكِّنة
للموقع الجغرايف التي تدعم مامرسات الزراعة
الدقيقة ألنظمة الزراعة وأنظمة تحديد املواقع
العاملية ((GPS)Global Positioning System
)،ونظام املعلومات الجغرافية ((GIS)Geographic
 ،) Information Systemوأخذ عينات الرتبة الدقيقة،
واالستشعار الطيفي القريب والنايئ ،والطائرات دون
طيار ،والتوجيه التلقايئ واملعدات املوجهة ،ومراقبة
العمليات ،وتحديد الرتددات الالسلكية ،وأنظمة
الحلب والتغذية اآللية .تطبق هذه التقنيات عىل
نظم الزراعة يف البيئات املحكمة (الدفيئات الزراعية
واملزارع الداخلية والرأسية واملائية) .وهناك توجه
متنام نحو استخدام التقنيات الرقمية يف قطاع الزراعة.
ٍ
ينطبق التحول الرقمي يف قطاع الزراعة عىل
جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية الزراعية،
وميكن أن يؤثر يف سلوك املزارعني ،مبا يف ذلك كيفية
إدارة مزارعهم وبيع منتجاتهم وبناء عالقات مع
العمالء .وميكن أن توفر التقنيات الرقمية منصة
لنرش معلومات األسعار وغريها من البيانات ذات
الصلة باإلنتاج والتسويق الزراعي للمزارعني أصحاب الزراعة الذكية.
الحيازات الصغرية والرشكات الزراعية ،وميكن أن تزداد الحاجة إىل توفري الغذاء وتحقيق األمن
تس ّهل هذه التقنيات الوصول إىل األسواق املحلية الغذايئ مع الزيادة الكبرية املتوقَّ َعة يف عدد السكان،
والدولية وإىل خدمات اإلرشاد الزراعي والخدمات إضافة إىل الحاجة إىل الحفاظ عىل األرايض الصالحة
املالية ،مبا يف ذلك االئتامن وتأمني املحاصيل .كام ميكن للزراعة سليم ًة ومنتج ًة ،خاصة مع تفاقم تغري املناخ
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واملشاكل املرتبطة به ،ونضوب املوارد النفطية ،وتلوث
املياه والرتبة .وملواكبة هذه الزيادة املطَّردة يف أعداد
السكان والطلب املتزايد عىل الغذاء يتوجب عىل
املزارعني زيادة إنتاج الغذاء مع الحفاظ عىل البيئة،
واستخدام املوارد الطبيعية بطريقة رشيدة ،لكنهم ال
يستطيعون القيام بذلك مبفردهم ،كام أن أساليب
الزراعة التقليدية ال متكّنهم من فعل ذلك .ولذلك
تلعب التقنيات الحديثة دورا حاسام يف مساعدة
القطاع الزراعي عىل تلبية االحتياجات الغذائية
املتزايدة لسكان العامل من خالل استخدام أنظمة إدارة
البيانات وتحليلها ،وتقنيات التحكم من بعد ،إضافة
إىل استخدام أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة،
أي الثورة الرقمية (،)Digital Revolutionمثل
الذكاء االصطناعي واإلنسان اآليل (روبوت ())Robot
و(إنرتنت) األشياء ((،)IoT)Internet of Things
وذلك لجعل الزراعة أكرث إنتاجية وربحية ،وأقل
استهالكا ملوارد األرض وإرضارا بالبيئة.

تعريف الزراعة الذكية.

تُع َّرف الزراعة الذكية بأنَّها نظام زراعة يعتمد
عىل تطبيق التقنيات الزراعية املتقدمة من أجل
إنتاج الغذاء بطرق صحية ،مع املحافظة عىل املوارد
الطبيعية وترشيد استخدامها  -أي استدامة هذه املوارد
 وزيادة كفاءة استخدام املياه ،والتقليل من تكاليفمدخالت اإلنتاج وتعظيم الفائدة منها من خالل
(أمتتة) ( )Automationالعمليات الزراعية كال ِّر ِّي
والتسميد ومكافحة اآلفات ومراقبة الرتبة واملحاصيل،
والحصول عىل بيانات دقيقة وتحليلها وإدارتها،
واستثامر هذه البيانات يف توجيه الزراعة توجيها
دقيقا نحو إنتا ٍج أك َرب بتكلفة أقل ،ومن أجل اتخاذ
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القرارات املناسبة يف عملية اإلنتاج الزراعي ،وإنتاج
محاصيل ذات جودة عالية .ومن أهم التطبيقات
والتقنيات الذكية أنظم ُة التحكم من بعد ،واآلالتُ
ذاتية التشغيل ،و ،))IoTواالستشعا ُر عن بعد ،وتقنية
املعلومات واالتصاالت ،والطائرات املسيرَّ ة ،وتطبيقات
الهواتف الذكية ،الريبوتات واإلنسان اآليل ،والزراعة
الرأسية.
ترتكز الزراعة الذكية عىل استخدام التقنيات
الرقمية إليجاد حلول زراعية دقيقة ،ال سيام عندما
يقرتن ذلك بتطبيق تقنيات املعلومات واالتصاالت
وغريها من املعدات والتقنيات املرتابطة الجديدة .إن
إنرتنت األشياء ( )IoTوالطائرات دون طيار واإلنسان
اآليل والبيانات الضخمة ( )Big Dataوالحوسبة
السحابية ( )Cloud Computingوالذكاء االصطناعي
كلها أدوات جديدة يُتوقَّ ُع أن ت ُط َّبق يف املامرسات
الزراعية املعارصة .وقد أصبح تكامل نظم الزراعة
الدقيقة مع التقنية الرقمية أكرث االتجاهات انتشارا يف
التنمية الزراعية ،ما أسهم يف انخفاض مدخالت عملية
اإلنتاج الزراعي ،وزيادة مخرجاتها ،وتقليل األرضار يف
اإلنتاج الزراعي.
أصبحت الزراعة الذكية اتجا ًها ُمعمَّماً يف العديد
من البلدان .ومبا أن اإلنسان محو ُر التنمية فإ َّن تنمية
املوارد البرشية متثّل عامال أساس ًّيا يف تطوير الزراعة
الذكية ،األم ّر الذي يستدعي تشجيع املزارعني واألعامل
الزراعية عىل اعتامد التقنيات الرقمية يف مامرساتهم
الزراعية واستخدام أجهزة محمولة ذكية لتحقيق هذه
الغاية من خالل تصميم سلسلة من برامج التدريب
والتأهيل لتطوير قدرات املوارد البرشية الزراعية عىل
تب ّني األنظمة الزراعة الذكية واستخدامها.
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 .2.1الزراعة الذك ّية و (إنرتنت) األشياء.
تتميز تقنية ( )IoTبأنها واحدة من أبرز التقنيات
املستخدمة يف الزراعة الذك ّية ،وهي ببساطة ارتباط
أجهزة ببعضها البعض من خالل (إنرتنت) بهدف تبادل
البيانات واملعلومات .ويتحقق ذلك بربط أي جهاز
بجهاز آخر عرب (اإلنرتنت)،بَ ْد ًءا بالهواتف املحمولة،
مرو ًرا باألجهزة املنزلية ،وانتها ًء باآلالت املستخدمة
يف املصانع والحقول الزراع ّية ،بحيث ميكن تشغيلها
والتحكم بها وإرسال البيانات واستقبالها منها عن
طريق (اإلنرتنت) .ومن التطبيقات األخرى الهامة ل
 ))IoTيف الزراعة الذكيّة استخدام الطائرات املسيرّ ة
دون طيار ،التي لها استخدامات زراعية كثرية كام
سريد يف باب الحق ،منها مراقبة األرايض الزراعية
واملحاصيل ورسم الخرائط.
 .3.1تطبيقات (إنرتنت) األشياء يف الزراعة الذكيّة
إ َّن ( )IoTلها تطبيقات حيوية كثرية يف األنشطة
الزراعية ،منها االستشعار عن بعد ،والتحكم الذايت
(التلقايئ) ،والطائرات املسيرّ ة .وفيام ييل توضيح
لثالث تطبيقات:
أوال :االستشعار عن بعد والتحكم الذايت.
يقصد بالتحكم الذايت التَّح ُّك ُم يف املحاصيل من
خالل تقنية املعلومات واالتصاالت وأجهزة االستشعار
وأنظمة التحكم عن بعد واآلالت ذاتية التشغيل
بهدف الحصول عىل بيانات دقيقة ،واستثامر هذه
البيانات يف توجيه الزراعة توجيها دقيقا نحو إنتا ٍج
اعي أك َرب بتكلفة أقل ،وإنتاج محاصيل ذات
زر ٍّ
جودة عالية؛ حيث تتيح أجهزة االستشعار عن بعد
َ
الحصول عىل خرائط تفصيلية
املوضوعة يف املَزارع
لكل من التضاريس واملوارد يف املنطقة ،إضافة إىل
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قياس قيم متغريات زراعية مهمة مثل حموضة الرتبة
ودرجة حرارتها ،والرطوبة .وميكن لهذه األجهزة
كذلك التَّ َن ُّب ُؤ بالطقس أليام وأسابيع قادمة ،وكذلك
تساعد عمليات جمع البيانات عىل االستخدام الرشيد
ملياه ال ِّر ِّي وتحليلها.
املسية.
ثانيا :الطائرات رّ
تستخدم الطائرات املسيرّ ة لرصد املحاصيل
وتقييمها ،وتصوير األرايض الزراعية ،ورسم الخرائط،
ورش املحاصيل
وقياس تركيز مكونات الهواءِّ ،
باملبيدات برسعة وبطريقة آمنة ،وإرسال البيانات
آن ًّيا إىل برمجيات تقوم بتحليلها وتوجيه املزارعني
إىل تنفيذ اإلجراءات األفضل .ويطرح الباحثون
واملطورون فكرة توسيع نطاق استخدام الطائرات
املسيرَّ ة يف العمليات الزراعية .واستنادا إىل أبحاث
جديدة ،يُتوقَّع أن يكون عدد سكان العامل يف العام
( )2050أكرب من قدرة األرايض الزراعية عىل إنتاج ما
يكفي من الغذاء ،ما يستدعي زيادة اإلنتاج الزراعي
عىل معدل اإلنتاج الحايل بنسبة ( )% 70لتتمكن
هذه األرايض من تغطية االحتياجات الغذائية لألعداد
اإلضافية من الناس .وميكن تلخيص أهم استخدامات
الطائرات دون طيار يف املجاالت الزراعية يف النقاط
اآلتية:
 )1مراقبة العمليات الزراعية ورصد حرائق
الغابات والحقول.
 )2رش املخصبات الزراعية (األسمدة ) واملبيدات
ونرش املضادات الحيوية ملسبّبات اآلفات الزراعية.
 )3زراعة املحاصيل األكرث فائدة وإنتا ًجا.
 )4تحسني كفاءة عمليات ال ِّر ِّي وتعظيم االستفادة
من مياه ال ِّر ِّي.
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 )5تحقيق السالمة الزراعية.
 )6التقاط صور جوية ذات جودة عالية
للمحاصيل الزراعية للتعرف عىل مراحل نمُ ُ ِّوها
وصحتها ،وتشخيص مناطق اإلصابة باآلفات الزراعية.
ثالثا :الزراعة الرأسية (العمودية).
متثل الزراعة العمودية أحد االبتكارات البرشية
املعارصة التي تستجيب للطلب املتزايد عىل الغذاء.
تهدف الزراعة العمودية  /الرأسية إىل زيادة مساحة
الزراعة لكل مرت مربع من األرض ،ولتحقيق هذا
الهدف تزرع املحاصيل يف طبقات برجية علوية
رأسية ،وبذلك ميكن للزراعة العمودية أن توفر األمن
الغذايئ للبرشية من خالل توفري كميات كبرية من
الغذاء ،مام يساعد يف َس ِّد الفجوة الغذائية العاملية
الناتجة من الزيادة السكانية.
وال يقترص دور الزراعة العمودية عىل تأمني
حل بعض
إمدادات الغذاء محل ًّيا ،بل يشمل اإلسهام يف ِّ
املشاكل البيئية؛ إذ تأخذ هذه الطريقة الزراعية يف
االعتبار مبدأ تصفري النفايات ،فتعمل عىل االستفادة
القصوى من املوارد الزراعية وإعادة استخدام
مخلفات العمليات الزراعية .فاملياه املستخدمة يف
ر ِِّي املحاصيل يف الطوابق العليا تنساب ببطء بفعل
السفْلىَ  ،وت ُستخدم يف
الجاذبية األرضية إىل الطوابق ُّ
ر ِِّي مزروعات أخرى مثل الفواكه والخرضاوات .أما
املخلفات الزراعية التي ال تستخدم كعلف للحيوانات
يف الطوابق السفىل فتُجمع يف مكان مح َّد ٍد مع غريها
من املخلفات العضوية ،ليتم تحويلها إىل كرات حيوية
مضغوطة بواسطة أفران تعمل بالطاقة الشمسية.
ُستعمل وقو ًدا حيويًّا إلنتاج الطاقة.
ُ
وهذه الكرات ت
وميكن من خالل إعادة تدوير املواد أن يُكثَّف بخار
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نقي
املاء الناتج من نتح النباتات ،ويُج ّمع كام ٍء ٍّ
للشرُّ ب.
.2الزراعة الذك ّية عىل املستوى العريب.
تواجه املنطقة العربية أزمات بيئية كبرية،
منها التغري املناخي وتناقص كميات املياه الصالحة
للزراعة ،وهذا يؤثر سلبا يف قدرة األرايض الزراعية
يف الوطن العريب عىل توفري الغذاء وقدرة اإلنتاج
الزراعي فيها عىل تحقيق األمن الغذايئ ،ومن هنا
فإن املنطقة العربية من أكرث املناطق احتياجا إىل
تقنيات الزراعة الذكية .ولك ّن تب ّني سياسات الزراعة
الذك ّية وأدواتها واستخدام هذه األدوات يتطلب
تعزيز العمل العريب املشرتك ،وتبادل املعرفة واألفكار
حول تقنيات اإلنرتنت وإدراج تكنولوجيا االتصال
واملعلومات يف العمل الزراعي باعتباره متطل ًبا أساس ًّيا
للتنمية الزراعة املستدامة .ضمن هذا السياق جاءت
تجربة املنتدى اإلقليمي األ ّول للزراعة الذك ّية ،الذي
عقد أوىل فعالياته يف العاصمة السودانية الخرطوم،
وكان عنوانها» :نحو تنمية زراعية مستدامة من خالل
إنرتنت األشياء واالتجاهات التكنولوجية الجديدة«.
يهدف هذا املنتدى إىل تب ّني الزراعة الذك ّية وتبادل
الخربات يف هذا املجال عىل املستويني العريب
واإلفريقي وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف مجال
الزراعة الذك ّية لتنسيق الجهود والتوصل إىل حلول
مستدامة ملستقبل القطاع الزراعي.
عىل الرغم من االعرتاضات التي تطال الزراعة
الذك ّية وع ِّدها شكال جديدا من أشكال سيطرة
الرشكات العاملية الكربى عىل إنتاج املواد الغذائية
األساسية ،واعتامد هذه الزراعة عىل تقنيات وخربات
وحاجتها إىل أموال قد ال ميتلكها أغلب من ميارسون
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الزراعة التقليدية بشكلها األرسي ،فإ ّن الزراعة الذك ّية
ستنمو نمُ ًّوا مطّردا يف السنوات القادمة ،شأنها شأن
كل التقنيات الذك ّية العرصية التي تسعى لتنمية
املجتمع وتحقيق رفاهه ،وتأمني احتياجاته األساسية.
كام أن انتشار التقنيات الحديثة ووصولها إىل مختلف
الفئات وسهولة استخدامها من قبل نسبة كبرية من
جيل الثورة املعلوماتية س ُي ْسهِم بقدر كبري يف تب ّني
القطاع الزراعي والدول ملامرسات الزراعة الذكيّة
والعمل من خالل ذلك عىل س ِّد الفجوة الغذائية
الناتجة عن زيادة عدد السكان وشُ ِّح املوارد وتر ّدي
نوعية الرتبة الزراعية.
 .3التجربة األردنية يف الزراعة الذكية.
يُع ُّد القطاع الزراعي واح ًدا من أهم القطاعات
االقتصادية يف األردن بسبب ارتباطه بالحاجات
اإلنسانية اليومية وتش ُّعب تداخالته مع باقي
القطاعات الوطنية األخرى كالقطاع الصناعي وقطاع
النقل ،التي تشكل دعائم االقتصاد والتنمية ،ويشكل
هذا القطاع املصدر الرئيس لدخل نسبة عالية من
القوى العاملة ،ويتمتع بأهمية خاصة ال تنحرص
يف املردود املايل أو يف نسبة إسهام هذا القطاع يف
الناتج املحيل اإلجاميل ،التي تصل إىل نحو (،)5.5%
بل تتع َّدى ذلك إىل األهمية االجتامعية والبيئية من
خالل إسهامه يف معالجة الفقر والبطالة .ولهذا القطاع
أهمية (اسرتاتيجية) تتب ّدى يف إسهامه يف توفري الركائز
األساسية لألمن الغذايئ وتوفري أدوات تحقيق هذا
الجانب من جوانب األمن الوطني األردين.
يواجة القطاع الزراعي العديد من التحديات،
شح املوارد املائية ،وتفتّت ملكية األرايض
من أبرزها ُّ
الزراعية ،وارتفاع تكاليف الطاقة ومدخالت اإلنتاج،
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وبعض املشاكل املرتبطة بالعاملة الزراعية مثل :وفرة
العاملة وتدريبها وكفاءتها ،والتشوهات التسويقية،
إضافة إىل املامرسات الزراعية الخاطئة ،والتغري
املناخي .جميع هذه التحديات أسهمت إىل ح ٍّد بعيد
يف تراجع مستوى اإلنتاجية وتدنّيها ،وانخفاض إسهام
هذا القطاع يف الناتج املحيل اإلجاميل ،والرتاجع الكبري
يف قدرة هذا القطاع عىل استدامة األنشطة الزراعية.
العمل عىل إدخال التقنيات
ُ
ومن هنا يتطلب
العمل عىل سلسلة القيمة
الزراعية الحديثة يف األردن َ
الزراعية بأكملها ،وبشكل عام يقوم استخدام التقنيات
يف سلسلة القيمة الزراعية عىل ثالث ركائز ،أولها:
اإلنتاج بطريقة مختلفة باستخدام أساليب جديدة،
وقد نتج عن ذلك حتى الوقت الحايل الزراعات املائية
وإنتاج الطحالب واستخدامها بصفتها موا َّد أولية.
واالتجاهات املستقبلية لهذه الركيزة تشمل الزراعة
الصحراوية والزراعة يف مياه البحر .أما الركيزة الثانية
فهي استخدام التقنيات الجديدة لتزويد املستهلكني
باإلنتاج الغذايئ وزيادة كفاءة سلسلة الغذاء .وقد نتج
منها حتى الوقت الحايل الزراعة العمودية والحرضية.
واالتجاهات املستقبلية لهذه الركيزة تشمل التعديل
الورايث وإنتاج اللحوم االصطناعية واإلنتاج بالطباعة
ثالثية األبعاد .أما الركيزة الثالثة فهي دمج التطبيقات
والتقنيات عرب القطاعات ،وقد نتج منها حتى الوقت
الحايل استخدام تقنية الطائرات دون طيار وتحليل
البيانات واستخدام ( )IoTيف العمليات الزراعية،
ونتج منها أيضا الزراعة الدقيقة .أما االتجاهات
املستقبلية لهذه الركيزة فتشمل تقنيات (نانو
(( )Nanotechnologyوالذكاء االصطناعي والزراعة
املائية العالية التقنية ومشاركة الغذاء .ولرتجمة هذه
األولويات إىل واقع تعمل الحكومة األردنية بالتعاون
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التدريب عىل التقنيات الزراعية الحديثة
مع أذرعها الزراعية املعنية بتنفيذ اإلجراءات التالية:
أوال :تطوير نظم اإلنتاج النبايت والحيواين من والتشغيل من خالل املحطات الزراعية.
التشغيل وتنظيم العاملة الزراعية وخدماتها
خالحزمة متويل مشاريع استخدام التقنيات الزراعية
الحديثة  -مثل (أكوابونك ( ))Aquaponicوهايدربونك ومتكني القوى العاملة يف هذا القطاع.
()Hydroponicونظم الري الحديثة... ،إلخ.
التمكني من املكننة الزراعية.
دعم استخدام الطاقة الشمسية يف قطاع الزراعة.
إنشاء محطة لتدريب املزارعني والعاطلني عن
دعم التحول إىل الرتبية املغلقة يف مزارع الرثوة العمل عىل أنظمة (أكوابونك).
الحيوانية.
تحسني القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية
الرغم من محددات الزراعة الذكية في األردن فإن الجهود الحثيثة لوزارة الزراعة عموما وللمركز الوطني للبحوث الزراعية
االستثامر يف املجرتات الصغرية وانتشال األرس يف وادي األردن وإدخال تقنيات تحقق الكفاءة يف
خصوصا ،إضافة إلى مبادرات القطاع الخاص املعني ،تشير إلى أن الزراعة الذكية آخذة في النمو واالنتشار ،وإلى أنها
استخدام املياه.
الريفية من الفقر.
ستكون عنصرا أساسيا في النشاط الزراعي في األردن مستقبال.
استكشاف مشاريع زراعية عالية القيمة وشاملة
ثانيا :تطوي ُر القدرات يف مجال التقنيات الزراعية
الحديثة وبناؤها ،وتندرج ضمن ذلك إجراءات كثرية ،اجتامع ًّيا وموفرة للمياه يف األردن.
منها:
نرش تقنيات الزراعة املائية يف املناطق املرتفعة.

زراعة مائية تستخدم أنظمة االتمتة لجميع العمليات الزراعية
مزرعة فراولة بمنطقة اليادودة(األردن)
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)مزرعة فراولة بمنطقة اليادودة(األردن

مزرعة ت�ستخدم �أنظمة
االمتتة جلميع العمليات
الزراعية
مزرعة �أزهار القطف
مبنطق عني البا�شا
)(الأردن
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الكويت
والزراعة الذكية
جميلة علي سهرابي
ماجستير جيولوجيا ـ وزارة التربية ـ دولة الكويت

تعتبر دولة الكويت من الدول الفقيرة في الموارد المائية ،وهي ذات مناخ
ٍّ
جاف ،وتعتبر تربتها الرملية من أفقر أنواع التربة وأقلها صالحية
صحراوي
للزراعة ،فالتربة في الكويت تتصف باحتوائها على نسبة عالية من الرمل قد
المواد العضوية والعناصر المغذية األخرى مثل
تصل إاى  95%وتفتقر إلى وجود
ّ
النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ،كما أن قدرتها على االحتفاظ بالماء
قليلة.
تتميز التربة في الكويت بتشابه خصائصها حيث يغلب عليها أنها ذات تركيبة
جدا بالمواد العضوية ،معظمها كلسية وتحتوي على نسب عالية
رملية فقيرة ًّ
من األمالح ويرجع السبب األساسي في ارتفاع نسبة األمالح إلى َّ
كبير من
جزءا
أن
ً
ً
سطح أرض الكويت كان في العصور الجيولوجية السابقة ُم َغ ًّ
طى بمياه البحر
حتى ّ
السباخ المالحة مازالت منتشرة على سطح األرض حتى اآلن .وقد
أن بعد ِّ
معدالت التبخر إلى زيادة تركيز األمالح في التربة
أدت ندرة مياه األمطار وارتفاع
َّ
باإلضافة إلى َّ
أن تس ُّرب مياه البحر من تحت اليابسة ثم صعودها إلى السطح
بفعل الخاصة الشعرية أوجد زيادة بالتملح تصيب التربة الساحلية > ،كالم غير
مفهوم ُيرجى التثبت فيه

العضوية والعناصر المغذية األخرى مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم ،كما أن قدرتها
على االحتفاظ بالماء قليلة .
تتميز التربة في الكويت بتشابه خصائصها حيث يغلب عليها أنها ذات تركيبة رملية فقيرة جدا
بالمواد العضوية ،معظمها كلسية وتحتوي على نسب عالية من األمالح ويرجع السبب
وتتشكل معظم الرتبة من تج ُّمع األمالح العائد الذكية مناخ ًّيا ،وهي النهج الذي يساعد عىل توجيه
سطح أرض الكويت كان في العصور
األساسي في ارتفاع نسبة األمالح إلى أن جزءا كبير من
وإعادة
اعية
ر
الز
النظم
لتحويل
الالزمة
اءات
إىل سببني رئيسيني هام :استعامل املياه املالحة يف اإلجر
الجيولوجية السابقة مغطى بمياه البحر حتى أن بعد السباخ المالحة مازالت منتشرة على سطح
وضامن األمن
الت بصورة
التنمية
توجيهها
أدت األر
املالحة إىل
ال ِّر ِّي
تركيز
فعالة زيادة
التبخر إلى
لدعممعد
وارتفاع
املنخفضةمطار
ايض مياه األ
ندرة
البحر وقد
مياه اآلن.
وترسبحتى
األرض
تحتمناخ
منوجود
الغذايئ يف
القريبة
متغري .صعودها إلى السطح
اليابسة ثم
السواحل .باإلضافة إلى أن تسرب مياه البحر
األمالحمنفي التربة
األهداف
مناخياغيرملعالجة
وتهدف الزراعة
األنواع
الكويت إىل
الخاصةميكن
وبشكل عام
رجى
مفهوم ي
الذكيةكالم
الساحلية> ،
تصيب التربة
بالتملح
تربة زيادة
تقسيمأوجد
الشعرية
بفعل
تربة رملية كلسية – تربة جبسية – تربة الثالثة الرئيسية وهي :زيادة مستدامة يف اإلنتاجية
التثبت فيه
التالية:

عىل التكيف
هما :وبناء
التكيف
سببينوالدخل.
إلىراعية
العائد الز
جبسية ملحية
جبسية –
معظمحصوية
وتتشكل تربة
حصوية –
المالحة
القدرةالمياه
استعمال
رئيسيين
تربةاألمالح
تجمع
التربة من
السواحلز .ات االحتباس
انبعاثات غا
إلىملحية مع
طينية –
البحرتربة
رملية –
صخرية –
األراضي تغيرُّ
وخفض من
املناخ؛ القريبة
المنخفضة
المالحة
تربةمياه
وتسرب
تربةالري
–في
وتربة طينية .ويبني الشكل رقم ( )1أنواع الرتبة الحراري أو إزالتها ،حيثام كان ذلك ممكنا.

وبشكل عام يمكن تقسيم تربة الكويت إلى األنواع التالية :تربة رملية كلسية – تربة جبسية –
املنترشة يف دولة الكويت.
أي
مناخ ًّيا
الزرماعة
لتحديد ِّ
رمليةنظم–
وسيلة – تربة
صخرية
الذكيةتربة
لحية –
تربة حصوية – تربة حصوية جبسية – تربة جبسية
والسياسات األنسب
واملؤسسات
اإلنتاج
وتربة
التمكينية ملحية
–
طينية
تربة
أنواعددة؛ ويف
الشكلاملناخ
لل َّر ِّد عىل
مواقع ُمح َّ
تحديات تغيرُّ
التربة
رقم(يف ) 1
طينية .ويبين
الكويت.اإلنتاجية أو الدخل.
دولةإىل زيادة
نفسهفيتهدف
الوقت
المنتشرة

وقد أنشأت الكويت العديد من الهيئات والربامج
العلمية املتخصصة للعناية بالرتبة والزراعة يف دولة
الكويت ويف كل برنامج هناك جهات بحثية قامئة
في دولة
توزيع أنواع
شكل
أبرز هذه
التربةومن
الكويت
اعة()1يف دولة
لتطوير الزر
امجها(:المصدر ) KISR, 1999
الكويت
الجهات وبر

الشكل ( )1توزيع أنواع الرتبة يف دولة الكويت
(املصدر )KISR، 1999

ومبا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه
الزراعة يف الكويت مثل أن معظم الرتبة يف الكويت
وتدن
يِّ
غري صالحة للزراعة ونقص العاملة الزراعية
إنتاجيتها ،ومشاكل الهدر يف اإلنتاج ،ومشاكل خاصة
باإلنتاج الحيواين ،لجأت الكويت إىل توظيف األبحاث
العلمية والتقنيات الحديثة يف الزراعة ومنها الزراعة
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أوألً /برنامج الزراعة والنظم البيئية يف معهد
الكويت لألبحاث العلمية :

الهدف من هذا الربنامج تعزيز نوعية املنتجات
الزراعية املحلية .فربنامج الزراعة والنظم البيئية
الصحراوية يعمل عىل حامية صحة السكان يف الكويت
وسالمتهم ،وذلك عن طريق تطوير تقنيات تعزز
نوعية املنتجات الزراعية املنتجة محل ًّيا وتعمل عىل
توفريها .كام يعمل الربنامج عىل تطوير اسرتاتيجيات
محلية ملراقبة تنفيذ خطط إصالح األرضار البيئية،
بهدف الحفاظ عىل التنوع األحيايئ وتعزيز استدامة
النباتات الخرضاء .وتركز هذه االسرتاتيجيات عىل
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تطوير أساليب لتقييم النظام البيئي األريض وقياس
تدهوره ،واقرتاح معايري الستعادته بالكامل ليصبح
النظام البيئي أكرث إنتاجا .ومن أبرز املشاريع لهذا
الربنامج ما ييل:
 - 1تقنية الصناديق الزراعية (نظام إنتاج زراعي
متطور):
تقنية الصناديق الزراعية  -التي طورها الباحثون
العاملون يف برنامج الزراعة والنظم البيئية الصحراوية
– هي تقنية جديدة ،وصديقة للبيئة ،وتحافظ عىل
كفاءة املياه ،وذات جدوى اقتصادية ،حيث تتب َّنى
طريقة الزراعة بدون تربة وخاصة يف املناطق
القاحلة .وتسمح هذه التقنية بإعادة استخدام كل
من :بيئة اإلمناء ،والوعاء الذي تتم فيه الزراعة ـ
إلنتاج محاصيل أخرى لعدة مرات ،وبذلك يتم تقليص
العاملة والوقت .ويسهم ذلك يف تقليص تكاليف
اإلنتاج بصورة كبرية ،وتعزيز ربحية الزراعة املحمية
يف الكويت واستدامتها.

 - 2مصنع نباتات بيئية ُم َت َحك ٌَّم فيه (حلول
متقدمة للغاية ملشكلة متفاقمة):
قام برنامج الزراعة والنظم البيئية الصحراوية –
بالتعاون مع جامعة غويلف يف كندا – بتصميم وبناء   
واختبار نظام إنتاج للزراعة امل ُ ّج َّزأّة ملواجهة تحديات
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األمن الغذايئ التي تواجهها الكويت .وقد أسفر
هذا التعاون عن تطوير نظام إمناء نباتات مراقب
مراقبة تامة ويحتوي عىل عدة حدائق ،ويستخدم
أحدث أنواع التكنولوجيا يف الصناعة مبا فيها اإلضاءة
باستخدام الصامم الثنايئ الباعث للضوء (،)LED
وإدارة مغذيات الزراعة املائية ،وأنظمة التحكم عن
بعد ،التي متكن من إنتاج الغذاء يف أقىس البيئات.
وقد تم تصميم هذا املرشوع  -بصفة خاصة  -ملواجهة
بعض األمور امللحة التي تؤرق القامئني عىل عملية
إدارة الطعام يف الكويت ،مثل االستهالك املكثف
للموارد ،ونقل الطعام من مسافات بعيدة ،واألمن
الغذايئ.
 - 3نظام قائم عىل الري بالخاصية الشعرية
(تقنية ري مبتكرة):

الري بالخاصية الشعرية
النظام الذي يعتمد عىل ِّ
هو نظام صديق للبيئة ،بتقنية اإلنتاج الزراعي املغلق
بدون تربة ،فهو نظام يبرش بوجود إمكانية كبرية
لزراعة نباتات زينة ،وبعض الخرضاوات املختارة
التي تدر دخال كبريا للكويت .ويستخدم هذا النظام
فتيلة شعرية توضع تحت النبات وتعمل عىل سحب
املياه إىل األعىل يف وعاء النبات ،بحيث تعمل عىل
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هها الكويت .وقد
طوير نظام إنماء
مة ويحتوي على
م أحدث أنواع
عاكسا ،والحيوانية والسمكية وتصميم التجارب الزراعية.
بما فيها اإلضاءة ترطيب جذوره .كام أن لهذا النظام سط ًحا ً
الباعث للضوء)(LED
المائية،املبيدات
الزراعةاستخدام
مغذيات بدون
وإدارةالحرشات
يسمح ،بطرد
وأنظمة • إجراء الدراسات عىل املقننات املائية
ن من إنتاج الغذاء في أقسى البيئات .وقد تم تصميم هذا المشروع -
الحرشية الضارة .ويعترب هذا النظام تقنية بسيطة واالحتياجات السامدية لكافه املحاصيل ذات األهمية.
في
الطعام
إلنتاجإدارة
بديلةعملية
وطريقةعلى
للبيئةالقائمين
وصديقةتؤرق
عض األمور الملحة التي
املالمئة
النباتات
• إجراء دراسات اقتصادية تهدف تحليل
مكثف للموارد ،ونقل الطعام من مسافات بعيدة ،واألمن الغذائي.

للبيئة الكويتية ،مع إمكانية تعزيز التنمية املستدامة
الخاصية الشعرية (تقنية
مبتكرة):الكويت.
لالقتصادريالزراعي يف

الري بالخاصية
ق للبيئة ،بتقنية
بدون تربة ،فهو
ة كبيرة لزراعة
ضراوات المختارة
يت .ويستخدم هذا
ضع تحت النبات
إلى األعلى في
مل على ترطيب
ام سطحا عاكسا،
تقنية
الحشرية
النظامالعامة
ويعتبر يفهذاالهيئة
الضارة.النباتية
قطاع الرثوة
دون استخدام المبيداتثان ًيا/
مع إمكانية تعزيز
والرثوةالكويتية،
المالئمة للبيئة
النباتات
السمكية :
ؤون الزراعة
ريقة بديلة إلنتاج لشُّ
د الزراعي في الكويت.

من أهم أهداف قطاع الرثوة النباتية يف الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والرثوة السمكية:
• إجراء التجارب والبحوث النباتية املختلفة
للتعرف عىل أهم األصناف املالمئة للظروف البيئية
املحلية والعمل عىل إدخال زراعتها بالبالد.
• دراسة أنسب طرق مكافحة اآلفات الزراعية
والحرشية واملرضية التي تصيب اإلنتاج النبايت .
• حرص ومسح وتصنيف األرايض الزراعية يف البالد
وباإلضافة إىل تصميم شبكات ال ِّر ِّي والرصف.
• االهتامم بتنمية النخيل والعمل عىل إكثاره .
• جمع وتوثيق ونرش املعلومات والبيانات
اإلحصائية لكافه أنشطة الهيئة والقطاعات الزراعية
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السياسات الزراعية .
• اإلرشاف عىل كافه املناطق الزراعية وتقديم
الخدمات اآللية واإلرشافية لها .
• متابعة تنفيذ التجارب واملرشوعات الزراعية من
خالل التقارير الواردة من الوحدات التنظيمية.
• انشاء شبكة معلومات للقطاع بالتعاون مع
ادارة نظم املعلومات.
• املشاركة يف إعداد الدراسات والبحوث
االقتصادية املتعلقة بالسياسات الزراعية يف مجال
املوارد الزراعية.
• املشاركة يف عملية التخطيط ورسم السياسات
الزراعية وفق خطة الهيئة املعتمدة.
ولقد أسهمت هذه الجهات الحكومية يف زيادة
الوعي لدى املزارعني يف استخدام التقنيات الحديثة
والزراعة الذكية  ،ومن أبرز املناطق الزراعية يف
الكويت منطقة العبديل يف شامل الكويت ،ومنطقة
الوفرة يف جنوب الكويت وفيام ييل أمثلة عىل
استخدام التقنيات الحديثة يف الزراعة يف دولة
الكويت:
 - 1الزراعة بدون تربة (الزراعة املائية):
منذ سنوات بدأ املزارعون الكويتيون بالتوسع يف
استخدام تقنية الزراعة من غري تربة يف الكويت كونها
تعد بديال اسرتاتيجيا للزراعة التقليدية عىل الصعيد
اإلنتاجي .فالزراعة من غري تربة تعطي إمكانية هائلة
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لالستفادة من مساحات األرايض املخصصة للزراعة
واستغاللها بشكل أمثل وزيادة اإلنتاج بتكلفة
أرخص. ،وهي واحدة من أنجع الطرق املستحدثة
واملستخدمة يف زيادة إنتاج املحاصيل الزراعية يف ظل
الظروف املناخية القاسية للكويت.

الوقيان و�سط مزرعته املائية

والكويت سباقة يف هذا املجال اذ تعد أول دولة
خليجية أدخلت نظام الزراعة بدون تربة منذ أكرث
من نصف قرن وتحديدا يف عام  1955حيث أنشأت
أول وحدة تجريبية مبساحة  500مرت مربع وكانت
النتائج األولية مشجعة إلنشاء أربع وحدات تجريبية
جديدة للزراعة الحصوية مبساحة ألفي مرت مربع يف
عام .1962
والكويت أنشأت يف عام  1976أول وحدة إنتاجية
للزراعة بدون تربة يف الرشق األوسط مبساحة 20
ألف مرت مربع إلنتاج الخرضوات واألزهار مبختلف
أنواعها وما زالت الوحدات قامئة مبحطة التجارب
الزراعية يف منطقة الرابية.
وتقنيات الزراعة بدون تربة ت ُ َع ُّد من أه ّم العلوم
الزراعية الحديثة ،فهذه التقنية عبارة عن مجموعة
نظم إلنتاج املحاصيل بواسطة محاليل معدنية مغذية
فقط عوضا عن الرتبة التي تحتوي عىل طمي وطني.
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ويف هذا النظام ميكن تنمية النباتات األرضية
وجذورها املنغمسة يف محلول معدين ُم ّغ ٍّذ فقط أو
يف وسط خامل مثل (الرباليت) أو (الفريموكيواليت)
أو الصوف املعدين ،واملواد املغذية ال يتغذى عليها
النبات بالطريقة التقليدية عن طريق الرتبة بل بإذابة
مواد غذائية يف املاء وزراعة النبات باستخدام هذا
املحلول املغذي الذائب.
والزراعة بدون تربة هي إحدى التقنيات الحديثة
التي تهدف إىل زيادة اإلنتاج وحامية النباتات من
اإلصابات املرضية حيث تعرف الزراعة بدون تربة
بأنها زراعة املحاصيل بدون دخول األرض كوسط
للزراعة أو تكون الزراعة مبعزل عن الرتبة.
وتجارب الزراعة من غري تربة تأيت كبوابة أمل
للخروج من نفق أزمة الزراعة يف البالد التي تعاين
ظروفا بيئية قاسية كاملناطق الجافة املنترشة يف
أراضيها وندرة مصادر املياه مع ارتفاع شديد يف
درجات الحرارة والرطوبة صيفا والربودة شتاء.
ومن األمثلة الواضحة لتفعيل الزراعة بدون تربة
(الزراعة املائية) مزرعة الوقيان وسط منطقة الوفرة
الزراعية بأقىص جنوب الكويت ،حيث يوجد أكرب
مرشوع إلنتاج الثمريات وفق نظام الزراعة املائية
(الهيدروبنك) أو بدون تربة.
املرشوع هو األكرب من نوعه يف الكويت ،إذ تبلغ
مساحته  10آالف مرت مربع ،مكيف بالكامل ،وهو ال
يزال يجود بأنواع عديدة من الثامر :الخيار والطامطم
بنوعيهام التقليدي والشريي (الصغرية) والفلفل
بألوان ثالثة (أصفر وأخرض وأحمر).
وقد حاول صاحبه املزارع الشاب عبدالرحمن
فارس الوقيان ،أن ينرش ثقافة الزراعة املائية يف
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الكويت ،القتناعه أن ذلك يساعد يف تحقيق جزء من
األمن الغذايئ ،والزراعة املائية أفضل ألنها األقدر عىل
تجاوز قسوة الجو يف الكويت صيفا وقلة املياه العذبة
وقلة العاملة الزراعية ايضا وأفضل كذلك من حيث
نوعية الثامر وكمياتها ،فهي تتم يف تربة اصطناعية
وت ُر َوى باملاء العذب املذاب فيه السامدِ ،ريًّا تنقيطيا
محكام بأجهزة تقنية حديثة.

عرب الطائرات ليتم تلقيح أزهار النباتات التي تزرع
داخل املجمع تلقيحا طبيعيا آمنا لصحة اإلنسان
وبيئته ،ففي بعض األماكن بتم تلقيح الزهرة أحيانا
بالهرمونات وهذا ما ال يتم يف هذا املرشوع الذي
يستخدم التلقيح الطبيعي بواسطة النحل الطنان
توفريا للوقت والجهد والعاملة أيضا.
 - 2مزرعة عمودية ذكية:
للمرة األوىل يف العامل العريب؛ افتتحت رشكة نوكس
مانجمنت الكويتية املتخصصة يف تطوير تقنيات
الزراعة الذكية ،برشاكة مع الرشكات الهندسية
األملانية؛ آند إفر و إس إيه يب وفيزمان ،منتصف
أغسطس /آب  ،2020مزرعة عمودية ذكية مغلقة
لألغراض التجارية يف دولة الكويت ،قامئة عىل الزراعة
العضوية املراعية للبيئة.

ا�ستخدام النحل الطنان يف تلقيج النباتات

والزراعة النموذجية الناجحة واملربحة يف العامل
املتقدم ،صناعة ،أما يف دولة الكويت التي ليس فيها
من عنارص نجاح الزراعة التقليدية (يف الحقول)
الكثري ،فتكون الحاجة لهذه الزراعة النموذجية
أحوج .لذلك يف مزرعة الوقيان حتى التربيد املعتمد
هو من أحدث نظم تربيد البيوت الزراعية (الضبايب)
الهادف للتقليل من استهالك املاء العذب ،ووفق
هذا النظام تم التغلب عىل الجو الحار طوال أشهر
الصيف بفضل نظام التربيد املحكم وبفضل التظليل
الخارجي والداخيل للبيت الزراعي ،تم إنتاج الطامطم
دومنا انقطاع طيلة أشهر الصيف القائظ ،ناهيك
عن الخيار والفلفل بأنواعه وألوانه ! ويتم التلقيح
يف هذا املرشوع بالنحل الطنان الذي تم استرياده
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وتصل املساحة املزروعة يف املرشوع إىل نحو
 3آالف مرت مربع ،ويتوقع القامئون عليها أن تنتج
نحو  250نو ًعا من الخرضوات الورقية العضوية،
بتقنية الزراعة دون تربة ،بقدرة إنتاجية تبلغ 550
كيلوجرام من الخرضوات يوميًّا ،ما يدعم األمن
الغذايئ يف الكويت ،بعد أن كانت تعتمد عىل
الواردات الخارجية لتلبية حاجة السوق املحلية.
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واملزارع العمودية واحدة من أهم حلول إنتاج
الغذاء ،ويُتوقَّع أن تغري وجه الزراعة يف املستقبل
وأن تسهم يف تحقيق ثورة يف األمن الغذايئ العاملي،
وبشكل خاص يف املناطق ذات املناخ القايس ،إذ تتبنى
أساليب عالية التقنية إلنتاج محاصيل يف نظام بيئي
مغلق يسهل التحكم يف عوامله من درجات حرارة
وإضاءة ،باالعتامد عىل الزراعة املائية دون تربة أو
الحاجة الستخدام مبيدات حرشية وذلك عىل رفوف
متتد رأس ًّيا.
وتقلل طريقة الزراعة العمودية استخدام املياه
بنسبة تصل إىل  % 90مقارنة بالزراعة التقليدية،
وتقلل من استخدام األسمدة بنسبة  ،% 60دون
استخدام املبيدات الحرشية .وتكفل حفظ قيمة
املنتجات الغذائية حتى وصولها إىل املستهلكني،
بفضل منوذج مستدام يقوم عىل إتاحة املنتجات
مبارشة من املزرعة إىل املائدة.
وتقلل املزرعة استخدام الطاقة بنسبة تصل إىل
 ،% 40مقارنة بأنظمة الزراعة العمودية األخرى،
بفضل غرف مناخية طورتها رشكة فيزمان ،قادرة عىل
ضبط البيئة املناخية الداخلية.
ويعتمد تشغيل املزرعة عىل نظام آند إفر كالود،
الذي طورته رشكة آند إفر ،باستخدام منصة هانا
للحوسبة ،ومنصة إس إيه يب السحابية ،ما يسمح
مبراقبة مئات نقاط البيانات عن صحة املزروعات
وتدفق الهواء والضوء ومستويات ثاين أكسيد الكربون
والرطوبة ودرجة الحرارة آليًا ،لتحليل البيانات
وتعديلها فو ًرا.
 - 3الزراعة يف البيوت املحمية:
محفظة التمويل الزراعي التي يديرها نيابة عن
وزارة املالية الكويتية بنك الكويت الصناعي تعاونت
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مع العديد من املزارعني يف الكويت وأنشأت عدة
مجمعات زراعية حديثة مكيفة عىل جزء كبري من
أرض العبديل تزيد مساحتها عن  25ألف مرت مربع
تجود بإنتاج منوع من الطامطم والباذنجان والفلفل
البارد (الرومي) عالوة عىل الخيار.

وقد تم الحصول عىل حجم كبري من الثامر نتيجة
استخدام أسمدة بسيطة أي غري مركبة مخلوط ًة
مباء ال ِّر ِّي العذبة رشيطة االنتباه جيدا لدرجة تركيز
كل من األسمدة األحادية النيرتوجني والبوتاسيوم
يومي.
والفسفور بشكل ٍّ

واألهم استخدام األسمدة العضوية يف تسميد
األرض وتغذية نباتات املزرعة واالستفادة من
مخلفات املزرعة (بواقي النباتات :طامطم وباذنجان
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وفلفل وحتى أعشاب طفيلية) وخلطها باألسمدة
العضوية :سامد األبقار والدواجن واألغنام ..وتخمريها
ملدة أربعة أشهر عىل االقل صيفا وبعد تغطيتها
باللبالستيك امل ُ َق َّوى ( )200ميكرون الشفاف وإضافة
اليوريا وسولفات النشادر عليها لقتل امليكروبات
والحرشات وإمكانية منو البذور العالقة يف هذه
األسمدة وخصوصا سامد األغنام واألبقار التي يجب
أن تشكل ك ٌُّل منها حوايل  25باملائة؛ وسامد الدواجن
 50باملائة وبعد التخمري باملاء يف ركن ُم ْن َز ٍو من املزرعة
تضاف األسمدة مبارشة يف الرتبة الزراعية الفقرية يف
مجمل أرايض العبديل والوفرة ،فتعطي نتائج مبهرة يف
اإلنتاج كماًّ وكيفًا كام ترى.
ونتيجة للزراعة يف البيوت املحمية ت َّم إنتاج
معظم الثمريات عرب البيوت الزراعية املكيفة معظم
شهور السنة إن مل تكن كلها.
 - 4استخدام التكنولوجيا النووية يف تطوير
الشعري:
تم يف الكويت تطوير أنواع من الشعري املزروع
باستخدام اإلشعاعات النووية ،بدعم من الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األغذية والزراعة
(فاو) .ووصل املرشوع إىل املراحل النهائية من
التطوير ،وستكون األصناف الجديدة جاهزة إلنتاجها
عىل يد املزارعني املحليني يف السنوات القليلة القادمة.
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وأدى انضامم الكويت إىل مرشوع األبحاث املنسق
بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة
الذرية إىل تطوير خطوط إنتاج جديدة للشعري
تضمن تحسني الجودة يف ظل الظروف البيئية التي
تعيشها الكويت.
ومبا أن مساحات األرايض الصالحة للزراعة يف
الكويت محدودة ج ًّدا ،تستورد البالد  95%من
األغذية واألعالف الحيوانية من الخارج .ويعترب
الشعري من املحاصيل املناسبة للزراعة يف الجو الجاف
الذي تعيشه البالد .كام يعترب وجود محاصيل زراعية
ذات إنتاجية عالية من بني األهداف الرئيسة للربنامج
الزراعي يف البالد بهدف تعزيز األمن الغذايئ.
إن القيام بإجراء تعديالت عىل الشعري عرب اإلشعاع
يزيد بشكل رسيع من طبيعة التنوع الجيني الالزم
إلنتاج أصناف جديدة محسنة ،وبالتايل فهو مفيد يف
طرق الزراعة التقليدية.
وقد تمَ َّت تجربة الشعري امل ُ َح َّسن بالتعاون مع
برنامج فاو  /الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التي
ساعدت يف توفري معدات مخصصة إلجراء عمليات
التكاثر يف النباتات.
وجرى تقييم أداء النمو ألصناف الشعري الواردة
من دول أخرى ،وتجري حال ًّيا دراسة إمكانية تطويرها
يف ظل الظروف البيئية الخاصة يف الكويت ،بهدف
تطوير أنواع جديدة من الشعري؛ إذ يجري تحديد
أفضل األنواع القابلة للتكيف ،عرب تعريضها لتعديالت
باستخدام أشعة غاما.
وبالفعل ،تم إنتاج أنواع ُم َح َّسنة من الشعري،
ويجري حال ًّيا دراستها للتأكد من أنها تقاوم الجفاف
وامللوحة .إنها عملية طويلة ،لكننا عىل وشك الوصول
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إىل نتائج سيكون لها تأثري كبري يف القطاع الزراعي يف
البالد يف وقت قريب.
املراجع:
 - 1حدادة عيل ،الزراعة الذكية ومجاالت تطبيقها
يف العامل العريب ،دائرة البحوث االقتصادية اتحاد
الغرف العربية.2018،
 - 2الدورسي عيل والعويض جاسم ،تدهور األرايض
يف دولة الكويت ،التقدم العلمي للنرش.2010.
 - 3جريدة األنباء الكويتية ،عدد  25نوفمرب
2015؛  -عدد  1يوليو .2017
 - 4مقال مرتجم بواسطة كيوبوست عن مجلة
مودرن دبلومايس األوروبية 21 ,فرباير .2019

 - 5موقع معهد الكويت لألبحاث العلمية.
/https://www.kisr.edu.kw/ar/program/14
 - 6موقع الهيئة العامة لشئون الزراعة والرثوة
السمكية (الكويت).
_?http://website.paaf.gov.kw/portal/page
_&pageid=136,2231913&_dad=portal
schema=PORTAL
 - 7املوقع الرسمي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة.
https://www.fao.org/climate-smartagriculture/ar

�أول مزرعة ذكية يف الكويت
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تقنيات مبتكرة لتحسين
المعالجة النباتية
للمعادن الثقيلة السامة
عمرو عالء الدين حسين
الدائرة الفنية ـ وزارة البيئة  /بغداد ـ جمهورية العراق

لقد أضاف البشر كميات كبيرة من
الملوثات إلى التربة والمياه والغالف
الجوي على مدى سنوات طويلة،
نتيجة لألنشطة الصناعية ،مثل
استخراج الخامات ،وانبعاثات
الغازات ،واستخدام مبيدات
اآلفات ،وإنتاج النفايات
البلدية .إن تراكم هذه
الملوثات في السلسلة
الغذائية ،تسبب في آثار
ضارة للنباتات والحيوانات
والبشر .تعتبر المعادن
الثقيلة األكثر خطرا ،فهي
عناصر غير قابلة للتحلل
الحيوي إذ تتراكم في البيئة
لفترة أطول مقارنة مع المواد
العضوية الملوثة ،وبالتالي أن
تراكم المعادن الثقيلة في التربة
والمياه يؤدي إلى آثار سلبية على صحة
اإلنسان والتنوع اإلحيائي الحتمالية دخولها ضمن
السلسة الغذائية ،حيث إ ّنها تمتلك القدرة على التجمع داخل األنسجة الحيوية
لإلنسان ،إضافة إلى أنها تتس ّبب في خفض النشاط الميكروبي في التربة .يمكن
تقسيم المعادن الثقيلة إلى فئتين على أساس دورها في النظام الحيوي ،وهما:
أ) المعادن الثقيلة األساسية :التي تحتاجها الكائنات الحية بكميات قليلة لغرض
أداء وظائف كيموحيوية وفسيولوجية مهمة داخل الخلية مثل معادن  Feو Mnو
 Cuو NiوZn .
ب) المعادن الثقيلة غير األساسية :التي ال تحتاجها الكائنات الحية في أي وظيفة
مثل معادن  Pbو Cdو Crو HgوCr .

مصادر املعادن الثقيلة يف البيئة

تعترب الطرق التقليدية إلزالة هذه امللوثات (مثل
املعالجات الحرارية والكهربائية ،وعملية استبدال
الرتبة ،والرتسيب ،والغسل الكيميايئ) ،بشكل عام
مكلفة للغاية وال ميكن تطبيقها عىل األرايض الزراعية،
كام أ َّن من العيوب الرئيسية للطرق الكيميائية تغي َري
خصائص الرتبة ،وبالتايل فقدان خصوبة الرتبة ،إضافة
إىل إمكانية تطبيقها عىل مستوى نطاق صغري فقط.
إن املعالجة بالنباتات هي اسرتاتيجية خرضاء ،حيث
تستخدم نباتات متتلك القدرة عىل احتواء املعادن
الثقيلة وتراكمها؛ إضافة إىل وجود الكائنات الدقيقة
يف محيط الجذور لتثبيت امللوثات أو نقلها أو تحليلها
يف الرتبة ،وعليه ت ُ َع ُّد هذه التقنيات عالية الكفاءة
وقليلة الكلفة وقابلة للتكيف مع البيئة.

ميكن أن تدخل املعادن الثقيلة يف البيئة إ ّما عن
طريق مصادر طبيعية أو مصادر برشية .من األمثلة عىل
العمليات الطبيعية التي ت ُْسهم يف تَك ُّون املعادن الثقيلة
هي النشاط الربكاين وعمليات التجوية الكيميائية
من املعادن والتآكل .يف حني أن األنشطة البرشية
املتعلقة بتَ َك ُّون املعادن الثقيلة هي عمليات التعدين
الص ْهر يف إنتاج األسمدة
والطِّالء بالكهرباء واستخدام َّ
واملبيدات الحرشية وخاصة الفوسفاط؛ وأيضا استخدام
املواد الصلبة الحيوية يف الزراعة والتفريغ للمخلفات
الصناعية وإغراق الحأمة وترسيب للمعادن الثقيلة من
خالل العمليات الجوية .يوضح جدول رقم ( )1بعض
املعادن الثقيلة يف البيئة الناتجة عن املصادر البرشية.
جدول رقم ( )1بعض املعادن الثقيلة يف البيئة تعتمد املعالجة النباتية عىل استخدام أنواع نباتية
الناتجة عن املصادر البرشية
شديدة الرتاكمية للمعادن الثقيلة ،حيث ميكنها تح ُّمل
املعادن
كميات كبرية من املعادن السامة املوجودة يف البيئة
املصدر
الثقيلة
امللوثة.
Pb
As
Cr
Ni
Hg
Cd
Cu
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انبعاثات جوية من احرتاق البنزين

تستخدم مثل هذه االسرتاتيجية النباتات الخرضاء
املحتوي عىل الرصاص ،تصنيع البطاريات
ومبيدات األعشاب ومبيدات الحرشات إلزالة سموم املعادن السامة أو تحليلها.
املبيدات الحرشية واملواد الحافظة للخشب
غالبًا ما يت ُّم استخدام خمسة أنواع من تقنيات
املدابغ ،صناعات الصلب ،الرماد املتطاير املعالجة النباتية إلزالة تل ُّوث الرتبة وهي:

الفضالت الصناعية ،وأدوات املطبخ ،األدوات
الجراحية ،وسبائك الصلب ،وبطاريات السيارات
ينتج عن تعدين  Ag-Auوحرق الفحم،
النفايات الطبية
أصباغ وألوان ،مثبتات بالستيكية ،الطالء
الكهربايئ ،حرق البالستيك املحتوي عىل
الكادميوم ،األسمدة الفوسفاتية
املبيدات الحرشية واألسمدة

تقييد الخاليا النباتية ( :)Phytostabilisationهو
استخدام بعض أنواع النباتات لتقييد حركة امللوثات يف
الرتبة من خالل االمتصاص والرتاكم بالجذور ،واالمتزاز
عىل سطح الجذور ،وت ُقل ُِّل هذه العملية من حركة
املل ِّوثات ومتنع انتقالها إىل املياه الجوفية أو الهواء،
كام تُ َقل ُِّل من التوافر البيولوجي للدخول إىل السلسلة
الغذائية؛ وكام هو موضح يف الشكل رقم (.)1
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�شكل رقم ( )1يو�ضح عملية التقييد حلركة املل ِّوثات يف الرتبة
ومتنع انتقالها �إلى املياه اجلوفية �أو الهواء بوا�سطة �آلية التقييد النباتي.

التحلُّل النبايت ( :)Phytodegradationهو تحل ُُّل
املل ِّو ِ
ثات التي متتصها النباتات من خالل عمليات
التمثيل الغذايئ ،أو تحلُّل املل ِّوثات خارج النبات من
خالل اإلنزميات التي تنتجها الجذور ،كام هو ُموضَّ ح
يف الشكل رقم (.)2

امل ُرشِّ حات النباتية (:)Phytorhizofiltration
يتضمن ترشيح املياه الجوفية امللوثة واملياه السطحية
ومياه الرصف الصحي عن طريق الجذور إلزالة املواد
السامة أو امل ُ َغذِّيات الزائدة من خالل عملية امتصاص
ال ُملَ ِّوثات بواسطة الجذور يف منطقة الجذر املحتوي
عىل امل ُل ِّوثات ،أدناه صو ٌر لبعض األنواع النباتية األكرث
شيوعا التي أظهرت القدرة عىل إزالة السموم من املاء
عن طريق ترشيح الجذور:

�شكل رقم ( )2يو�ضح دور الإنزميات يف جذور
النباتات يف عملية حتليل املل ِّوثات الع�ضوية حيث يتم
دمج الأجزاء يف املواد النباتية اجلديدة.
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االستخالص النبايت ( :)Phytoextractionحيث
تقوم النباتات املستخدمة بتجميع كميات كبرية
ج ًّدا من املعادن الثقيلة يف أنسجتها والتي قد
تكون ضا َّر ًة لخاليا النبات نفسه ،كام ميكن أن تتم
ٍ
مستويات
املعالجة بواسطة النباتات التي تستهلك

منخفض ًة من املل ِّوثات ولكن بسبب معدل منوها
العايل وإنتاج الكتلة الحيوية قد تزيل كمية كبرية
من املل ِّوثات من الرتبة ،حيث يوضِّ ح شكل رقم
( )3عملية امتصاص معدن النيكل بواسطة آلية
االستخالص النبايت.

�شكل رقم ( )3يو�ضح عملية امت�صا�ص معدن النيكل بوا�سطة �آلية اال�ستخال�ص النباتي حيث تتم �إزالة
النيكل من الرتبة عن طريق االنتقال �إلى جذور النباتات وال�سيقان والأوراق ثم يتم ح�صاد النبات والتخل�ص
منه و�إعادة زرع املوقع حتى يتم خف�ض النيكل يف الرتبة �إلى م�ستويات مقبولة.
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التطاير النبايت ( :)Phytovolatilisationهي عملية
امتصاص امللوثات من قبل النبات ومن ثم ترشيحها بواسطة
عملية النتح وإطالقها إىل الغالف الجوي بعد تحويرها.
تم تشخيص النباتات عىل أنها متح ِّملة أو مفرطة الرتاكم
للمعادن الثقيلة وغالباً ما يتم االعتامد عىل األخرية.
 األنواع النباتية املفرطة الرتاكمميكن لبعض األنواع النباتية املوجودة يف الطبيعة،
تخزين كميات كبرية ج ًدا من املعادن الثقيلة السامة إىل
مستويات تتجاوز محتويات الرتبة .تظهر النباتات التي
تنمو يف الرتبة امللوثة ع َّد َة اسرتاتيجيات للتعامل مع
ُس ِّم َّي ِة املعادن الثقيلة مبا يف ذلك منع تراكمها أو إزالة
السموم منها أو إفراز املعادن من األنسجة .تستخدم
النباتات اسرتاتيجيتني رئيسيتني لحامية أعضائها من
املعادن الثقيلة السامة ،األوىل :تقييد امتصاص املعادن
الثقيلة والثانية :احتواء تلك املعادن أو مراكتُها مع
تطبيقات آلية التحمل .ميكن تقسيم النباتات إىل ثالث
مجموعات عىل أساس تركيز املعادن يف أنسجتها:
 - 1أنواع نباتية قادرة عىل امتصاص كميات
عالية جدا من املعادن يف الرباعم أو الجذور تتجاوز
املستويات املوجودة يف الرتبة.
مؤشا عىل وجود املعادن
 - 2أنواع نباتية تعترب رِّ ً
الثقيلة يف الرتبة.
 - 3األنواع النباتية التي تقيد دخول املعادن
وتستبعد دخولها إىل الجذور أو انتقالها إىل الرباعم.
تتميز النباتات املناسبة للمعالجة النباتية بأربع
خصائص مهمة :النمو الرسيع والكتلة الحيوية العالية،
والجذر العميق ،وسهولة الحصاد ،وتراكم املستويات
العالية من املعادن الثقيلة يف الرباعم .إ َّن النباتات
املفرطة الرتاكم للمعادن الثقيلة نادرة نسبيًّا بشكل
عام يف الطبيعة ،وتنترش يف الرتبة امللوثة ،مام يدل عىل
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أن الرتاكم املفرط هو سمة فسيولوجية بيئية مهمة
ملقاومة املعادن وأحد مؤرشات التكيف مع السموم.
تم تصنيف أكرث من  500نو ٍع نبا ٍّيت ميتلك القدرة عىل
تراكم املعادن برتاكيز عالية تنتمي معظمها بشكل
رئييس إىل العائالتBrassicaceae, Asteraceae, :
Amaran- thaceae, Cyperaceae, Fabaceae,
.Lamiaceae, Poaceae , Euphorbiaceae
بالرغم من النجاح الذي تحققه طرق املعالجة
بعض القيود تحد من نجاح هذه
النباتية فإ َّن هناك َ
املعالجة ليك تصبح ف َّعالة عىل نطاق واسع .وعليه
ليك نتمكن من التغلب عىل هذه القيود ا ْعتُمدتْ
ع َّد ُة تقنيات مبتكرة أخرى وهي:
• تقنية التحوير الورايث :من خالل تطبيق اإلفراط
يف التعبري عن الجينات لتقليل اإلجهاد الذي تفرضه
املعادن الثقيلة وتعزيز قدرة املعالجة النباتية للنباتات.
• تقنية الجسيامت النانوية :هي طريقة مبتكرة
جديدة لتعزيز كفاءة إزالة املعادن الثقيلة.
• املعالجة النباتية مبساعدة الهرمونات النباتية:
حيث تحسن بشكل إيجايب درجة تراكم املعادن
الثقيلة وتعزز النمو وتحمل املعادن يف النبات.
• البكترييا املعززة لنمو النبات :تنطوي املعالجة
الحيوية عىل استخدام بكترييا لغرض تعزيز منو
النبات وبالتايل استغالل منطقة الجذور ولتحفيز
النمو والتغذية املعدنية للنباتات .هذه البكترييا
لديها القدرة عىل تحليل امللوثات السامة أو تحويلها
أقل رض ًرا.
إىل أشكال َّ
• التلقيح الفطر ُّي :ت َّم اعتامد اسرتاتيجيتني للتلقيح
الفطر ِّي إلزالة التلوث باملعادن الثقيلة :تثبيت املعادن
الثقيلة عن طريق إنتاج عوامل مخلبية وامتصاص جدران
الخاليا الفطرية ،واالستخالص النبايت للمعادن الثقيلة عن
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طريق تحسني منو النبات وزيادة امتصاص املعادن يف جذور
الغالف الجذري عن طريق تعديل الرتكيب الكيميايئ إلفراز
الجذور و  /أو تقليل درجة الحموضة يف الرتبة.
• املعالجة النباتية مبساعدة دودة األرض :إذ تلعب
هذه األخرية دو ًرا حيويًّا يف تحليل املادة العضوية،
وتدوير امل ُ َغذِّيات ،وتحسني ظروف الرتبة.
مثال تطبيقي عن املعالجة باستخدام امل ُ َرشِّ حات
النباتية ،مزاياها وسلبياتها:
يعد استخدام األشجار يف املعالجة النباتية أقل
أنواع النباتات تكلفة ،حيث ميكن أن تنمو عىل أرض
ذات نوعية هامشية ولديها فرتات حياة طويلة وتكون
تكاليف الصيانة ضئيلة أو معدومة ،واألكرث استخدا ًما
لألشجار هو الصفصاف والحور ،والتي ميكن أن تنمو
من  15إىل  20سم يف السنة ولديها قدرة عالية عىل
تحمل الفيضانات .أما يف حاالت التلوث العميق ف ّي ِت ُّم
استخدام أشجار الحور الهجينة ذات جذور متت ُّد إىل
عمق  30قد ًما وميكنها أن تدور؟  100لرتٍ من املاء يوم ًّيا
لكل شجرة وبالتايل هذه األشجار تعمل كأنَّها ِمضَ َّخ ٌة
ونِظا ُم ُمعالَ َج ٍة .كام يتم استخدام أشجار الصفصاف
بنجاح كـ “ ُمرشِّ ٍ
حات نباتيَّ ٍة” إلزالة امل ُ َغذِّيات (مثل
النيرتوجني والفوسفور) من مياه الرصف الصحي البلدية
واملياه الجوفية امللوثة .من إيجابيات هذه الطريقة
إلّنه باإلمكان استخدامها َم ْوق ِع ًّيا أي تتم عملية زراعة
النباتات امل ُ َعالِ َج ِة يف البيئة املائية امل ُل َوثة كام ميكن
زرعها يف موضع أخر ومن ثم نقلها إىل املواقع امللوثة
أقل وحسب
وبالتايل تكون التكاليف املالية لهذه التقنية َّ
نوع ال ُملَ ِّو ِث .من الفوائد األخرى أنَّه من املمكن بعد
الحصاد ،تحويل املحصول إىل وقود حيوي بديل للوقود
األحفوري؛ أما بالنسبة إىل سلبيات هذه طريقة يف
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معالجة امللوثات ،فتتمثّل يف بقاء املعالجة يف حدود
معينة ،حيث ال يتم استخراج أي ملوث أقل من عمق
التجذير ،كذلك قد ال تتمكن النباتات املستخدمة من
النمو يف املناطق الشَّ ديدة التلوث ،واألهم من ذلك ،أ َّن
ٍ
سنوات للوصول إىل املستوى املطلوب
األم َر قد يستغرق
من املعالجة وبالتايل تعترب هذه املعالجة معالج ًة ذات
استخدام طويل املدى .علام بأن هناك مزيج من املعادن
ٍ
واملواد العضوية ،والتي ال يكفي العالج من خالل
الطريقة .أن النباتات التي تنمو عىل املواقع امللوثة قد
تصبح تهديدا لصحة اإلنسان والحيوانات ،ولذلك يجب
إيالء عناية لعملية الحصاد؛ كام يجب اختيار محصول
غري َعلَ ِف ٍّي من أجل طريقة عالج إعادة ترشيح الجذور.

الخامتة:

يُ َع ُّد التَّل ُّوثُ باملعادن الثقيلة مصد َر قلق عاملي
وتهديد ِص ِّح ٍّي كبري يف جميع أنحاء العامل .حظيت
هذه التقنية الخرضاء (املعالجة النباتية) باهتامم أكرب
يف العقود األخرية لكونها مفيد ًة للغاية يف عالج الرتبة
امللوثة باملعادن الثقيلة والنظم البيئية الزراعية ،وهي
تقنية منخفضة التكلفة ومقبولة اجتامعيًّا وصديقة
للبيئة مقارن ًة بالطرق الكيميائية األخرى للتطهري من
املعادن الثقيلة .وقد طَ َّبقت هذه التقنية ٍ
آليات مختلف ًة،
ولتعزيز إمكانات املعالجة النباتية للنباتات ،ال بُ َّد من
استخدام تقنيات حديثة مبتكرة عىل رأسها الهندسة
الوراثية ،والتحول الجيني .ومن الرضوري إجراء املزيد
من األبحاث املكثفة يف ظل الظروف امليدانية واختيار
أكرث النباتات فائدة وتحديد جينات جديدة وتطوير
نباتات ُم َح َّو َر ًة وراثيًّا لزيادة فهم األنشطة األيضية التي
ينطوي عليها تحمل املعادن الثقيلة يف النباتات الشَّ ديدة
الرتاكم وفتح اتجاهات جديدة للمعالجة النباتية.
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االستدامة في القرن
الحادي والعشرين
د .محمد سعد الدين كنيعو
كلية المدينة الجامعية بعجمان

إن لالستدامة العديد من التعاريف ،إال َّ
َّ
أن
ح ِّد ُد مدى أهمية دورها في
جميعها ُت َ
الحفاظ على بيئتنا وكوكبنا واستمراريتنا.
بالنسبة إلى بعض الباحثين ،االستدامة هي
فعالة
استخدام الموارد الطبيعية بطريقة َّ
بحيث ال ُت َؤ ِّدي إلى نفادها .ومن المهم عند
تطبيق استراتيجية االستدامة أن يكون
هناك تشجيع على االبتكار ،وبذلك يصبح
الم َ
ه َّددة
لدينا بدائل للموارد الطبيعية
ُ
بالنفاذَّ .
إن الموارد الطبيعية تتألف من
الهواء والماء والطاقة واألرض .بما أ َّننا
َّ
فإن الطلب
في القرن الواحد والعشرين،
على الموارد الطبيعية يزداد مع تزايد
عدد الشركات وأعداد المواطنين وتطور
التكنولوجيا .في هذه األثناء ،كل شخص
بيننا قد سمع عن إحدى هذه المشاكل
أو بعضها ،ونذكر منها ُ
ش َّح المياه ،انعدام
الفيول ،ازدياد الحرائق ،قلة أعداد األشجار،
تزايد َ
سارات واألراضي البور في المساحات
الك َّ
الواسعة ،والكثير من األخبار األخرى .غير َّ
أن
بعض الشركات مهددة بإيقاف أعمالها
بسبب شح في الموارد الطبيعية والمواد
األولية المستعملة خالل عملية اإلنتاج.
لذا من المهم أن يتم تطبيق استراتيجية
االستدامة من أجل تخفيف الضغط
المستمر على الموارد الطبيعية والحفاظ
على استمرارية العيش في كوكبنا قبل
فوات األوان.

هناك ثالثة عوامل حيوية تتوافق مع االستدامة،
وهي البيئة واملجتمع واالقتصاد؛ ويف ما ييل سنع ِّرف
املزيد من املعلومات حول كل عامل منها .أوال ،تشمل
البيئة كل ما يتعلق باملوارد الطبيعية واملواد الخام مثل
الغاز واملاء والهواء والرمال .ثانيا ،يضم املجتمع أشخاصا
من جميع أنواع الخلفيات والثقافات والعقليات ،حيث
كل مجموعة منهم مهاراتها الخاصة وعائداتها
متتلك ُّ
وأنواع التواصل .أ ّما العامل الثالث فهو االقتصاد ،الذي
يقابل االستفادة من املوارد املحدودة الحالية عىل
نحو فعال ومن حيث توفري بدائل لألجيال املقبلة.
ومع ذلك ،عند التحدث بلغة االقتصاد ،من املهم أن
نعرف أن الغرض الرئييس للرشكات هو تحقيق الربح.
وبالتايل ،فإن هذا يؤدي إىل تعريف اقتصادي أكرث
تحديدا لالستدامة ،وهو ما يتم تحقيقه مبوارد محدودة
وباملحافظة عىل البيئة .ووفقا للعديد من االقتصاديني،
فإن الخطوة األوىل ألي مرشوع هي وضع هدف ،أي
السعي إىل الربح .ثم ،من أجل الوصول إىل تلك النقطة،
يجب أن يكون هناك تقنية فعالة الستخدام املوارد
الحالية دون اإلرضار بطبيعة عملية التنمية للجيل
القادم.
مع تزايد الوعي بأه ّمية االهتامم بالطبيعة
واستمرارية الحياة عىل كوكب األرض لألجيال القادمة،
فإن العديد من املنظامت البيئية واإلنسانية والرشكات
باتت تتبنى اسرتاتيجية االستدامة .إ َّن منظمة األمم
املتحدة قد نرشت قانونًا يتضمن سبعة عرش هدفًا من
شأنه أن يَ ُح َّد من املخاطر املحدقة بالبيئة .تتضمن هذه
األهداف العديد من املشاكل االجتامعية واالقتصادية
والبيئية التي نراها يوم ًّيا ،مثل الفقر ،واالحتباس
الحراري ،والتلوث ،والتمييز الجنيس والعرقي ،والتعليم،
وقوانني العمل .لذا إن أهمية هذا القانون تكمن يف
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معالجة جميع عوائق االستدامة .وتهدف األمم املتحدة
إىل زيادة الوعي عند املواطنني بأهمية التعليم ،والعمل،
والحد من التلوث ،والفقر ،وشح املياه ،وتشجيع الناس
عىل اعتامد نظام حياة مبني عىل االستدامة والتنمية
االجتامعية واالبتكار من أجل الحفاظ عىل استمرارية
الحياة.
لقد قسم العلامء األهداف السبعة عرش إىل خمس
مجموعات وهي املواطنون ،الكوكب ،االقتصاد ،السالم،
التعاون .إن املجموعة األوىل تتضمن أهدافًا لتحسني
حياة املواطنني مثل الحد من معدل الفقر والجوع،
زيادة معدل العمر املتوقع عند الوالدة ،وزيادة الناتج
الفردي .فيام املجموعة الثانية تتضمن أهدافًا لها عالقة
بتحسني البيئة مثل الحد من التلوث عىل أنواعه،
معالجة االحتباس الحراري ،الحد من شح املياه ،اعتامد
وسائل طاقة بديلة ،واالهتامم بالرتبة والزراعة؛ بينام
املجوعة الثالثة ،تتض ّمن أهدافًا لها عالقة بتحسني
االقتصاد مثل التشجيع عىل االستثامر ،خلق فرص عمل،
وزيادة الرواتب واألجور .أما املجموعة الرابعة ،تتضمن
أهدافًا تخص السالم ،أي التخفيف من حدة التوتر بني
البلدان ،وتفادي الحروب واملعارك ،والتشجيع عىل
التسامح .وأخ ًريا ،املجموعة الخامسة تتضمن أهدافًا
لها عالقة بالتشجيع عىل التعاون واملشاركة بني جميع
البلدان من أجل تحقيق االستدامة عامل ًّيا واملحافظة
عىل االستمرارية.
لك ّن العديد من األشخاص يواجهون صعوبة بتبيان
العالقة بني أهداف األمم املتحدة ومجموعة األهداف
الثالثة التي وضعها “الكينغتون” والتي تعرف بال()3Ps
وترمز إىل املواطنني ،والكوكب ،والريح .هذه األهداف
تقع تحت عنوان  ESGترمز إىل البيئة ،واملجتمع،
املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2021 / 36

والحوكمة .ونتبينَّ العالقة بني املبدأين أعاله عرب التايل.
أوالً املجتمع وهو ميثل حياة املواطنني وأخالقياتهم .أما
البيئة فهي متثل الحفاظ عىل سالمة واستمرارية كوكبنا.
فيام تتضمن الحوكمة تحقيق الربح.
ت ُعت ُرب املنظامت التي نفذت أهداف ،ESG
قد اكتسبت العديد من املزايا املالية مبا يف ذلك
انخفاض التكاليف ،وتحسني إنتاجية العامل ،والحد
من املخاطر وتطوير فرص زيادة اإليرادات .ومن
املهم تشجيع الرشكات األخرى عىل االستثامر يف هذه
األهداف وتحسني أعاملها .ومع ذلك ،فقد أظهرت
هذه املقالة أن أهداف  ESGقد تم تعيينها بصفتها
وسيلة لتحقيق األهداف املالية ،حيث أنها تتمتع
بالقدرة عىل تحسني أرباح الرشكات وقيمتها السوقية
واستدامتها عىل املدى الطويل .وبالتايل ،فإن أهداف
 ESGمتكن الرشكة من كسب األرباح وزيادة الثقة يف
بيئتها ،من خالل توفري املهارات التحليلية والتوجيه
الذي من شأنه تقليل املخاطر ،وتعزيز الفرص املربحة
وزيادة اإليرادات التي من شأنها أن تؤدي إىل استدامة
الرشكة .كام ذكرت املقالة أن أهداف  ESGلها تأثري
مبارش وغري مبارش عىل الوضع املايل للرشكة .ومن
الواضح أنه عندما يبدأ نقص كميات املوارد الطبيعية
التي تعترب مواد خام لبعض الرشكات ،فإن هذا من
شأنه أن يشكل تهديدا كبريا الستدامة الرشكات
عىل املدى الطويل .ومن ثم ،من الرضوري تنفيذ
اسرتاتيجية البيئة وضامن عدم تعرض البيئة ومواردها
لخطر التاليش .ونتيجة لذلك ،يجب عىل الرشكات أن
تنشئ مناذج مستدامة يف خطة أعاملها لتوفري أفضل
الحلول املمكنة لتدهور املوارد الطبيعية .سيتعرف
القارئ اآلن عىل بعض الرشكات التي تعترب رائدة يف
مجالها وقد حققت نجا ًحا باه ًرا نتيجة تبنيها ألُسس
املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2021 / 36

وأهداف التنمية املستدامة .ومن هذه الرشكات نذكر
رشكتي “ ”Nikeو “”BMW
أوالً ،تعترب يب إم دبليو الرشكة الرائدة يف مجالها،
وذلك بسبب مبادراتها البيئية واالجتامعية .وبالنسبة
إىل اإلحصاءات ،فإن نسبة انبعاثات الكربون قد
انخفضت بحوايل  3.3%عن السنة املاضية .لذا ،فإن
الرشكة قد اكتسبت سمعة إيجابية وشجعت محبي
البيئة من املستثمرين والزبائن عىل االستمرار يف
التعامل معها .ونتيجة لهذا النجاح ،أصبح حلم كل
شخص أن يعمل لدى رشكة يب إم دبليو ،لِام تظهره
من نجاح وقوة واستمرارية .عالو ًة عىل ذلك ،فإن هذه
الرشكة تشجع موظفيها عىل أهمية االستدامة عرب
إقامة ندوات وبرامج تعليم وتدريب من أجل تحقيق
التنمية املستدامة .لذا ،إن هذه الرشكة قد حققت
ميزة تنافسية جعلتها األفضل يف مجالها عرب تصنيعها
لسيارات كهربائية وصديقة للبيئة.
ثان ًيا ،تعترب رشكة “ ”Nikeالرائدة يف مجال تصنيع
املنتجات الرياضية .طبقت هذه الرشكة اسرتاتيجية
االستدامة يف خطة عملها فحققت نتائج ضخمة ميزتها
عن غريها وشجعت رشكات أخرى عىل تبني االستدامة.
تظهر اسرتاتيجية االستدامة عرب بناء مالعب من خالل
إعادة تدوير الزجاجات البالستيكية والخردة واملنتجات
املستعملة .حاليًّا ،إن رشكة “ ”Nikeتنتج  75٪من
مجموع أحذيتها وموادها من خالل عمليات إعادة
التدوير .غري أنّ ،يف عام  ،1979أنشأت هذه رشكة
وحدة هواء مبتكرة تتضمن تقنية تتكون من نيرتوجني
الهواء املضغوط داخل حقيبة صلبة ومرنة ت َُس َّمىNike
 . Air Soleتسمح هذه التقنية بتأمني شعور منعش
للمستهلكني أثناء امليش .ومن الجيد معرفة أن جميع
أحذية “ ”Nikeالتي تم إنتاجها ابتدا ًء من سنة 2008
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تتكون من  ٪ 50عىل األقل من النفايات املصنعة امل ُ َعاد
تدويرها.
جميع الرشكات حول بلدان العامل تعتمد إما
منوذج العمل الخطي وإما منوذج العمل الدائري.
أي من هذه النامذج هو األفضل؟
ولكن برأيكم ٌّ
من أجل معرفة اإلجابة سوف نتعرف عىل خصائص
كل واحد .أوالً ،إن منوذج العمل الخطي مبني عىل
استعامل املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتج ِّددة يف
عملية اإلنتاج للحصول عىل املنتج النهايئ .بعد بيع
هذا املنتج واستهالكه من قبل األفراد يتم بالنهاية
التخلص منه بالرمي أو بالحرق .أما منوذج العمل

الدائري فهو يعترب األكرث فاعلية يف املحافظة عىل
استمرارية املوارد الطبيعية وتطبيق اسرتاتيجية
االستدامة وأهدافها ،وذلك لألسباب التالية :إن هذا
النظام مبني عىل استعامل املوارد الطبيعية املتجددة
وغري املتج ِّددة يف عملية اإلنتاج من أجل الحصول عىل
املنتج النهايئ .ولكن فعالية هذا النظام تظهر بإعادة
تدوير هذا املنتج ومواده يف عمليات اإلنتاج التالية
بدون الحاجة إىل رميه واستنزاف املوارد الطبيعية
املتبقية .لذا ،جميع الرشكات التي تطبق اسرتاتيجية
االستدامة ،هي أيضً ا التي تفضل تب ّني منوذج العمل
الدائري.

لذا يجب عىل األفراد تطبيق أسلوب حياة فعال
ويحسن
من شأنه أن يقلل من تأثري تغيرُّ املناخ
ِّ
مستوى االستدامة .وعالوة عىل ذلك ،يجب عىل
الرشكات تنفيذ اسرتاتيجية إنتاج مستدامة تشمل
تصميم عمليات اإلنتاج وإدارتها ،بطريقة تعترب
صديقة للبيئة .تحقق الرشكات اإلنتاج املستدام

من خالل تطبيق عدة خطوات .أوال ،استخدام
املواد املستدامة مثل املواد املعاد تدويرها .ثانيا،
يؤدي العمل مع عامل ومؤسسات محلية إىل خفض
تكاليف النقل ،مال ًّيا وبيئ ًّيا .لذا من واجب الرشكات
والحكومات إجراء تحسينات مستمرة والتشجيع عىل
االبتكار يف تطبيق االستدامة.
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دور الحديد في حماية النباتات
واألوساط البيئية
محمد نوري
جامعة السلطان موالي سليمان ـ بني مالل ـ المغرب
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س َل ُه ِبا ْل َغ ْي ِ
ٌ
َق ِو ٌّي َع ِزيز» .تدل هذه اآلية وبصريح العبارة على أن هذا الفلز فيه منافع كثيرة
للبشرية ،وهذا ما أكده العلم الحديث في عدد كبير من المجاالت :الطب
والصيدلة ،الزراعة ،البيئة ،وغيرها كثير .لكن سنقتصر في هذه الورقة البحثية
بجرد بعض منافع الحديد في حماية النباتات وكذلك األوساط البيئية .كما
تستعرض هذه الورقة بعض أحدث التقنيات القائمة على الحديد في معالجة
التربة والمياه الملوثة وحالة تطورها الحالية وتطبيقاتها المحتملة وكذلك
بعض قيودها.

مقدمة

الحديد هو العنرص األكرث وفرة يف الرتكيب اإلجاميل
لألرض (أكرث من  ٪35من الكتلة اإلجاملية) والعنرص
الرابع من حيث الوفرة يف القرشة األرضية (.)5,6٪
يف البيئة ،يوجد الحديد بشكل أسايس عىل شكل
هيدروكسيدات الحديد أو أوكيس ـ هيدروكسيدات
الحديد ،لكن هذه املركبات ليست متاحة بيولوج ًّيا
( )Bioavailabeإال بنسبة ضعيفة.
باستثناء بعض الكائنات الحية الدقيقة ،مثل
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بعض بكترييا الحليب ،والبكترييا املسببة للزهري
( ،)Treponema pallidumواملسببة ملرض اليم
( ،)Borrelia burgdorferiفإ َّن جميع الكائنات
الحية تتطلب الحديد لنموها .يف الواقع ،يتدخل هذا
العنرص باعتباره عامال مساع ًدا يف العديد من العمليات
االستقالبية (الوثيقة  .)1وكام رأينا سابقًا ،فإ َّن الحديد،
عىل الرغم من كونه رضوريًّا وهو العنرص الرابع من
حيث الوفرة يف القرشة األرضية ،فهو حي ـ متاح بنسبة
ضعيفة بسبب قلة قابليته للذوبان يف درجة الحمضية
الفيزيولوجية.
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الوثيقة  :1العمليات اال�ستقالبية التي يتدخل فيها احلديد

يوجد الحديد يف الطبيعة عىل ثالثة أشكال :الحديد
القابل للذوبان نسب ًّيا يف املاء وهو الحديد II (ferrous
 )ironوالحديد )III (ferric ironغري القابل للذوبان
يف املاء وهذا النوع الذي يستطيع الثبات يف الظروف
الغنية باألوكسجني وذات الحمضية املحايدة أو
القاعدية .النوع الثالث هو الحديد األ َّو ُّيل أو الحديد
الصفر ( ))zero valent iron (ZVI، Fe0الذي ال يوجد
يف الطبيعة إال يف بعض األماكن ذات الظروف الخاصة
ج ًّدا والتي تستوجب بعض الرشوط الجيولوجية املميزة
مثل بعض الصخور املتحولة والنيازك .وبالتايل فالحديد
الصفر نادر الوجود عىل سطح الكرة األرضية نتيجة
ّ
درجة تفاعله الكبرية.
يف املجال البيئي ،وبسبب دوره كمعط لإللكرتونات
(أكسدة  Fe2+إىل  )+3Feوكذلك أشكاله املعدنية
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املختلفة (أكاسيد الحديد) يلعب الحديد دورا ها ًّما
ج ًّدا يف حركية املل ِّوثات ،ترسيبها أو امتصاصها .إن
تخزين امللوثات داخل املركبات التي تحتوي عىل
الحديد (أكاسيد الحديد) رهني بالعوامل الكيميائية
(الحمضية وجهد األكسدة اختزال) وكذلك البيولوجية
للوسط .فعىل سبيل املثال كلام كانت حمضية الوسط
مرتفعة ،كانت نسبة التخزين ضعيفة ،وبالتايل يتم
تحرير امللوثات يف الوسط البيئي (تربة ،ماء ،رواسب).
أسايس يف عملية
وكذلك العامل البيولوجي فهو مح ِّدد
ّ
تخزين أو تحرير امللوثات يف األوساط البيئية حسب
نوع الجراثيم املتوجودة يف الوسط .فمثال الجراثيم
املختزلة ل  +3Feميكنها أن تسهم يف ترسيب العديد
من املعادن الثقيلة .إذن ،يلعب الحديد دو ًرا ها ًّما ج ًّدا
يف التفاعالت الكيميائية التي تهدف إىل هدم امللوثات
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وإزالة أثارها السلبية عىل الكائنات الحية أو الح ِّد منها.
الصفر
منذ أوائل التسعينيات ،تم تطوير الحديد ّ
( )ZVIأو الحديد األويل ( )Fe0كتكنولوجيا فعالة
من حيث التكلفة لعالج امللوثات البيئية .عدد من
تقنيات املعالجة البديلة تستخدم خصائص االمتصاص
واالختزال للحديد وعنارصه املعدنية إلزالة امللوثات
العضوية ،غري العضوية واإلشعاعية أو استقرارها.
 .1من الرتبة إىل النبات :مسارات ووظائف الحديد:
 1.1توفر الحديد الحي ـ متاح يف الرتبة :الدور
الرئييس لألنشطة امليكروبية
يوجد الحديد ،الفلز األسايس ،يف الرتبة أساسا يف
املعادن األولية املستمدة من الصخور األم أو يف املعادن
الثانوية (األكاسيد ،السيليكات ،الكربونات ،الكربيتات،
الفوسفاتات) ،ولكن أيضً ا يف املركبات العضوية ـ
املعدنية القليلة الذوبان يف املاء غالبا .ولذلك ،فهو يف
الغالب ليس متا ًحا بيولوج ًّيا .يت ُّم تحديد حركية الحديد
وتوفريه عن طريق االستخراج الكيميايئ باستخدام
املتفاعالت املحددة التي تسلط الضوء عىل األجزاء
الجيوكيميائية املختلفة عن طريق إذابة مكونات هذه
املعادن واملركبات .الحديد عنرص له تفاعل مرتفع
بسبب قدرته عىل االختزال أو األكسدة أو تكوين
مركبات عضوية ـ معدنية قابلة للذوبان .وبالتايل،
فإن قابلية حركيته ترتبط بظروف الوسط :الحمضية،
جهد األكسدة ـ اختزال وبوجود مركبات عضوية .هذه
املتغريات (الحمضية ،جهد األكسدة ـ اختزال ،وجود
مركبات عضوية) ليست فقط كيميائية وفيزيائية-
كيميائية ،ولكنها تعتمد عىل األنشطة امليكروبية التي
تغريها بشكل دائم.
فضال عن ذلك فإن الرتبة تحتوي عىل العديد من
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املجتمعات البكتريية والفطرية لها إسرتاتيجيات غذائية
وطاقية تتيح لها التدخل مبارشة يف ظواهر حركية أو
عدم حركية الحديد ،عن طريق األكسدة ،االختزال،
تكوين وهدم املركبات العضوية ـ املعدنية يف الظروف
البيئية املختلفة.
يف األوساط الحمضية أو املحايدة ،الحيهوائية أو
القليلة الهواء فإن املجتمعات البكتريية الذاتية التغذية
أو املختلطة التغذية تؤكسد الحديد ( )IIإىل الحديد
( )IIIللحصول عىل الطاقة الالزمة لنموها .هذه
العمليات تؤدي ،باستثناء بعض الحاالت املعقدة ،إىل
تكوين رواسب هيدروكسيد وأكسيد هيدروكسيد
الحديد أو ترسب كربيتات وفوسفاتات الحديد.
مجتمعات بكتريية أخرى حيهوائية وحيالهوائية أو
حيالهوائية تستخدم الحديد ( )IIIباعتباره متقبل
اإللكرتونات للتنفس يف غياب األكسجني (التنفس
الالهوايئ) موازاة أو باإلضافة إىل التخمر .هذه
العمليات املختلفة لألكسدة واالختزال تعدل أيضا حالة
الحديد يف املرحلة الصلبة ،والتي تتطور ،جزئيا ،نحو
أشكال أكرث حركية.
وأخريا البكترييا ،سواء التي تعيش يف منطقة
الجذور النباتية ( )Rhizosphericأو التي تعيش
بعيدا عن هذه املنطقة ،تنتج مواد تختزن الحديد
(أحامض دهنية ،أحامض الفينولية وأحامض أمينية).
وهكذا ،فالبكترييا التي تعيش يف منطقة الجذور
النباتية تستخدم إفرازات الجذور التي تسهم يف هدم
املعادن التي تحتوي عىل الحديد ،الذي سوف يتم نقله
بعد ذلك إىل النباتات بكرثة (الوثيقة  .)2من بعض
املركبات التي تختزن الحديد نذكر عىل سبيل املثال
. Siderophores
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ويف الختام كل هذه العمليات التي تتدخل
بدرجات مختلفة يف تحرير و  /أو ترسيب الحديد،
تؤدي إىل زيادة توفر الحديد املتاح بيولوج ًّيا يف تربة
منطقة الجذور أو الرتبة األخرى .التي قد يكون لها آثار
مفيدة أو ضارة ،مبارشة أو غري مبارشة ،يف أداء أنظمة
الرتبة ـ نبات .كام أنها تتدخل يف سلوك العنارص األخرى
(الفوسفور ،العنارص النادرة ،الكربيت  .)...يجب أن
تتعمق املعرفة بهياكل املجتمعات امليكروبية املعنية
ووظائفها ،لتحديد أفضل هذه العمليات امليكروبية.
ولكن من املهم أيضً ا تحديد معايري الوسط (التهوية،
توفر وتجديد املعطيني واملتقبلني لإللكرتونات،
ومصادر الحديد املتاحة) التي تتحكم يف هذه األنشطة
امليكروبية.
 .2.1امتصاص النباتات للحديد من الرتبة:
تحتل النباتات مرتبة أساسية يف السلسلة الغذائية
حيث إنَّها تشكل األساس المتصاص معادن الرتبة
واستيعاب الكربون والنيرتوجني ،وبالتايل توفري العنارص
األساسية للنظام الغذايئ الحيواين والبرشي .يف هذا
السياق ،فالحديد معني باألمر وذلك من ناحيتني.
رصا معدن ًّيا ال غنى عنه ،ألن امتصاص
أوال ،باعتباره عن ً
حديد الرتبة من قبل النباتات يسمح بدخوله إىل
املجال الحيوي  .Biosphereمن ناحية أخرى ،فإن
التفاعالت املتدخلة يف استهالك الكربون والنيرتوجني
غري العضويني تجري عىل وجه التحديد داخل عضيات
خلوية نباتية ،البالستيدات الخرضاء ،وهذه التفاعالت
تستعمل عد ًدا كب ًريا من الربوتينات التي تحتوي عىل
الحديد.
مبجرد دخوله إىل الجذور ،يتم نقل الحديد إىل
األجزاء الهوائية عىل شكل سيرتات ـ حديد ( )IIIبواسطة
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النسغ الصاعد داخل األنسجة الوعائية .ومبجرد تسليمه
إىل خاليا األوراق حيث توجد البالستيدات الخرضاء
املسهمة يف امتصاص الكربون ،يتم توزيع الحديد عىل
عضيات هذه الخاليا (الوثيقة  .)2وقد تبني ،مع ذلك،
أن دخول الحديد إىل البالستيدات الخرضاء يتم عرب
ثقب وحيد للحديد (.)II

الوثيقة  :2احلديد :من ال�صخرة الأم
�إلى البال�ستيدة اخل�ضراء
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أكدت دراسة حديثة ل )Chen et al., (2019أن
زرع املحاصيل عىل املدى الطويل يؤدي إىل زيادة مهمة
يف تركيز الحديد املتاح يف الرتبة .ولوحظت أكرب زيادة
خالل الزراعة املستمرة بالربسيم .زراعة املحاصيل عىل
املدى الطويل رفعت بشكل كبري من تركيز الحديد
املرتبط بالكربونات واملواد العضوية ،ولكنها خفّضت
تركيز الحديد املرتبط باملعادن يف الرتبة .كام بينت
الدراسة كذلك ،أ ّن تفاوت تأثري التسميد عىل توزيع
الحديد يف مكونات الرتبة يرتبط بنظام الزراعة وعمق
الرتبة .عموما ،التسميد يزيد من تركيز الحديد املرتبط
مبكونات الرتبة .إذن الزراعة عىل املدى الطويل
وتسميد األرايض الزراعية يؤثران بشكل كبري يف توفر
الحديد وتوزيع عنارصه يف الرتبة .وبالتايل تؤثر الزراعة
بالتناوب بني النباتات األحادية الفلقة والبقوليات يف
اتاحة املغذيات األساسية ،من بينها الحديد ،يف منطقة
الجذور .إذن ،فإن توزيع الحديد بني مكونات الرتبة
والعالقة بني الحديد املرتبط مبكونات الرتبة والحديد
املتاح للنبات يتأثران يف املقام األول بالنظام الزراعي
وعملية تسميد الرتبة الزراعية ،اللذين مل يتم فهمهام
بشكل جيد بعد.
 .3.1بعض خصائص الرتبة املتعلقة بالحديد
ترتبط عدد من الخصائص الفيزيائية للرتبة بنسبة
هيدروكسيد الحديد .وقد متَّت دراسة بنية الرتبة
من قبل العديد من الباحثني وأكدت هذه الدراسات
العالقة بني استقرار حبيبات الرتبة يف املاء ومحتوى
الحديد .الحديد ،يف غياب املواد العضوية ،هو املسؤول
عن بنية الرتبة .لك َّن عد ًدا قليال نسب ًّيا من التفسريات
اقرتحت .والتفسري الوحيد الذي يعتربه الباحثون الذين
درسوا هذه املشكلة هو اندماج متبادل لعدة مركبات
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(مبا يف ذلك هيدروكسيد الحديد (.))III
الحديد هو املسؤول عن عدم ذوبان حمض
الفوسفوريك يف الرتبة الحمضية .وميكن محاربة هذا
العزل عن طريق إضافة بعض املركبات التي تختزن
الحديد (الدبال ،اللجنني ،إلخ) .يف بعض األحيان يالحظ
الحديد الزائد يف حقول األرز مع الرصف السيئ.
ثم يالحظ حدوث تطور سلبي للنباتات الذي ميكن
السيطرة عليه بشكل فعال عن طريق تهوية الرتبة.
 .2حامية النباتات املوجودة يف األوساط امللوثة
تلعب النباتات دورا هاما يف معالجة األوساط
البيئية املل َّوثة عن طريق ما يسمى تنقية املل َّوثات
البيئية بالنباتات  phytoremediationواسرتاتيجياتها
األساسية .وجود الحديد يرفع من مقاومة بعض هذه
النباتات للملوثات السامة .يؤدي وجود فائض من
الحديد يف منطقة جذور النباتات اىل تكوين طبقة
حامية عىل سطح الجذور .وتكوين هذه الطبقة يرفع
من حامية النباتات من امللوثات واألهم يرفع نسبة
تخزينها لهذه امللوثات كاملعادن الثقيلة :الكادميوم،
النحاس ،الزنك ،املنغنيز واألملنيوم.
 .3تأثري الحديد عىل حركية املعادن الثقيلة يف
األوساط البيئية
أكاسيد الحديد (hematite, maghemite,
 )goethite, lepidocrocite and ferrihydriteوالتي
تعترب معادن ثانوية ،إذ تنشأ بشكل مبارش أو غري
مبارش من املعادن األولية للصخور األم ،وأنها صغرية
جدا وتعترب من املكونات املعدنية الرئيسية للرتبة ولها
دور أسايس يف تثبيت العنارص املعدنية .أكاسيد الحديد
يف شكل بلوري أو غري متبلور ،هي مكونات شائعة يف
الرتبة الطبيعية.
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تأيت تفاعالت أكاسيد الحديد من مساحة أسطحها
الكبرية وشحنة السطح املتغرية مع حمضية الوسط.
بالتايل ،اعتامدا عىل الظروف الفيزيائية والكيميائية،
لديهم شحنات سطحية متغرية تساعدها عىل امتصاص
األنيونات والكاتيونات بواسطة روابط ذات مستوى
طاقي مرتفع ،ولذلك تلعب دورا رئيسيا يف امتصاص
أيونات الفلزات.
يستخدم الحديد ومركبات الحديد ،سواء عىل شكل
جسيامت نانونية أو مركبات صلبة تحتوي عىل الحديد،
بشكل متكرر يف مجال معالجة املواقع امللوثة ،وذلك
باستخدام  ZVIبصفته عامل اختزال أو من خالل تقدميه
كمحرك لالمتصاص الكيميايئ (هيدروكسيدات وأكاسيد

الحديد) .إن عوامل االمتصاص ،التي يتم إنشاؤها يف
املوقع من  ،ZVIهي هيدروكسيدات الحديد ،والتي تم
إثبات أنها أيضً ا العامل املتحكم يف حركة املعادن الثقيلة
يف البيئة .عموما ،يلعب الحديد األويل دورا ها ًّما ج ًّدا يف
معالجة األوساط امللوثة (الوثيقة  )3وذلك من خالل:
اختزال بعض العنارص ،االمتصاص الكيميايئ ألخرى،
مجمع ملختلف األنيونات ومصدر ل  Fe2+عىل املدى
الطويل وذلك لتفعيل عمليات األكسدة.
لقد تم استخدام أيونات  Fe2+بشكل كبري ملعالجة
األنواع املختلفة من املياه الجوفية والرتبة امللوثة
باملواد العضوية مع املزايا الواضحة للتكلفة املنخفضة
نسبيا والحفاظ عىل البيئة (الود البيئي) (الوثيقة .)3

الوثيقة  :3بع�ض الأو�ساط التي
يتدخل يف معاجلتها احلديد
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تأثري الحديد يف حركية امللوثات يف األوساط
املائية

يرجع استخدام الحديد املعدين يف معالجة املياه
إىل عام  ،1857حيث حصل  Medlochعىل براءة
اخرتاع يف اململكة املتحدة .ومنذ ذلك الحني ،تطورت
مجموعة واسعة من التطبيقات يف هذا املجال ،مبا يف
ذلك الحواجز التفاعلية املنفصلة القامئة عىل ZVI
ملعالجة املياه الجوفية .ومناقشات مثرية للجدل حول
املبادئ الكيميائية وراء هذه التأثريات املالحظة .يف
املاء ،يذوب  ZVIعن طريق األكسدة ويشكل الحديد
( )IIالذي يتحول إىل الحديد ( )IIIوخليط من هذين
النوعني وكذلك هيدروكسيد الحديد .تظهر العديد من
الدراسات أن الحديد و�هيدروكسيد الحديد ميكن أن
يثبت العديد من املعادن املختلفة (الجدول  )1وكذلك
هدم العديد من املركبات (الجدول .)2
الجدول  .1املعادن املثبتة بالحديد ملعالجة األوساط
البيئية امللوثة
الرمز
Metals
املعادن
Be
Beryllium
برييليوم
In
Indium
انديوم
Nd
Neodymium
نيودميوم
Ge
Germanium
جرمانيوم
Sb
Antimony
انتيمون
Nb
Niobium
نيوبيوم
Mo
Molybdenum
موليبدنيوم
W
Tungsten
تنغسنت
Mn
Manganese
منغنيز
V
Vanadium
فاناديوم
Ni
Nickel
نيكل
Co
Cobalt
كوبالت
Zn
Zinc
زنك
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غاليوم
الومنيوم
روديوم
مغنيزيوم
نحاس
كروم
تانتالوم
زرنيخ
رصاص
زئبق
كادميوم

Gallium
Aluminum
Rhodium
Magnesium
Copper
Chromium
Tantalum
Arsenic
Lead
Mercury
Cadmium

Ga
Al
Rh
Mg
Cu
Cr
Ta
As
Pb
Hg
Cd

 .1.1.3إزالة املعادن من املياه العادمة بواسطة الحديد
األويل ()ZVI
تعتمد هذه العملية عىل تآكل  ZVIباملياه
التي يتم ترسيعها بواسطة العنارص املختزلة
( )reducibleالذائبة والتفاعل بني منتجات التآكل
واألنواع املعدنية الذائبة التي يتم إزالتها من
املحلول بسبب عمليات االختزال و  /أو االمتصاص
الكيميايئ و  /أو الرتسيب.
ميكن تصنيف تفاعالت جسيامت  ZVIالنانونية
( )nZVIمع مختلف املعادن عىل النحو التايل:
• اختزالCr, As, Cu, U, Pb, Ni, Se, Co, Pd, :
Pt, Hg, Ag
• التصاقCr, As, U, Pb, Ni, Se, Co, Cd, Zn, :
Ba
• أكسدةAs, U, Se, Pb :
• ترسيبCu, Pb, Cd, Co, Zn :
• شبه ترسيب Co-precipitation: Cr, As, Ni,
Se
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الجدول  .2املركبات املهدمة بالحديد ملعالجة األوساط البيئية امللوثة
املركبات
كربيتات
أتينولول
كلولوروأنيلني
األحامض الدبالية
النرتيت
DDT
ثنايئ الفينيل متعدد
الكلور
ايبوبروفني
الكلوراسيتاميد،
دينرتوأنيلني ،الفوسفات
العضوي ،تريازين
البنزن املكلور
ليندين
األصباغ العضوية
الكلوروفورم
إيثان مكلور
الديوكسينات
الفينول خاميس الكلور
NDMA
الرتينيرتوتولوين
هيدروكربونات عطرية
متعددة الحلقات
املبيدات الحرشية

Compounds
Persulfate
Atenolol
p-chloroaniline
Humic acids
Nitrite
Polychlorinated biphenyls
Ibuprofen
Chloroacetamide,
Dinitroaniline,
Organophosphate, Triazine
Chlorinated benzenes
Lindane
Organic dyes
Trihalomethanes
Chlorinated ethenes
Dioxins
Pentachlorophenol
N-nitrosodimethylamine
(Trinitrotoluène )TNT
Polycyclic aromatic
hydrocarbon
Pesticides
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الرمز
S2O82−
C14H22N2O3
C6H6ClN
---NO2C14H9Cl5
C12H10−xClx

الوسط
املستهدف
املياه الجوفية
يف املخترب
يف املخترب
املياه الجوفية
يف املخترب
املاء والرتبة
الرتبة
املاء والرتبة
الرتبة

C13H18O2
C2H4ClNO,
C6H5N3O4,
OP(OR)3, C3H3N3
--C6H6Cl6
--CHCl3
----C6HCl5O
C4H10N2O
C7H5N3O6
---

يف املخترب
يف املخترب
يف املخترب
يف املخترب
يف املخترب
يف املخترب
يف املخترب
يف املخترب
يف املخترب
الرتبة

---

الرتبة
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فكام رأينا ،ميكن استعامل الحديد أو مركبات الرصف الصحي (الجدول .)3
الحديد ملعالجة األوساط البيئية امللوثة ،كام ميكن
تأثري الحديد عىل حركية امللوثات يف الرتبة
استعامل مواد وعنارص تم تنشيطها باستعامل الحديد
يف الوقت نفسه ،تم استكشاف أن نظام الحديد
(الجدول  .)3يف اآلونة األخرية ،تم اإلبالغ عن اإلزالة األويل /الكربيتات يستعمل أيضً ا يف معالجة الرتبة.
الفعالة للملوثات املختلفة بواسطة نظام الحديد األويل /يبدو أنه قادر عىل تقليل مستويات امللوثات العضوية
الكربيتات يف املحاليل املائية ،مبا يف ذلك املبيدات ،الثابتة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات
واملركبات الفينولية ،واملستحرضات الصيدالنية ،ومياه إىل مستويات أقل يف الرتبة (الجدول .)3
العنارص
األولية
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
KHSO5
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
S2O82−
KHSO5
H2O2
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الجدول  .3تقنيات معالجة األوساط البيئية امللوثة باستعامل عنارص منشطة بالحديد
الوسط
العنارص
الحديد
امللوثات
املستهدف
املنشطة
املستعمل
•−
هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات
الرتبة
SO4
Fe0
هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات
الرواسب
SO4•−
Fe0
هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات
الرتبة
SO4•−
Fe0
ثنايئ الفينيل متعدد الكلور
الرتبة
SO4•−
Fe2+
املاء الجوفية كلولوروأنيلني
SO4•−
Fe2+
الرتبة والرواسب ثنايئ الفينيل متعدد الكلور
SO4•−
Fe2+
املياه الجوفية اإلتيل ثاليث كلور
SO4•−
Fe2+
dichlorodiphenyltrichloroethane
يف املخترب
SO4•−
Fe0
2,4-dinitrotoluene
يف املخترب
SO4•−
Fe0
املاء الجوفية مركبات عضوية
SO4•−
Fe0
اإلتيل ثاليث كلور
يف املخترب
SO4•−
Fe0
زيت الوقود الثقيل
الرتبة
SO4•−
Fe2+
الرواسب البحرية هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات
SO4•−
Fe0
•
الرتبة الزراعية السلفاميثوكسازول
OH
Fe0
benzene, toluene, ethylbenzene, and
يف املخترب
SO4•−
Fe2+
)xylene (BTEX
Fenitrothion
املاء
SO4•−
Fe0
Atrazine
 SO4•−/•OH CoFe2O4املاء
•
ديزل
الرتبة
Fe3+وOH Fe2+
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من بني عنارص الحديد األكرث استعامال ملعالجة
األوساط امللوثة السيام الرتبة واملياه ،فإ َّن الحديد األ َّو َّيل
 Fe0هو األكرث استعامال وخاصة عىل شكل جسيامت
نانونية  .nZVIللرفع من فعالية هذه الجسيامت
النانونية للحديد األ َّو َّيل ،لحاميتها وللرفع من مدة
حياتها تستعمل بعض التعديالت نذكر عىل سبيل
املثال:
• إضافة بعض املعادن؛
• تعديل سطح جسيامت الحديد النانونية؛
• مزج الجسيامت مع املاء و/أو الزيت؛
• تثبيت الجسيامت عىل حامل.
ومع ذلك ،فإن تعديالت  nZVIقد تؤدي إىل إنشاء
مواد ال تقيض فقط عىل امللوثات بشكل أكرث فعالية ،بل
ترتاكم أيضً ا يف الكائنات الحية ،أو تهاجر عىل مسافات
كبرية ،أو ترسب يف قيعان خزانات املياه ،أو تصبح ناقلة
مللوثات أخرى.
برصف النظر عن تحديد كيفية تأثري تعديل nZVI
عىل سلوكه يف البيئة وخصائصه الفيزيائية ،فمن املهم
أيضً ا تحديد تأثري التعديل عىل الكائنات الحية .يف الوقت
الحارض ،تركز األبحاث املتعلقة بتعديل  nZVIبشكل
أسايس عىل زيادة فعالية قدرة التخلص من امللوثات.
لكن دراسات السلوك الفيزيوكيميايئ لل  nZVIبعد
التعديل قليلة جدا ،وأقل هي الدراسات التي تتحقق
من تأثري استعامل  nZVIباستخدام اختبارات السمية
اإليكولوجية .من املعروف أن  nZVIميكنه اخرتاق
األغشية الخلوية والدخول يف الخاليا الحية ،وميكن أن
يؤدي هذا إىل تراكم الجسيامت النانوية يف الكائنات
الحية .وتوجد يف الوقت الحايل معلومات قليلة عن
الرتاكم األحيايئ الفعيل لجسيامت  nZVIيف الكائنات
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الحية املختلفة .ومع ذلك ،ال ميكن استبعاد أن تكون
تعديالت  nZVIلها تأثري عىل شدة الرتاكم األحيايئ للـ
 nZVIيف الكائنات الحية.
فيام يتعلق بالتعديالت املذكورة أعاله ،ينبغي
عىل املرء توخي الحذر الشديد عند اختيار تعديل
 ،nZVIوفقًا لنوع امللوثات التي يريد إزالتها والظروف
الجيوكيميائية ،إذ ميكن أن يترصف بشكل مختلف
وأن ميارس تأثريات متنوعة عىل البيئة .باإلضافة إىل
ذلك ،يجب األخذ بعني االعتبار أن العوامل البيئية قد
تؤدي إىل تغيري  nZVIاملعدل ،أي التغريات الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية ،والتي ميكن أن تغري خصائصه،
وبالتايل ظهور أشكال جديدة مل تظهر حتى اآلن يف
البيئة ومل تكن معروفة أو خصائص وتأثريات غري عادية
عىل البيئة.

خامتة

تستخدم تقنيات املعالجة القامئة عىل الحديد يف
مجموعة من الصناعات ،ويجري تطبيقها بشكل متزايد
يف معالجة تلوث الرتبة واملياه الجوفية .تم تطوير
مجموعة واسعة من األساليب التي تستخدم الحديد
(مجموعة متنوعة من األشكال الكيميائية واملعدنية)
الختزال ،وترسيب أو امتصاص امللوثات ،وتستعمل
هذه التطبيقات سواء يف املوقع الطبيعي  in-situأو
خارجه .ex-situ
بالنسبة للتطبيق عىل نطاق واسع ،يجب أن تكون
هذه الطرق منخفضة التكلفة وقابلة للتطبيق عىل
املستوى امليداين .تعد الحواجز التفاعلية والنفوذة؟،
التي تعتمد عىل الحديد األويل ،واحدة من أدوات
املعالجة القامئة عىل الحديد وهي األداة “املستحدثة”
واألكرث استعامال .ومع ذلك ،فإن التنبؤ باألداء الطويل
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املدى لهذه األنظمة يبقى مشكلة بسبب كيميائها
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باستخدام الجسيامت النانوية للحديد بصفتها أداة
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ال سيام من أجل املعالجة املبارشة ملناطق مصدر
 لكن عدم اليقني بشأن التأثريات الصحية.املل َّوثات
 هذه الجسيامت تحتاج إىل مزيد من،واملصري البيئي
.الدراسات العلمية قبل تطبيقها عىل نطاق واسع
ومن بني األشياء التي ميكن التأكيد عليها هي املخاوف
املتعلقة باملصري الطويل األجل لهذه الجسيامت يف
 وسميتها اإليكولوجية وعدم وجود طريقة إنتاج،البيئة
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الفيلسوف األلماني
إيمانويل كانط
د .وهيب أبو عبد اهلل
تجزئة حفيظة ـ مكناس ـ المغرب

لعل إحياء ذكرى مرور مئتي عام على وفاة
إيمانويل كانط ( ،)1804من طرف المؤسسات
األكاديمية والفلسفية والعلمية في
العالم ،لدليل على َّ
أن هذا الرجل قد
وضع بصمة كبيرة في تاريخ الفلسفة ،بل
قد أحدثت فلسفته زلزاال قويا في أوربا
بأكملها ،حين انقسم المفكرون وأصحاب
القرار في السلطة الكنيسيــة والسياسيــــة
إلى مناصــــر ومناهض لفلسفته ،باعتباره
الفيلسوف الذي أخذ على عاتقه تحليل
«معنى التنوير» حينما رد على مقال أحد
القساوسة ،تساءل فيه عن معنى التنوير،
وهذا الرد خلق جداال واسعا ،ودفع كانط
للتفرغ بعد ذلك لتحليل عقل اإلنسان؛
سواء في المجال النظري حين كتب «نقد
العقل المحض» عام  ،1781أو في المجال
العملي حين كتب «نقد العقل العملي»
عام  ،1787أو في المجال الجمالي حين
كتب «نقد ملكة الحكم» عام  ،1790أو في
مجال الدين في كتاب خصصه للتأمل في
األديان باستعمال العقل ،سماه «الدين في
حدود العقل وحده» عام  ،1793وفي مجال
مشروعا
اع ُتبر
السالم كتب كتابا فريدا ْ
ً
للسالم ،قدمه للحكومات قصد تنفيذه،
سماه «مشروع للسالم الدائم» عام ،1795
وفي مجال األنثربولوجيا (علم دراسة
م من وجهة نظر
اإلنسان) درس هذا ِ
الع ْل َ
برغماتية نفعية ،سماه «األنثروبولوجيا من
وجهة نظر براغماتية» عام  ،1798ليكون
بذلك آخر كتاب يكتبه كانط بنفسه.
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عفال ريب أ َّن كانط قد كان مؤثرا يف الفكر الفلسفي
بشكل عام ،وليس فقط يف املجاالت التي كتب فيها،
حيث اعتباره آخر فالسفة عرص التنوير (حركة أوروبية
فكرية علمية معروفة باسم حركة النهضة اإلنسانية)،
رغم ظروف الفقر واإلهامل التي نشأ فيها ،وفقدانه
املبكر لوالده مام دفعه لرتك الدراسة والتوجه قرسا
إىل العمل ملساعدة أرسته ،وكذا االنتقادات الواسعة
التي عرفتها فلسفته طوال مساره العلمي ،حيث
إنَّه ظل يقاوم ويكافح إىل أن وصل ألهدافه العلمية
َ
فنقول إنَّنا أمام قصة
كاملة ،وبذلك ميكننا أن نستنتج
كفاح إنسان ،أفرزت لنا فكرا تنويريا أثر ال محالة يف
تاريخ الفلسفة .وبذلك ميكننا أن نتساءل حول من هو
إميانويل كانط؟ وماهي السبل التي توسل بها للوصول
إىل هذا النجاح؟ وماذا قدم كانط لتاريخ الفلسفة
ليبلغ صيته كل هذا األثر؟
ولد إميانويل كانت يف  22ابريل  1742مبدينة
كوينرسغ ،عاصمة بروسيا الواقعة عىل الحدود
الشاملية الرشقية ألملانيا ،من أبوين فقريين؛ إذ كان
أبوه يعمل سرَ َّا ًجا بينام كانت أمه من أرسة متواضعة،
فأبوه ينحدر من أرسة اسكتلندية هاجرت إىل بروسيا،
وقد نشأ يف َج ٍّو مسيحي وأثرت يف نفسه هذه النزعة
الدينية التي تلقَّاها منذ صباه خصوصا أن والدته
كانت متمسكة بذلك ،لتؤثر تلك النزعة القوية يف كل
تفكريه الديني .ولحرص والدته عىل تزويده بالثقافة
الدينية؛ فقد ألحقته يف عامه الثامن بالكلية الفرديكية
بكونجسربج ،حيث تتلمذ عىل يد شولتس Schulte
أحد رجال النزعة التقوية ،1ليتخرج منها عام 1740
ُم َز َّو ًدا بثقافة التينية ممتازة ،ويلتحق يف نفس السنة
بجامعة كوينسربغ بعد اجتياز اختبار الدخول بنجاح،
حيث تتلمذ هناك عىل يد كونوتسن  Kmutzenأحد
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أتباع فولف ،فتقدم وهو يف سن الثانية والعرشين
من عمره ،ببحث جامعي صغري تحت عنوان «آراء
حول التقدير الصحيح للقوى الحية» ،وهو بحث
يظهر مدى تأثره بنظرية نيوتن يف الجاذبية ،فضال عن
رغبته يف التوفيق بني الديكارتيني واليبنتسيني حول
مسألة قياس «القوة املحركة» ،ويف نفس العام فقد
كانط والده ،وكان عليه حينها مساعدة أرسته ،فتوقف
كانط بعد ذلك عن الذهاب للمدرسة ،بَ ْي َد أنَّه مل
يُح َب ْط واستم َّر يف قراءة الكتب بشكل يومي ،ليتمكن
من إعداد رسالة املاجستري وتقدم بها إىل جامعته
ونال درجة الدكتوراه والتأهيل ،وبذلك أصبح مدرسا
رسميا للدولة ،وواصل بحثه اليومي يف الفلسفة بكل
خمس َعشرْ َ َة سن ًة من التحاقه
متفصالتها ،ليبلغ بعد
َ
كريس الفلسفة بالجامعة (,)1770
بهيئة التدريس،
َّ
بعد أن ذاعت شهرته وانترشت مؤلفاته يف كل مكان،
فضال عن ذلك فقد كانت لكانط منزلة رفيعة يف
نفوس تالميذه ،حيث كان يذكرهم دامئا أنه يريد أن
يعلمهم كيف يتفلسفون ،بدال من أن يلقنهم فلسفة
خاصة بعينها ،ويشهد عىل ذلك أحد تالميذه حني قال
«لقد كان معلام يف جامعتنا ،يف جميع املعلومات التي
تتعلق باملادة التي يدرسها .وكان مع التواضع الج ِّم،
يذكِّرنا دامئا عندما يظهر يف قاعة املحارضات ،بأنَّه
فلس َف والتَّفْك َري...
ال يريد أن يُعلِّ َم الفلسفة بل التَّ ُ
وكان يكشف عن عمق يف محارضته ،مقرتنٍ بالسحر
والعرض الشائق .ومل يلجأ أبدا إىل التهكم أو السخرية
من زمالئه يف التدريس ،ومل نره أبدا بأعيننا ،نحن
الذين صحبناه عدة سنوات ،يسلك طريقا ُم ْن َحطًّا
ابتغاء انتزاع التصفيق .كان يحارض من دون أن
يلتزم بامللخص الذي وضعه للمحارضات ،وأحيانا كان
يحارض من دون أن يفتح أمامه كُ ّر ًاسا ،يف املنطق
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وامليتافيزيقا ،واألخالق وغريها ...وأضاف إىل ذلك
فيام بعد محارضات يف الجغرافيا وعلم اإلنسان»،2
قدي ،يقوم عىل النقد
إ ّن مرشوع كانط
الفلسفي ال َّن َّ
َّ
الذايت للعقل لتجديد ملكاته وتحديد حدوده حيث
يقول« :ما هي األنوار؟ إنها خروج اإلنسان من حالة
عجزه وقصوره الذي هو نفسه املسؤول عنه .فعجزه
عن استعامل عقله ،دون االستناد إىل الغري هو نفسه

املسؤول عنه ،والسبب ال يرجع إىل عيب يف العقل
بل إىل االفتقار إىل القرار والشجاعة يف استعامله دون
الحاجة إىل الغري .تَ َج َّرأْ عىل استعامل َ
أنت:
عقلك َ
ذلك هو شعار األنوار» .لقد كان كانط يطمح إىل
مرحلة النضج ويستعمل عقله بحرية واستقاللية عن
كل سلطة ويرسم مستقبله لوحده بثقة يف إمكاناته
ومتثالته الخاصة.

وهكذا كانت كتب كانط مرجعا يف مجاالتها،
سواء من حيث تركيزها عىل املنطق العقالين ،أو من
حيث مراهنتها عىل العمق الفلسفي لطرح األفكار،
وهو طرح اجتمع يف رسالة ليوهان هردر johanne
 herderالتاسعة والعرشين من كتابه رسائل يف سبيل
تق ّدم البرشية ،حني ذهب إىل القول« :كان من حسن
طالعي أن أعرف فيلسوفا ،كان أستاذي ،ويف سنوات
ازدهاره كانت له حيوية الشباب التي صحبته ،يف
ما أعتقد ،حتى خالل الشيخوخة .وكانت جبهته
العريضة املصنوعة للتفكريُ ،م ْستَ َق ًّرا لصفات ورسور
اب ،وكانت الكلامت الحافلة بأغنى
ال ميازجهام اضطر ٌ
اح وامللح وانرشاح
األفكار تتدفق من شفتيه واملز ُ

الخاطر ..كانت كلُّها ِمل َْك ميينه ويف طاعته ،وكانت
محارضاتُه الغنية بالعلم شائقة ،كل الشَّ وق ،وبالروح
نفسها التي كان يفحص بها عن ليبنيرت ()1716
وفولف ( )1750وباو مغارتن ( )1762وهيوم ()1776
ويتابع قوانني الطبيعة التي وضعها كبلر ()1630
ونيوتن( ،)1727وعلامء الطبيعة كان أيضا يتناول
ما يظهر آنذاك من مؤلفات روسو( ،)1778وكذلك
كل ما يصل إىل علمه عن اكتشاف يف الطبيعة ،وكان
يقدر هذا كُلَّه ويعود إىل معرفته بالطبيعة ،والتاريخ
الطبيعي ،والرياضيات ،والتجربة ،هي الينابيع التي
يروي منها محارضاته وحديثه ،وما من أم ٍر جدير
أي تَ َج ُّمعٍ أو فرقة أو
بالعلم مل يكرتث به ،مل يجذبه ُّ
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حكم سابق أو شهرة ،مل يجذبه يشء من هذا كله ضد
توسيع الحقيقة وإيضاحها.
كان حني يحدث الناس لطيفا ،رغم اختالفه معهم،
فقد كان االستبداد بالرأي غري ًبا عن روحه .إ ّن هذا
الرجل الذي أذكره بأكرب إمتنان وتبجيل هو :إمانويل
كانط ،وإ َّن صورته تتجلىَّ أمامي برسور» .4وال بُ َّد لنا
من أن نشري إىل أ َّن هردر أعطى لكانط هذه الصورة
الجميلة بعد أن أبدى «كانط» رأيا سلب ًّيا يف كتابه،
وذلك لعلمه مبوضوعية أستاذه ومثاليته الفلسفية
سوا ٌء عىل املستوى الفلسفي أو الشخيص؛ وهي أمور
دفعت بعض منتقدي كانط إىل سقوطهم يف تناقض
واضح؛ حني ربطوا أفكاره الفلسفية بظروف نشأته.
يف سياق متصل ،هناك من يخىش عىل املهتمني
بالحقل الفلسفي ،أن يقرؤوا لكانط أل َّن كتاباته تكاد
املتخصصني ،ولعل من هذا
تكون تضييعا لوقت غري
ِّ
القبيل ما كتبه أحد الباحثني يف معرض حديثه عن
الفلسفة النقدية حني قال «فإ ْن أردت أن تقرأ كانط،
فآخر ما يجب أن تقرأه هو كانط نفسه ،ألنه مل يعمد
فيام كتب إىل السهولة والوضوح بل راح يتحدث يف
غموض والتواء ،دون أن يسوق
األمثلة التي توضح ،زاعام أن
ذلك يُطيل كتابه بغري جدوى،
فهو يتّجه بكتابه إىل الفالسفة
املحرتفني ،وليس هؤالء بحاجة
إىل الرشح واإليضاح» ،5ليس
من السهل عىل الباحث أن
يكتسب القدرة عىل فهم روح
الفلسفة النقدية ،إال بعد قراءات
متكررة لكتاباته بحكم أنها ال
تبوح بأرسارها لطالب القراءة
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الخاطفة ،أو املطالعة الرسيعة ،أو النظرة العابرة،
فكتاباته تهمل طريقة رضب األمثلة ،وتعديد الرباهني،
واإلكثار من الوسائل التوضيحية ،إال أن هذا ال مينعنا
من القول بأن خطة كتابه يف «النقد» كانت واضحة
ك َُّل الوضوح ،لذلك يجب أن يعود القارئ لكانط نفسه
من أجل الوقوف عىل الطريقة املنهجية التي اصطنعها
يف تفكريه ،وال يختلف اثنان يف تعلم قارئ كانط
«النزاهة الفكرية» واكتساب روح «الدقة املنطقية»
والتزود بالقدرة عىل «التفكري الفلسفي السليم»،
فكانط مل يصل إىل ما وصل إليه دون جهد خرايف ،فقد
كانت برمجة يومه ثابتة :النهوض من النوم الخامسة
صباحا ،نزهة الساعة الرابعة زواال ،والركون إىل النوم
الساعة العارشة مساء ،تتخللها أوقات للقراءة والكتابة
والتدريس ،وتخصيص وقت لعالقاته االجتامعية ،حيث
كان يدعو إىل مائدته يوميا ضيوفا من شخصيات
مرموقة وأصحاب سلطة يف البالد ،يرتاوح عددهم
من بني االثنني والثامنية ،وكان يخدمهم ويُع ُّد بعض
األطباق بنفسه حيث داعبه عمدة كوينغسربغ يوما
قائال « :متى تكتب لنا نقد فن الطهي !؟».
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لقد أثر كانط يف أسس مبادئ األخالق بشكل عام،
فهو يرى أن اإلنسان يجب أن يقوم بالعمل األخالقي
لذاته فقط ،دون هدف لحظي أو شخيص ،فمثال بائع
يترصف بأمان مع الزبائن ،ليس ألنه يرى فعل األمانة
رض َر سمعته ويفقد الزبائن؛ فحسب
خريا ،وإمنا ليك ال تت َّ
كانط الفعل غري أخالقي ألن هذا العامل بالذات لو
أتيحت له فرصة مضمونة للغش دون عواقب فسينتهزها
يف الغالب .فاألمانة يجب أن تُ ْعتَ َم َد لذاتها بوصفها عمال
أخالقيًّا قبل أن ننظر لعواقبها .كام أن نظرياته يف األخالق
وضعت األساس الفلسفي الرصني الحرتام اإلنسان باعتباره
غاي ًة ِبغ َِّض النظر عن خصائصه أو أفكاره.
ويف الثامن من أكتوبر  1803أصابته نوبة قلبية فالزم
الفراش طيلة أربعة أيام ،وصبيحة الثاين عرش من فرباير
 1804سمعه أحد تالميذه يهمس بآخر كلمة «حسن»
وأغمض عينيه ،حيث وصف أحد مرافقيه موته قائال:
«كان موته توقفا للحياة ،ال فعال عنيفا للطبيعة».
مل يكن كانط فيلسوفا عاديا .لقد و َّدعت مدينة
كونيغسربغ وجامعتُها فيلسوفها يف مأتم َمهيب ودفن يف
«قبو األساتذة» يف مقربة الجامعة ،وأُحدث له رضيح يف
عام  1924مبناسبة الذكرى املئوية الثانية لوفاته ،حيث
نُقشت العبارة الشهرية من خامتة نقد العقل العميل عىل
قربه« :شيئان ميآلن الوجدان بإعجاب وإحالل يتجددان
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ويزدادان عىل الدوام كلام أمعن الفكر التأمل فيهام:
السامء ذات النجوم من فوقي والقانون األخالقي يف
صدري».
الببليوغرافيا
إبراهيم زكرياء ،كانط أو الفلسفة النقدية ،دار
مرص للطباعة ،القاهرة.
كانط إميانويل ،نقل ملكة الحكم ،ترجمة غانم
هنا ،املنظمة العربية للرتجمة ،ط ،1بريوت2005 ،م.
هشام جامل ،قاموس الفلسفة ،دار الطباعة ،ط،1
الدار البيضاء1991 ،م.

الهوامش

 - 1التقوية هي عقيدة ومذهب ،تعبد لدى بعض الفرق
الربوتستانية التي تقول بالتقشف.
 - 2إميانويل كانط ،نقل ملكة الحكم ،ترجمة غانم هنا ،املنظمة
العربية للرتجمة ،ط ،1بريوت2005 ،م ،ص.22
 - 3جامل هشام ،قاموس الفلسفة ،دار الطباعة ،ط ،1الدار
البيضاء1991 ،م ،ص .79
 - 4إميانويل كانط ،نقل ملكة الحكم ،مرجع سابق ،ص .18
 - 5زكرياء إبراهيم  ،كانط أو الفلسفة النقدية ،دار مرص
للطباعة ،القاهرة ،ص .11
 - 6إميانويل كانط ،نقل ملكة الحكم ،مرجع سابق ،ص.33
 - 7إميانويل كانط ،نقل ملكة الحكم ،مرجع سابق ،ص.25
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أكاديمية البحث العلمي
والتكنولوجيا المصرية
د .محمد رمضان عبد السالم رزق
المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي منظمة غير هادفة للربح تابعة
لوزارة البحث العلمي ،وقد تأسست في سبتمبر  1971باعتبارها السلطة الوطنية
المسؤولة عن العلوم والتكنولوجيا في مصر .ويقوم حاليا برئاسة أكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا ا.د .محمود صقر .وتعد األكاديمية بمثابة بيت
الخبرة المصري فهي تجمع بين علماء وخبراء مصريين بارزين من الجامعات
ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وواضعي
السياسات والعلماء المصريين البارزين في الشتات لمناقشة مشاكل البالد.
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ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص واملنظامت
غري الحكومية وواضعي السياسات والعلامء املرصيني
البارزين يف الشتات ملناقشة مشاكل البالد.
وتقوم رؤية األكادميية عىل أنّها أكادميية وطنية
عاملية وبيت خربة وطني يف مجال العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار تتعاون مع باقي عنارص منظومة العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار يف تحسني وضع مرص العلمي
واالقتصادي والريادي وتتحدد مهامها يف اآليت:
• تداول مشاكل البلد ووضع الحلول العلمية،
ووضع الدراسات اإلسرتاتيجية والرؤى وخرائط الطريق
متخصصا ،و300
مجلسا علميًا
ً
التكنولوجية من خالل ً 20
من زمالء األكادميية ،و 20لجنة وطنية ،و 200عضو.
• تقدير التميز يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار (جوائز الدولة ،مؤرشات العلوم والتكنولوجيا،
تقييم العلوم والتكنولوجيا ،املراقبة والقياس)
• دعم النرش العلمي ،تدويل املجالت املحلية ،املكتبة
الرقمية ،الشبكة القومية للمعلومات،GLORIAD ،
مركز الحوسبة السحابية ،الشبكة والحوسبة الفائقة،
العلوم اإللكرتونية ،بنك املعرفة املرصي … إلخ.
• دعم الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا
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وتعميق التصنيع املحيل (مكتب براءات االخرتاع
املرصي ،صندوق متويل النامذج األولية الرسيعة،
الشبكة الوطنية ملكاتب تسويق التكنولوجيا واالبتكار
( )TICOsحاضنات التكنولوجيا اإلقليمية ،التحالفات
املعرفة والتكنولوجية.
• اقرتاح ومتويل وإدارة املشاريع التطبيقية
واملبادرات والحمالت الوطنية املتعددة التخصصات
ملعالجة املشكالت واملتطلبات الوطنية امللحة
• إنشاء ودعم وإدارة شبكات البحث العلمي
الوطنية والدولية ،ومختربات ومراكز البحث والتطوير
املشرتكة (مخترب الصني – مرص املشرتك للطاقة
املتجددة .. ،MATS ،إلخ
• متكني الشباب يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار (جامعة األطفال ،علامء الجيل القادم،
أكادميية الشباب املرصية للعلوم ،اللجنة الوطنية
للمرأة ،مرشوعي مستقبيل … إلخ)
وقد قامت األكادميية املرصية بتحديد  10مهام
ملواجهة بعض التحديات واملشكالت امللحة يف
مختلف املجاالت بصفتها جز ًءا من الخطة األكادميية
لألكادميية وتنفيذاً السرتاتيجية مرص  2030للعلم
والتكنولوجيا واالبتكار والتنمية املستدامة.

املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2021 / 36

رسم الدراسات االسرتاتيجية

ومن خالل تشكيالت األكادميية العلمية يف مختلف
التخصصات فإنَّها تهدف لخلق مجتمع علمي قادر
عىل تأصيل املعرفة والفهم يف جميع املجاالت وحل
املشكالت التي تواجه املجتمع واالستفادة من القوى
البرشية املشتغلة بالبحث العلمي وذلك بتدعيم
الروابط بني مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي
وجهات اإلنتاج والخدمات وتوجيهها نحو خدمة
جميع القضايا التنموية عىل أساس علمي لتحقيق
الرؤى واألهداف القومية وتحليل ودعم سياسات
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف مرص.

وتتكون التشكيالت العلمية من مجالس نوعية
ولجان قومية ،وأكادميية الشباب املرصية للعلوم.
وتضم األكادميية يف تشكيالتها املختلفة  800من
خرية علامء مرص ،باإلضافة إىل املرصد املرصي للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار.
وتعترب املجالس النوعية مرك ًزا ووعا ًء للفكر
وطني يف جميع مجاالت
وبيت خرب ٍة
االسرتاتيجي
َ
ٍّ
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار .ومهامها إعداد الخطط
االسرتاتيجية وخرائط الطريق يف جميع مناحي
العلوم وكذا وضع الرشوط املرجعية للمرشوعات
والربامج القومية واملبادرات والحمالت القومية طبقًا
السرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

مناذج من بعض خرائط الطريق والدراسات التي أعدتها األكادميية

ومن أجل متابعة التطور العلمي يف  2014قامت
األكادميية بإنشاء املرصد املرصي للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ( )ESTIOليكون املرصد الوطني املسؤول
عن مؤرشات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار وتزويد
صانعي القرار بالبيانات والتقارير ذات الصلة؛ رصد
التطور العلمي والتكنولوجي يف مرص .وكذلك تصميم
وقياس وتحليل مؤرشات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
باستخدام املعايري الدولية .وقياس وتحليل االبتكار
يف الصناعة واملحافظات وتصميم وتحليل املؤرشات
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املركبة باإلضافة اىل قياس الجاهزية التكنولوجية يف
مرص وقياس وتحليل أداء الجامعات واملراكز واملعاهد
والهيئات البحثية واألداء البحثي للباحثني باستخدام
املعايري الدولية وإجراء دراسات االسترشاف املستقبيل
للعلوم والتكنولوجيا ويسعى املرصد اىل تحقيق
االستغالل االمثل إلدارة موارد البحث العلمي حيث
يتيح ملتخذي القرار وضع السياسات ومتابعته تنفيذ
الخطط اإلسرتاتيجية وتداول بيانات مرص يف التقارير
العاملية بشكل صحيح ووفقا للمعايري الدولية
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تقدير التميز يف البحث العلمي  -جوائز الدولة
تعمل األكادميية عىل تشجيع جهود العلامء واألفراد
واملؤسسات من أجل التقدم العلمي من خالل منح
جوائز الدولة لألفراد واملؤسسات ،باإلضافة إىل الجوائز
مثل جوائز النيل ،جوائز الدولة التقديرية ،جوائز
الدولة للتميز ،جوائز الدولة التشجيعية ،عملية التقييم
واملنح يتم تسليم العلامء الجوائز يف حفل يف يوم العلم
الذى يحرضه رئيس الجمهورية لتكريم الفائزين.
تعميق التصنيع املحيل ونقل وتوطني التكنولوجيا
تهدف األكادميية إىل تعزيز خلق املعرفة وتعميق
التصنيع املحيل من خالل اإلنتاج ونقل التكنولوجيا
والتوطني ويتم تحقيق هذا الهدف من خالل التعاون
مع مؤسسات الدولة األخرى ،والجمع بني شبكة من
الكفاءات الوطنية يف الجامعات واملؤسسات البحثية
واملنظامت غري الحكومية والصناعة ،لدفع االبتكار
ونقل التكنولوجيا بهدف حل املشاكل الوطنية.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت األكادميية بأطالق
مجموعة من الربامج منها
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تحالفات املعرفة والتكنولوجيا ( )KTAويهدف
برنامج تحالفات املعرفة والتكنولوجيا إىل توجيه
ودعم الكفاءات الوطنية يف الجامعات واملنظومات
البحثية واملنظامت غري الحكومية لتسويق االبتكار
ونقل التكنولوجيا لحل املشكالت الوطنية امللِّحة.
ويعترب هذا الربنامج من أول الربامج التنفيذية يف
اسرتاتيجية العلــوم
والتكنولوجيـــــــا
واإلبتكـــار 2030
وذات مــــــــردود
إيجابـــــي علـــى
التنمية االقتصادية
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واالجتامعية وذلك برفع شعار “صمم وصنع يف
مرص” لتقليل االسترياد .وميثل الربنامج رشاكة
جامعية للمنظومات املختلفة يف التنمية الصناعية
والتكنولوجيا حيث تكون القطاعات الصناعية هم
املمثلون األساسيون لالبتكار يف التحالف ،يتكون كل
تحالف من عرشة رشكاء يضم عىل األقل رشيكًا واح ًدا
ميثل جهة بحثية أو أكادميية باإلضافة إىل املنظامت
غري الحكومية ذات الصلة والسلطات املحلية عىل أن
يضم ثالثة رشكاء عىل األقل من قطاع الصناعة
مسابقة املواد املركبة وهي مسابقة تنافسية
بني طلبة الجامعات املرصية وتقام بالكلية الفنية
العسكرية بغرض توطني املعرفة باملواد املركبة
وتصميمها وتصنيعها عملياً والتعرف عىل تطبيقات
املواد املركبة يف املجاالت املختلفة مثل الطائرات
املوجهة بدون طيار ،واملركبات البحرية ،واملركبات
األرضية وغريها.
املبادرة القومية لصناعة سيارة كهربية مرصية -
 Electric Vehiclesتضطلع املبادرة مبهمة تهيئة
بيئة مشجعة لدعم تصميم السيارات الكهربائية
وتصنيعها لتحقيق هدف إنتاج سيارة ركوب مرصية
وذلك من خالل إطالق عدد من الربامج يف مجال
تصميم السيارة الكهربائية وصناعتها وتجميع
الخربات والقدرات البحثية واألكادميية املرصية
للوصول إىل أهداف ملموسة يف وقت قصري لصناعة
سيارة مرصية مبكون محيل
رايل القاهرة األول للسيارات الكهربائية محلية
الصنع وت َ َّم تدشينها يف مايو  ،2017وهي أول مسابقة
تكنولوجية من نوعها يف مرص واملنطقة يف مجال
صناعة السيارات الكهربية ويشمل أيضً ا تكوين
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تحالف وطني للتصنيع املحلىّ ّ للصناعات املغذية
يف صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة املكون
ىل ومسابقة تصميم سيارة كهربية محلية الصنع
املح ّ
وتصنيعها.
دعم االبتكار وريادة األعامل
قامت األكادميية بوضع خطط وآليات لدعم
االبتكار واملبتكرين ،من خالل آليات مبتكرة مثل
إنشاء مكاتب لنقل وتسويق التكنولوجيا TICOs
ىف الجامعات ومراكز البحوث والتجمعات الصناعية
ووزارات اإلنتاج الحريب والصناعة ،وفريق للتسويق
التكنولوجي ،ودعم مرشوعات التخرج لطالب
السنوات النهائية بالكليات العلمية ،ربط البحث
العلمي بالصناعة واحتياجات املجتمع وذلك من أجل
حرص التحديات وإيجاد حلول تكنولوجية بالتعاون
مع الجامعات واملراكز واملعاهد البحثية وتسويق
تكنولوجيا ودعم الصناعة املحلية ،وحالياً توجد
بعض املنتجات املصنعة يف مرص مثل جهاز اإلطفاء
اآليل وتصنيع األخشاب من املخلفات وجهاز مراقبة
املريض ومكامري الفحم الصديقة للبيئة وكذلك تأهيل
شباب الجامعات عىل ريادة األعامل التكنولوجية
ودعمهم لتحويل مرشوعات التخرج إىل رشكات
تكنولوجية وبالتايل الوصول إىل نظام تعليمي يساعد
الطالب عىل خلق فرصة عمل بنفسه وليس انتظار
توفريها من الدولة .ومن أه ّم الربامج التى تسعى إىل
تحقيق ذلك الهدف:
برنامج الحاضنات التكنولوجية (انطالق) ويهدف
الربنامج إىل احتضان األفكار ذات الطابع التكنولوجي
وتقديم الدعم املايل والفني لهم لتحويل تلك األفكار
إىل منتجات ذات قدرة تنافسية عالية لتصبح هذه
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األفكار رشكات تكنولوجية ناشئة ،وقد قامت األكادميية
بالرشاكة مع الهيئة العامة لالستثامر والجامعات
واملراكز واملعاهد البحثية والقطاع الخاص ومؤسسات
املجتمع املدين واتحاد الغرف الصناعية بإنشاء عدة
فروع للحاضنة يف جميع ربوع الجمهورية ويف جميع
التخصصات .وتتنوع الحاضنات ما بني حاضنات
عامه وحاضنات متخصصة يف مجال النسيج والذكاء
الصناعي وانرتنت األشياء والتعليم وااللكرتونيات
والواقع االفرتايض والواقع امل ُع َّزز كام قام الربنامج
القومي للحاضنات التكنولوجية (انطالق) بتوفري
العديد من فرص العمل.
مكاتب نقل التكنولوجيا وتسويقها :تعمل هذه
املكاتب عىل نقل وتطويع نتائج األبحاث والدراسات
واالبتكارات واالخرتاعات إىل جهات التطبيق ىف
النطاق الجغرايف كأسبقية أوىل وىف نطاق الدولة
من خالل شبكة الربط بني املكاتب املختلفة من
خالل أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا وتقوم
بدعم تشجيع الصناعة لبناء الثقة واملشاركة الفعالة
مع البحث العلمي تأث ًريا وتأث ًرا بتبني قصص نجاح
والتعريف بها .وتقوم بتصميم وإنشاء قواعد بيانات
عن كافة التكنولوجيات واملعارف واالبتكارات
والرباءات املتوافرة لدى الجهات التابعة للمكتب
بناء عىل املسح الذي يتم لهذا الغرض ،وتبويب
هذه املعارف واالبتكارات والرباءات .وكذلك متابعة
األنشطة الرتويجية والتسويقية للرباءات واالبتكارات
واملعارف الفنية التطبيقية للمستفيدين والعمل عىل
اكتشاف األفكار الجديدة ورعاية أصحابها وتوفري
البيئة املناسبة لهم .واملساعدة يف تطوير النامذج
األولية والنصف صناعية ودعم وتحفيز االبتكار ونقل
وتسويق التكنولوجيا بالجهة املنفذة واملجتمعات
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واالتحادات الصناعية والتى تقع ىف النطاق الجغرافـي
الذي تغطية الجهة كأسبقية أوىل.
نوادي ريادة االعامل وهي مجموعة ديناميكية
ومتحمسة تجمع الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس،
األعامل يف
لنرش ريادة
ورجال األعامل معا
جميع أنحاء الحرم الجامعي واملجتمع املرصي.
ستكرس نوادي ريادة األعامل لتشجيع روح ريادة
األعامل بني طالب الجامعات املرصية ودعم
احتياجات الطالب الراغبني يف ريادة األعامل.
املرشوعات القومية والحمالت واملبادرات
التكنولوجية
تقوم االكادميية بتحديد التحديات االجتامعية
والصناعية والحكومية الوطنية التي تتطلب حلوالً
عاجلة ،واالستفادة من الجهود العلمية والتكنولوجية
السابقة يف إيجاد حلول ملثل هذه التحديات دون تكرار
الجهود واألموال ملشاريع بحثية جديدة .إنتاج مناذج
أولية ألصحاب املصلحة عىل نطاق واسع ،ودراسة
تأثريها يف معالجة املشاكل ،وتقدميها إىل صناع القرار.
تقديم حلول علمية وتكنولوجية واقتصادية حيوية،
ُم ْست َم َّد ٍة من مخرجات البحث العلمي ،ملواجهة
تحديات الطموحات الوطنية يف كافة املجاالت.
برنامج الطاقـــة وامليـــــــاه والبيئة ويف إطار
املرشوعات البحثية التي تقوم بها أكادميية البحث
العلمي لخدمة االقتصاد القومي واملساعدة يف تقديم
الحلول للمشكـــالت
الحاليـــة واملستقبلية
قامت األكادميية بإنشاء
ومتويل محطة مركزات
الطاقة الشمسيــــة،
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جني ًها عىل سعر األردب  555جني ًها وتم توفري مياه
الري بنسبة ال تقل عن  % 15يف طرق زراعة القمح
الجديدة املطورة وغري املكلفة ،ومتت زيادة إنتاجية
األرز الهجني بنسب ال تقل عن  % 25وتوفري مياه
الري بنسب ال تقل عن  % 20وبالتايل زيادة العائد
للفالح والدولة وكذلك دعم إنشاء رشكة تكنولوجية
للصوامع البالستيكية وفتح فرص عمل وفرص استثامر
تكنولوجية.

وتنفيذ محطات لتحلية املياه وإعادة استخدامها
تعمل بالطاقة الجديدة واملتجددة ،وتنفيذ منزل
موفر للطاقة ،ومحطات لتحلية مياه البحر
وقامت األكادميية بتنفيذ أكرب مرشوع بحوث
وتطوير تطبيقي مدعوم من اإلتحاد األورويب يف
دولة غري عضو يف اإلتحاد األورويب ،يف مدينة برج
العرب (مرشوع  )MATSوهو يف مجال مركزات
الطاقة الشمسية وتحلية املياه ،ومبيزانية حوايل 9.5
مليون يورو تحملت مرص منها  2.4مليون يورو
برنامج الصحة والدواء قامت األكادميية بتنفيذ
فقط.
العـــــديـــــد مـن
املرشوعات يف مجال
الدواء والصحـــــــة،
ومعظـــــــــم هذه
املرشوعــــــات تتم
بالتعاون مع علامء
مرصيني باملهجر من
خالل برنامج جسور التنمية الذي أطلقته األكادميية
برنامج الزراعة والغذاء وقد أولت األكادميية يف  2016وهو برنامج موجه لدعم املرشوعات
اهتامما بالغاً يف الربنامج القومي للنهوض بإنتاجية املشرتكة بني العلامء املرصيني يف الداخل والخارج
الغذاء (القمح -األرز -الذرة الصفراء -املحاصيل بتمويل وطني (مليون جنيه للمرشوع الواحد)
الزيتية والبقوليات) وكذلك القطن والكتان ،حيث وذلك بهدف ربط علامء املهجر بالوطن األم وتفعيل
دعمت األكادميية الحمالت القومية الكربى للنهوض دورهم الوطني يف جهود التنمية وتنمية القدرات.
بإنتاجية محاصيل الغذاء بالتعاون مع وزارة الزراعة ،وت َّم بالفعل إنتاج وتسويق جهاز مراقبة املريض
وشمل الربنامج دعم مرشوعات تطوير أصناف جديدة وحصل عىل دعم من اإلتحاد األورويب.
من املحاصيل وطرق زراعية حديثة ونقل تكنولوجيا
ويت ُّم توريدها للعديد من املستشفيات وإنشاء
حفظ وتخزين القمح (الصوامع البالستيكية) وحزمة
من املعامالت الزراعية األسمدة وتم تنفيذ أكرث من عدد من الرشكات التكنولوجية الناشئة يف مجال
 5000حقل إرشادي ملحصول القمح وزيادة يف إنتاجية املستحرضات الطبية التي تعتمد عىل تقنيات النانو
الفدان مبتوسط  24.5أردب للفدان بزيادة قدرها تكنولوجي وأيضا إنتاج وتصنيع وتسويق رسير
 6أردب للفدان ،وزيادة عائد الفدان بحوايل  3330التخلص من قرح الفراش الطبي .
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أكادميية الشباب املرصية للعلوم ،كام قامت بوضع
التعاون الدويل
حزمة من الربامج واملبادرات لدعم شباب الباحثني
وبناء قاعدة علمية شابة ومتكني الشباب وإحداث
نقلة نوعية يف منظومة البحث العلمي ،وتأهيل شباب
الباحثني لريادة البحث العلمي يف العلوم والتكنولوجيا
مبؤسساتهم املختلفة مثل برنامج علامء الجيل القادم،
أكادميية الشباب املرصية للعلوم ،برنامج دعم طلبة
املاجستري والدكتوراه ،دعم املشاركة ىف املؤمترات
عقدت األكادميية العديد من اتفاقيات التعاون واملعارض والدورات التدريبية .
العلمي وتكنولوجي بني األكادميية واملؤسسات
األجنبية حيث تُحقِّق هذه االتفاقات تواصالً واحتكاكاً
مبارشا ً بني الباحثني املرصيني ونظرائهم األجانب ،حيث
تم دعم ومتويل العديد من املرشوعات بهدف تبادل
الخربات والتعرف عىل أحدث االتجاهات واإلنجازات
العلمية الحديثة والربامج التدريبية وتنظيم الندوات
وورش العمل (فرنسا  ،املجر ،التشيك ،إيطاليا ،املجر،
العلم واملجتمع
بلغاريا ،الهند ،سلوفاكيا) ،أما بالنسبة إىل برنامج
نحو مجتمع قادر عىل التفكري واإلبداع واالبتكار،
االتحاد األورويب ،فقد تم دعم ومتويل  16مرشوع
برامج تنافسية تهدف إىل الرشاكة الدولية لدعم تقوم األكادميية بتطوير خطط وبرامج تهدف إىل رعاية
سياسات وإسرتاتيجيات العلوم والتكنولوجيا وتشمل روح اإلبداع والتفكري العلمي وزيادة وعي املجتمع،
تنفيذ مرشوعات مع العديد من الدول األوروبية منها من أجل تعزيز شغف األطفال املرصيني بالعلوم
(إيطاليا  ،أيسلندا ،ليتوانيا ،هولندا ،أسبانيا ،إنجلرتا ،والتكنولوجيا .ولتعزيز الثقافة العلمية ،يتم تحقيق هذا
الهدف من خالل املسابقات العلمية ،وإنشاء مناذج
فرنسا  ...وغريها من الدول).
لألندية واملتاحف العلمية ،وتنظيم املعارض املتنقلة
بناء القدرات ومتكني الشباب
ونرش مجلة العلم؛ كام
أولت أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا وضعت األكادميية حزمة
اهتام ًما بالغًا بربنامج دعم ومتكني شباب الباحثني من الربامج الجديدة
من خالل زيادة عدد املستفيدين ورفع قيمة الدعم واملبتكرة التي تتناسب
ومضاعفة قيمة منح علامء الجيل القادم بناء عىل مع املرحلة الجديدة
توجيه السيد رئيس الجمهورية أثناء لقاء أعضاء من خالل مبادرة رئيس
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الجمهورية مجتمع مرصي “يتعلم ويفكر ويبتكر” وهي
معرض القاهرة الدويل لالبتكار ،الربنامج التليفزيوين
“القاهرة تبتكر” ،ومعرض  1001اخرتاع ،ومسلسل
رسوم متحركة ثاليث األبعاد (األزهر الرشيف) الجزء
األول والثاين ،ومسلسل نور ،وجامعة الطفل ،وترجمة
وطباعة املوسوعات والكتب العلمية املبسطة .
	
  

ويتم نرش الثقافة العلمية أيضا ملراكز التنمية
اإلقليمية بني طالب املدارس مبراحل التعليم املختلفة
وكذلك بني الشباب عن طريق مخاطبة وزارة الشباب
ووزارة الرتبية والتعليم لحضور ومشاهدة األفالم
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العلمية ثالثية األبعاد واملحارضات العلمية وقد تم
عرض بعض األفالم العلمية مبركز تنمية إقليم جنوب
الصعيد بسوهاج وكذلك مركز تنمية إقليم قناة
السويس باإلسامعيلية ومركز تنمية إقليم الرشقية
بالزقازيق وأيضً ا مركز تنمية إقليم الدلتا بطنطا.
البحوث اإلقليمية وتنمية أقاليم مرص الحدودية
برنامج موجه لتنمية أقاليم مرص الحدودية
وجنوب مرص وبحوث التنمية اإلقليمية (مراكز
البحوث اإلقليمية) عموما .ويهدف إىل توظيف
البحوث والتطوير واالبتكار يف حل املشاكل امللحة
والضاغطة التي تعاين منها األقاليم يف مجاالت الزراعة
والغذاء والطاقة واملياه والبيئة والصناعات املميزة
لألقاليم وصون الطبيعة والرتاث والصناعات اليدوية
املبتكرة .ويتم تنفيذ هذه املرشوعات من خالل
مراكز البحوث اإلقليمية التابعة لألكادميية يف ربوع
مرص املختلفة.
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مرشوعات تكليفية ذات طبيعة خاصة
هناك بعض املشاريع ذات طبيعة خاصة يتم
تخصيصها لألكادميية كبيت خربة ومجمع فكري وطني،
يض ُّم من بني تشكيالته العلمية (املجالس املتخصصة
واللجان الوطنية وأكادميية الشباب املرصية للعلوم)
تعنى هذه التشكيالت بوضع التخطيط االسرتاتيجي،
ورسم خرائط الطريق التكنولوجية للدراسات
املستقبلية ،وتقديم االستشارات العلمية للحكومة
وصناع القرار حول التحديات املتعلقة بالعلوم
والتكنولوجيا يف مرص والعامل ،وكذلك التحديات

امللحة التي يواجهها املجتمع املرصي .ومن أمثلة تلك
املرشوعات - :أنظمة الكشف عن املواد الكيميائية
واملتفجرات - ،أنظمة تشغيل الصوت والضوضاء،
 معالجة الصور وأمن املعلومات - ،دراسة خفضمنسوب املياه الجوفية مبدينة أسوان - ،دراسة لتنفيذ
استبيان حول البحث والتطوير واالبتكار للمنشآت
االقتصادية ووظائف املستقبل.
وتعترب أكادميية البحث العلمي من أهم املؤسسات
املرصية التي ترعى االبتكار وتساعد تطوير وتحقيق
أهداف منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

http://www.asrt.sci.eg/
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