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 ) مقرر المعينات السمعية والبصرية ، المستوى الثالث (19/4/0202محاضرة األحد 

مشكالت نقل المعلومات الزراعية
  

 

معظم المطبوعات في القطاع الزراعي تتناول مشكالت في تخصص  ( تكامل التخصصات:1

محدد. على سبيل المثال: مشكالت التغذية، مشكالت أمراض النبات، مشكالت الحصاد ... 

المشكالت التي تواجه المزارعين غالباً ما يكون لها أكثر من سبب وهكذا. ولكن في الواقع إن 

  وبحاجة إلى أكثر من تخصص لكي يتم حل المشكلة.

وباستخدام النظم الخبيرة تم التغلب على هذه المشكلة؛ فإن عملية الحصول على المعرفة من أجل 

 ات في مختلف التخصصات.بناء النظام الخبير قد فتحت الباب للعمل على تكامل المعرفة والخبر

في بعض األحيان يواجه المزارع مشكلة  :الجمع بين أكثر من مصدر من مصادر المعلومات( 0 

)مرض( في المحصول، وال يمكن وصف هذه المشكلة إال بالصور من أجل الوصول للتشخيص 

لى كيفية الدقيق، وبعد الوصول للتشخيص يمكن اللجوء إلى الوثائق المكتوبة من أجل التعرف ع

 عالج هذا المرض.

 فالنظم الخبيرة تمتاز بتعدد الوسائط والتي من خاللها يتم الوصول للتشخيص األمثل للمشكلة.

تحديث المعلومات الزراعية أمر في غاية األهمية، فالتغيرات التي تحدث على    ( التحديث:3

وظهور أنواع جديدة من األصناف المواد الكيميائية، وتغير معدالتها وأيضاً تأثيرها على البيئة، 

وإلغاء أصناف أخرى يجب أن توضع في االعتبار؛ وتحديث هذه المعلومات في الكتب والوثائق 

المتخصصة يأخذ وقتاً طويالً، وتنطبق هذه المشكلة أيضاً على الشرائط المسموعة وأشرطة 

ثها باستمرار وإال ستكون أقل الفيديو. فأيا ً كانت وسيلة نقل المعلومات المتوافرة، البد من تحدي

 فاعلية.

ولكن التحديث في النظم الخبيرة تتسم بالسهولة، فيتم التحديث من خالل إضافة أو حذف القواعد 

 في قاعدة المعرفة.

إن المعلومات الزراعية تتوافر عند الخبراء والمرشدين والعاملين  : عدم إتاحة المعلومات( 4

المعلومات من الخبراء إلى المرشدين ثم إلى المزارعين يمثل عنق بالمجال، باإلضافة إلى أن نقل 

 الزجاجة بالنسبة لتطوير المجال الزراعي على المستوى الوطني.
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وعلى العكس فالنظم الخبيرة تعمل على إتاحة المعرفة والخبرة للمزارعين بدون أي وسيط؛ 

على التعامل مع اإلنترنت يمكنه أن فبمجرد امتالك المزارع للحاسب آلي، وبأن يكون لديه القدرة 

يصل للمعرفة التي يحتاجها؛ وبهذا فإن النظم الخبيرة قادرة على نقل المعلومات والمعرفة 

  والخبرة من الخبراء إلى المزارعين مباشرة.

ويمكن إيجاز التطبيقات المختلفة للنظم الخبيرة الزراعية في مصر فيما يلي
 

: 

( والنظام الخبير للموالح )الليمون والبرتقال( Cuptexللخيار )مشروع النظام الخبير  -1

(Citex:) 

م بتمويل من البرنامج اإلنمائي لألمم 9111م وانتهى في ديسمبر 9191بدأ المشروع في يونيو  

(، والحكومة المصرية، وقد UNDP) United Nations Development Programالمتحدة 

وأشرف على التنفيذ منظمة   لوريدا وجامعة بنسلفانيا،شارك في المشروع كل: من جامعة ف

 (.FAOاألغذية والزراعة )

ومن مبررات إنشاء النظام الخبير للموالح
 

: 

 أ. سوء اختيار مواقع زراعة الموالح مما يؤثر في اإلنتاجية.

في األراضي   ب. وجود فجوة بين ما وصلت إليه األبحاث في مجال زراعة الموالح، خاصة

 ة وبين الممارسات الفعلية.الجديد

 ج. أهمية الموالح كمحصول للتصدير.

 (:Neper Wheatمشروع النظام الخبير للقمح ) -0

م بتمويل من المشروع القومي 9111م وانتهى في أغسطس 9111بدأ المشروع في أكتوبر 

لألبحاث الزراعية، وقد شارك في هذا المشروع كل من: جامعة متشيجن ومعهد بحوث 

 صيل الحقلية.المحا

 (:Tomatexمشروع النظام الخبير للطماطم ) -3
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م بتمويل من المشروع القومي 9111م وانتهى في سبتمبر 9111بدأ المشروع في أكتوبر 

 لألبحاث الزراعية، وقد شارك في المشروع جامعه بنسلفانيا.

 (:Grapexمشروع النظام الخبير للعنب ) -4

م بتمويل من مشروع استخدام ونقل 9111هى في مارس م وانت9111بدأ المشروع في أبريل 

 التكنولوجيا الزراعية.

 (:Fababeanمشروع النظام الخبير للفول البلدي ) -5

م بتمويل ومشاركة المركز الدولي 1001م، وانتهى في سبتمبر  1001بدأ المشروع في أكتوبر 

 للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )اإليكاردا(.

 نظم المعلومات الحديثة في اإلنتاج الزراعي:مشروع  -6

م بتمويل من بنك االستثمار القومي، 1001م وانتهى في يوليو 9111بدأ المشروع في يوليو 

وتوالى بعد ذلك عدد من النظم الخبيرة الزراعية لمحاصيل ) العنب، المانجو، الخرشوف، 

 الفراولة، الكنتالوب، الطماطم، األرز(.

 المشروعات البحثية اثنا عشر نظاماً خبيراً:وقد نتج عن هذه 

 Citexإلنتاج الليمون، و Lemex إلنتاج الخيار تحت الصوب، و نظام  Cuptexنظام 

إلنتاج  Neper إلنتاج الطماطم، والنظام الخبير  Tomatex إلنتاج الموالح، والنظام الخبير

البلدي، والنظام الخبير لألرز، القمح، والنظام الخبير إلنتاج الفاصوليا، والنظام الخبير للفول 

والنظام الخبير للكنتالوب، والنظام الخبير للفراولة، والنظام الخبير للعنب، والنظام الخبير 

 للمانجو، والنظام الخبير للخرشوف.

 من بين هذه النظم هناك خمسة نظم خبيرة متاحة على موقع شبكة الفيركون للمحاصيل اآلتية:-

 والطماطم –والفاصوليا  –نب والع –واألرز  –القمح 

أما باقي النظم الخبيرة فهي متاحة على اسطوانات مكتنزة، ولكن البعض منهاا إصاداراتها قديماة، 

ويعمل المعمل المركزي للنظم الخبيرة الزراعية فاي الوقات الحاالي علاى تحميال هاذه الانظم علاى 

  شبكة الفيركون، حتى تتم اإلفادة منها بشكل أكبر.
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 االتصال اإلرشادي)فيركون، ورادكون(:شبكات 

هي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر تعمل على ربط المستويات اإلرشادية والبحثية على المساتوى  

المركزي بالمستويات التنفيذية بالمحطات البحثية ومديريات الزراعة والمراكز اإلرشاادية ونقااط 

االتصااال األخاارى بااالقرى وربطهااا مااع بعضااها الاابعض عاان طريااق االنترناات، بهاادف تبااادل 

لزراعية فيما بينهم، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت الزراعية، مما يؤدى إلى تنمية المعلومات ا

 األسر والمجتمعات الريفية. 

evelopment Dgricultural Aural and R) شببكة اتصبال التنميبة الزراعيبة والريفيبة:

etworkNommunication C ) 

تلبية احتياجاتهم من المعلومات إلى تنمية األسر والمجتمعات الريفية و (RADCONتهدف )

والخبرات لتوفير فرص الحياة الكريمة والحد من الفقر، وكذلك تمكين هذه المجتمعات من 

المشاركة اإليجابية للتعرف على مشكالتهم واالستجابة لهم كما توفر هذه الشبكة للمشاركين في 

لخبرات من أجل هذه المجتمعاتالتنمية الزراعية والريفية وسائل للتواصل وتبادل المعلومات وا
 
. 

 شبكة اتصال البحوث واإلرشاد االفتراضية )الفيركون(: -

FAOتعرف منظمة األغذية والزراعة )  
 

( شبكة اتصال البحوث واإلرشاد بأنها  1002، 

نموذج لمفهوم يقوم بتوظيف تكنولوجيا االتصال المعلوماتي المعتمدة على اإلنترنت من أجل 

الربط على مستوى السياسات الزراعية ومؤسسات البحوث واإلرشاد، وكذلك مع تقوية قنوات 

 األفراد.

وتقدم شبكة الفيركون قنوات ربط فعالة واتصال بين األفراد المتباعدين جغرافياً وتعزيز سبل 

االتصاالت فيما بينهم، وكذلك إدارة كم هائل من البيانات وجمع المعلومات وإعدادها ونشرها 

 عة ومتنوعة.بطرق سري

( بأنها عملية ربط المستويات اإلرشادية والبحثية على المستوى  1002ويعرفها )قاسم ، 

المركزي والمستويات التنفيذية في المحطات البحثية الزراعية، ومديريات الزراعة ، والمراكز 

 اإلرشادية بالقرى.

م 1000ي مصر عام وقد بدأ مشروع شبكة اتصال البحوث واإلرشاد الزراعي االفتراضي ف

كأول تطبيق لتكنولوجيا المعلومات واالتصال القائمة على الحاسب في المجال اإلرشادي، وذلك 
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كأحد مشروعات برنامج التعاون الفني لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وتستهدف 

من  الشبكة تحسين الخدمات اإلرشادية المقدمة للمزارع المصري وخاصة صغار المزارعين

محدودي اإلمكانات، وذلك عن طريق تدعيم الروابط وتعزيز االتصاالت بين البحوث واإلرشاد 

والمزارعين، وتحقيق الربط الجغرافي بين مواقعهم المختلفة، كما تستهدف تجميع كم كبير من 

المعلومات متنوعة األشكال ثم نشرها بشكل سريع
 

 ( . 1001) قاسم ، 

الفيركون بواسطة المعمل المركزي للنظم الخبيرة الزراعية بالتعاون وقد تم تصميم وبناء شبكة 

مع معهد بحوث اإلرشاد الزراعي للتنمية الريفية. وتغطي الشبكة مجاالً عريضاً من الجمهور 

على مستوى الجمهورية، فقد بلغ عدد المراكز اإلرشادية المشتركة في شبكة اتصال البحوث 

. وترتبط 1001محافظة في أول يوليو  99إرشادياً تتبع  مركزاً  11واإلرشاد االفتراضية 

محطة بحوث نوعية  20مديريات الزراعة بهذه المحافظات والمراكز اإلرشادية التابعة لها بعدد 

حقلية وبستانية وإنتاج حيواني. كما ترتبط على المستوى المركزي باإلدارة المركزية لإلرشاد 

ت البحوث والتجارب، وقطاع الشئون االقتصادية، إضافة الزراعي، واإلدارة المركزية لمحطا

إلى المعاهد المتخصصة األخرى
 

 ( 1001) شاكر ، قاسم ، 

م في محافظة كفر الشيخ 1009وكانت بداية الفيركون في جمهورية مصر العربية في عام  

ل م تم إدخال عم1002وفي عام  كموقع تجريبي لعمل الشبكة في قريتي أريمون والخادمية.

الشبكة في سبعة قرى أخرى بالمحافظة، وخمس قرى بمحافظة أسيوط من خالل المراكز 

م أصبح إجمالي المحافظات المشتركة في الشبكة ثمان محافظات 1001اإلرشادية. وفي عام 

هي: أسيوط، وكفر الشيخ، والبحيرة، واإلسماعيلية، والشرقية، والغربية، والفيوم، وبني سويف، 

نطقة النوباريةباإلضافة إلى م
 

 ( ، ) الجمل ، ومروة عبد الرحيم ( 1001) رسالن ، 

مبررات إنشاء الشبكة
 

إن الهدف من إنشاء شبكة )الفيركون( إقامة وتدعيم الروابط بين  :

العناصر البشرية والكيانات المؤسسية للبحوث واإلرشاد الزراعي. فالفيركون يقوم على دعم 

الروابط بين األطراف المتباعدة جغرافياً، ونشر كم كبير من  االتصال ثنائي االتجاه، وإنشاء

المعلومات في أشكال وصور متعددة، وتحسين نوعية الخدمات اإلرشادية المقدمة للمزارعين 

المصريين خاصة الفقراء منهم عن طريق دعم الروابط بين البحوث واإلرشاد، وذلك من أجل 

 ( 1090دخل الزراعي ) رافع ، زيادة اإلنتاج الزراعي والغذائي لرفع ال
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( SDRونشأت فكرة الفيركون نتيجة للجهود المشتركة بين قسم البحوث واإلرشاد والتدريب )

والمركز العالمي للمعلومات الزراعية )وايسنت( التابعين لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

حسين الروابط بين المتحدة. وقد كان أول تطبيق ميداني لهذا المدخل المستحدث في مصر لت

 البحوث الزراعية من جهة، وبين المؤسسات اإلرشادية من جهة أخرى.

 


