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التنفيذيالملخص

في(RPW)الحمراءالنخيلسوسةتتسبب

والردمليارعنقيمتهاتزيداقتصاديةأضرار

.عامكلالتمرتزرعالتيالبلدانفي

لثورياالمبكراإلنذارنظامبتطويرسبوتاقامت

خيلالنبأشجارتلحقالتياألضرارمنيقلل

.مراءالحالنخيلسوسةانتشارإبطاءطريقعن

مزارعفيصارمةالختباراتاإلخضاععند

،(حدةالمتالعربيةاإلمارات)ظبيأبوفيالتمر

ارانتشإبطاءعلىالنظامقدرةسبوتاأوضحت

:خاللمنالحمراءالنخيلسوسة

الصيد المتفوق 

والرصد اآلني



السحابة 

اآلمنة

.راءالحمالنخيلسوسةوتلتقطتجتذبإنها.1

احالمتالحقلفيالحشراتأعدادمنيقللوهذا

.األشجارلمهاجمة

ما هي سبوتا؟

أمرابهالموثوقوالمراقبةاالصطياديعد

الحمراء،النخيلسوسةفيالفعالللتحكمأساسيا

مناسبةليستالموجودةالمصائدولكن

وجمعمنتظمةخدمةإلىبحاجةألنها.للغرض

.يدوياالبيانات

يةتقنخاللمنالمشكلةهذهبحلسبوتاقامت

بوتاسمصائدتقوم.المتقدمةاألشياءإنترنت

ةوظيفبأداءالخدمةمنخفضةالذكيةالجافة

:مزدوجة

سوسةبالخاصةالسكانيةالبياناتتنقلإنها.2

ةصحيرؤىلتوفيربعدعنالحمراءالنخيل

اسياألسنظامناعلىالفعليالوقتفيميدانية

جالبراممديريذلكويمكن.الويبعلىاآلمن

منالحمراءالنخيلسوسةانتشارإبطاءمن

ذاتالمجاالتعلىالعالجاتتركيزخالل

.العاليةاألولوية



هدفبكلالخاصةالبروتوكوالتمراجعةتمت

إدارةيفالخبيرفالييرورومينوالدكتورقبلمن

.الحمراءالنخيلسوسة

اإلماراتيالتجريبيالهدب

(UAEU)والزراعةاألغذيةكليةقامت

ارعمزفيالحلواختبارنشرفيبمساعدتنا

ههذأهدافوكانت.العينفيالمحليةالتمور

:تقييمهيالتجربة

.مراءالحالنخيلسوسةصيدعلىسبوتاقدرة.1

.بعدعنالمراقبةعلىسبوتاقدرة.2

معوتوافقهالنظاماستخدامقابلية3.

.المزرعةعمليات



للتأكد من أن تكرارا14قمنا بنشر

.النتائج لها داللة إحصائية

يالتجريبالتصميم

جربة تم القيام بإجراء التجربة باستخدام ت

معالجات 3تصميم القطاعات العشوائية، مع 

:لكل تكرار

مصيدة الجرافة الرطبة التقليدية.  1

فيروجينول-فرمون 

التمر بالماء-كايروموني 

مصيدة سبوتا الجافة الذكية.  2

فيروجينول-فرمون 

أسيتات اإليثيل-كايرومون 

المصيدة الجافة األخرى.  3

فيروجينول-فرمون 

أسيتات اإليثيل-كايرومون 

عضها تم القيام بالمعالجات الثالثة متباعدة ب

مترا، وتم تكرار مثل 30عن بعض بمقدار 

.متر100هذا بمقدار 



تا باإلضافة إلى ذلك، تنقل مصائد سبو

.  عليبيانات التقاط الحشرات في الوقت الف

ل تمت مراقبة هذه البيانات عن بعد من قب

.مكتبنا في المملكة المتحدة

النشر الميداني في اإلمارات

العربية المتحدة

مزارع تمور في 3لقد نشرنا النظام عبر 

.العين، أبو ظبي

الج دورات العقامت الفرق الميدانية بإجراء 

.إلزالة تأثير المكاناألسبوعية

7كلديةالتقليالدلومصائدبخدمةالقياميتم

لماألغذيةطعمجاذبيةأنمنللتأكدأيام

.تتضاءل

يل تم التحقق من صحة التقاط سوسة النخ

من خالل أدلة فوتوغرافية من الحمراء

.جميع الفخاخ



معدل التقاط الصيد األسبوعية

النتيجة

االصطيادعلىالفائقةالقدرة

على الرغم من كونها ذات خدمة منخفضة 

قدمت سبوتا مصيدة مكافئة أوللغاية، 

تقليدية مقارنة بمصيدة الجرافة الأفضل قليال 

.عالية الصيانة المستخدمة اليوم

:تم تأكيد ذلك من النتائج التالية

في تجارب ٪95فاصل ثقة النتائج إلى 

:تصميم الكتلة العشوائية

أومرتفعاسبوتاصيدمعدلكان.1

.رطبدلوفخمنأفضل

قامت سبوتا بأداء أفضل بكثير من. 2

.المصيدة الجافة األخرى

فخ دلوسبوتا بود المصيدة الجافة األخرى



دقة الكشف

ة رؤى ميدانيمنصة الويب اآلمنة عرضت .  3

بسهل لتوضيح عرض الخريطة

النتيجة
الحقيقيالوقتمراقبة

دة مفيرؤى الوقت الفعليأنتج نظام سبوتا 

كم في للمديرين الميدانيين في نشر فرق التح

وقت االستشعار في ال. المناطق األكثر تضررا

:الحقيقي ونقل البيانات

:تم تأكيد ذلك من النتائج التالية

قامت خوارزمية التعرف على الصور من.1

ح في سبوتابتحديد الحشرات بشكل صحي

.٪ مناسبات98.3

البيانات قامت مصائد سبوتا الالسلكية بنقل.  2

دون أي انقطاع أثناء بشكل مستمر

.التجربة بأكملها



تم اختباره في درجات حرارة شديدة يتم نشر سبوتا من قبل الفرق المحلية

قوي في مواجهةمن المؤكد أن نظام سبوتا 

ر في مزارع التمالظروف المحلية القاسية

الحقيقي مع سهولة استخدامه أيضا على 

.الموظفين المحليين

النتيجة

مرنتصميم

ريق تم تنفيذ التجربة بأكملها من قبل الف

ضع بالميداني لشريكنا المحلي الذي تلقى 

ام على التعامل مع النظساعات من التدريب

.فقط

ىحت،الصيفذروةفيبودسبوتاتشغيلتم

81إلىالداخليةالحرارةدرجةوصولعند

.مئويةدرجة



ل لديها القدرة على منع انتشار سوسة النخي

ذه اآلفة الحمراء وتقليل األضرار التي تسببها ه

.شديدة الضرر

الخاتمة

هولة أثبتت هذه التجربة الفعالية والمتانة وس

.االستخدام لنظام سبوتا

طياد لقد تحقق اآلن من أن أداء سبوتا في االص

ة وأن يتطابق أو يتفوق على التقنيات الحالي

توى رؤية المراقبة في الوقت الفعلي على مس

.الدولة أصبحت اآلن حقيقة واقعة

اهز تم إثبات نظام سبوتا بأنه ج

للنشر على الصعيد الوطني

ي التحكم ستساعد المراقبة التلقائية المستمرة ف

ة في انتشار سوسة النخيل الحمراء بطريق

.مستدامة



الميا في ، المركز الرائد ع(المملكة المتحدة)المقر الرئيسي في كامبريدج 

أنظمة رؤية إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي

قم بلقاء الفريق

•

•

•

•

• الذينابالشبالتكنولوجياخبراءمنمتخصصفريق•
دوأكسفوركامبريدججامعاتفيتعليمهمتلقوا

سبوتاعن

لمراقبةلاألشياءإنترنتحلولفيمتخصصةسبوتا•

.للحشراتواآلليةالمستمرة

لمراقبةلسبوتاباستخدامالمتحدةالمملكةحكومةتقوم•

.اباتالغفيالصنوبرلسوسةالحقيقيالوقتفي

المملكةوالمتحدةالوالياتأنحاءجميعفيالفنادقتقوم•

.فراشالبقلمراقبةسبوتاباستخداموأوروباالمتحدة

يباألنابخطفيالجديدةالتطبيقاتمنالعديد•

واتساب
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