
 Climate Smart
مبادرة

تقنيات جديدة للزراعة الدقيقة

أهداف التنمية املستدامة هي املخطط األويل لتحقيق

مستقبل أفضل وأكرث استدامة للجميع. 

تأخذ رشكة دي يت إن التنمية املستدامة بعني االعتبار يف 

كل مجاالت النشاط، وتِعي مسؤوليات األجيال الحالية

واملستقبلية.

إننا نُدرك أهمية التعاون بني الرشكات العاملية واملنظامت 

العامة.

رشكة دي يت إن تطرح مبادرة

Climate Smart
مة للمساعدة يف زيادة مبادرة Climate Smart ُمصمَّ

إنتاج الطعام يف املناطق التي يُحارصها الجوع الذي ينُجم،

جزئيًا، عن زيادة تقلبات الطقس وتغيُّ املناخ.

ويتمثل هدفها يف تقديم تقنيات جديدة للزراعة الدقيقة

ورصد املناخ يف املناطق الريفية التي ال تخضع حاليًا

للمراقبة، وهو ما يُقلّل من تأثي الطقس ويُعّزز من الِغالل. 

رؤية رشكة دي يت إن 

أن تُصبح مصدر الرؤى املستقل واملوثوق لدى عمالئنا

الذين يوفرون الطعام، والوقود، والحامية للعامل. 

التعامل مع األهداف 
املستدامة لألمم املتحدة
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هدف التنمية املستدامة 17

تعزيز وسائل التنفيذ وإحياء الرشاكة 

العاملية للتنمية 

املستدامة.
لتحقيق األهداف الطموحة لجدول أعامل 2030، علينا أن

نجمع الحكومات، واملجتمعات املدنية، والرشكات

الخاصة، واألمم املتحدة، والفاعلني األساسيني اآلخرين

لحشد كل املوارد املتاحة. 

من خالل هذه الرشاكة العاملية التي تشهد إحياًء وتعزيزًا،

ميكننا أن ندعم احتياجات الدول األقل منًوا، مع ضامن

تكافؤ فرص التقدم للجميع. 

تعتمد مبادرة Climate Smart عىل املبادئ

التالية:

يعمل تغيُّ املناخ عىل زيادة تقلبات الطقس العاملية

وتغيُّ الظروف التي تواجهها املزارع. 

 •    يؤدي تغيُّ املناخ إىل درجات حرارة وتساقط أمطار أكرث

تطرفًا، وهو ما يؤدي إىل حاالت جفاف، وسيول، وموجات حارة أكرث وأشد.

•    من خالل تحسني مراقبة ظروف الطقس لكل حقل من حقول املزارع، ميكننا قياس تأثيات تغيُّ املناخ بدقة أكرب 

عىل الزراعة ودعم القرارات التي تؤدي إىل تحسني الكفاءات وزيادة إنتاج الغذاء.

 •   ال توفر معظم شبكات مراقبة الطقس الحالية القياسات الدقيقة الالزمة لدعم الزراعة الدقيقة. تقع محطات 

املراقبة عادًة يف املناطق الحرضية أو يف املطارات، والتي عادًة ما تكون عىل بُعد عّدة أميال من املزارع الريفية. 

•   لقد تطّورْت التكنولوجيا إىل الحد الذي ميكن من خالله تجميع مالحظات دقيقة ويف الوقت املناسب عن الطقس 

باستخدام حلول السلكية غي ُمكلِفة.

•   ميكن إنشاء سجالت مناخية أفضل عن طريق إنشاء شبكة أقوى من مالحظات الطقس يف األماكن التي تُشح فيها 

البيانات. عندما يتم جمع معلومات دقيقة ومهمة عن الطقس والزراعة، ميكن تعزيز العمليات الزراعية وإنتاج 

الطعام. 

•  لقد أّدْت مامرسة الزراعة الدقيقة إىل تحسينات كبية يف استخدام املوارد وإنتاج الطعام.

•  ميكن للبيانات الكمية التي تُنتجها املزارع األكرب حجاًم أن تدعم القرارات التشغيلية والقرارات املُوفِّرة للتكاليف. 

يتطلب نجاح مبادرة Climate Smart رشكاًء

محلينّي وإقليميّني. 

رشاكات لتحقيق األهداف
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 Climate Smart مبادرة 

د جهود الحكومات، واملجتمع املدين، والقطاع الخاص، واألمم املتحدة يف تطبيق التقنيات الزراعية الجديدة. •    تُوحِّ

•    تركز عىل املصالح االسرتاتيجية لجميع أصحاب املصلحة، وتُخوِّل القرارات التي تؤثر عىل جميع مستويات اإلدارة 

وصنع القرار.

ن من مستويات املعيشة يف البلدان واملناطق النامية من خالل تفاعل الحكومات، واملجتمعات املدنية،  •    تُحسِّ

والقطاع الخاص.

•    تستخدم أحدث التقنيات، وأوجه التطور العلمي، والرؤى التشغيلية.

مشاريع رشكة دي يت إن يف أهداف التنمية املستدامة

الهدف 17
تعزيز تعاون الحكومات، واملجتمع املدين، والقطاع الخاص، واألمم املتحدة.

الهدف 13 
إنشاء نظام ملراقبة تغي املناخ، يستند إىل مالحظات الطقس الفعلية، ملساعدة الحكومات، واملجتمع املدين، والقطاع 

الخاص عىل اتخاذ قرارات مستنية عىل ضوء معلومات أفضل.

الهدف 2 
يقدم WeatherSentry® Global Agriculture Edition رؤًى حيوية معتمدة عىل الحقول 

للمساعدة يف زيادة الِغالل وخفض التكاليف.

هدف التنمية املستدامة 13

اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغيُّ املناخ 

وآثاره.

ميثل تغيُّ املناخ أكرب تهديد للتنمية، وتأثياته واسعة االنتشار غي 

 املسبوقة تُثقل كاهل الفئات األشد فقرًا وضعًفا.

يَُعد العمل العاجل عىل مكافحة تغيُّ املناخ وتقليل آثاره السلبية 

إىل الحد األدىن جزًءا ال يتجزأ من التنفيذ الناجح ألهداف التنمية 

املستدامة.
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اقرتاح للتنمية الزراعية املستدامة وزيادة اإلنتاج الغذايئ

املعلومات الدقيقة ذات الصلة بالطقس بالغة األهمية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املبيَّنة يف التقرير 

.A/70/472

 واحدة من أحدث التطورات املهمة يف الزراعة هي مجموعة من املامرسات املعروفة باسم “الزراعة الدقيقة. 

وليك ينجح اإلنتاج الغذايئ املستدام، فإن “الزراعة الدقيقة” أمٌر حيوي بالنسبة لهذه االسرتاتيجية.

الزراعة الدقيقة” هي مفهوم إلدارة املزارع يعتمد عىل مراقبة متغيات املحاصيل داخل الحقول وبني بعضها البعض، 

 وقياسها، واالستجابة لها.

ويتمثل هدفها يف إنشاء نظام شامل لدعم اتخاذ القرار )Ag-DSS( إلدارة العمليات والحفاظ عىل املوارد وتحسينها.

من بني سبل “الزراعة الدقيقة” العديدة نهٌج يعتمد عىل دراسة تأثي التضاريس عىل منو املزروعات ويربط استقرار 

 منو املحاصيل لعّدة سنوات وخصائصها بخصائص التضاريس الطوبولوجية.

.يشمل هذا النهج تأثي تضاريس حقل املزرعة عىل مواردها املائية، وهو ما يتطلب قياسات دقيقة لسقوط األمطار.

نظام تحديد املواقع العاملي )GPS( ونظام املالحة العاملي باألقامر االصطناعية )GNSS( رضوريان للزراعة الدقيقة. 

 إنهام يُتيحان للمزارعني تحديد موقعهم يف حقل ما، وكذلك دعم تخطيط الحقول املكاين وقياس املتغيات.

وميكن أن تشمل هذه غلة املحصول، والطقس، وخصائص التضاريس والطوبوغرافيا، ومحتوى املواد العضوية، 

 ومستويات الرطوبة، ومستويات النيرتوجني، ودرجة الحموضة )pH(، وEC، وMG، وK، وغي ذلك الكثي.

تُجمع بيانات مشابهة من خالل أجهزة مراقبة ِغالل املحاصيل التي تُركَّب عىل منشآت متاح عليها نظام تحديد 

 املواقع العاملي )GPS( أثناء الحصاد.

طوال موسم الزراعة، ميكن ألجهزة استشعار أخرى محمولة عىل معدات معينة توفي رؤى آنية لكل يشء بدًءا من 

مستويات الكلوروفيل إىل حالة املياه يف النبات وصور األقامر االصطناعية.

ميكن استخدام هذه البيانات بواسطة تقنية املعدل املتغي )VRT( أثناء الزراعة، والنرث، وما إىل ذلك، لتوزيع املوارد 

عىل نحو أفضل.

ميكن جمع بيانات الطقس من محطات الطقس املوجودة يف كل حقل أو عن طريق القياسات املستشعرة عن بُعد.

هدف التنمية املستدامة 2

القضاء عىل الجوع، وتحقيق األمن 

الغذايئ، وتحسني التغذية من خالل 

الزراعة املستدامة.

يهدف الهدف 2 إىل القضاء عىل الجوع وكل أشكال سوء التغذية 

بحلول عام 2030.

 كام أنه يلتزم بحصول الجميع عىل الغذاء اآلمن، واملغذي، والكايف يف 

جميع أوقات السنة.

سيتطلب هذا أنظمة إنتاج غذايئ مستدامة ومامرسات زراعية مرنة، 

وفرص متساوية للحصول عىل األرايض، والتكنولوجيا، واألسواق، 

والتعاون الدويل يف االستثامرات يف البنية التحتية والتكنولوجيا لتعزيز 

اإلنتاجية الزراعية. 

بحلول عام 2030، القضاء عىل الجوع وضامن حصول الجميع، ال 

ع، عىل طعاٍم آمن،  سيام الفقراء واملستضعفني، مبن فيهم األطفال الرُضَّ

، وكاٍف عىل مدار السنة. ومغذٍّ

القضاء التام عىل الجوع
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همية بيانات الطقس لحلول دعم قرارات الزراعة

 تطّورْت التكنولوجيا الزراعية برسعة من إدارة البيانات األساسية إىل دعم القرارات الفعلية.

لة للغاية جزًءا ال يتجزأ من نجاح “الزراعة الدقيقة”.  .تُعترب معلومات الطقس وعلم الزراعة املفصَّ

ستعمل أفضل الحلول عىل دمج بيانات الطقس مع عدد ال يُحىص من البيانات السياقية والنامذج الزراعية لتوفي 

 رؤى محددة يف الوقت املناسب، واألهم من ذلك، أن تكون قابلة للتنفيذ.

 WeatherSentry لتحقيق هذا املستوى من الذكاء التشغييل، تقرتح رشكة دي يت إن تكنولوجيا محطة الطقس املحلية

Local Weather Station التي أثبتْت جدواها.

تُقر بيانات الطقس املستخدمة يف AgDSS باملبادئ التالية:

•   عىل الرغم من أن بيانات الطقس العامة قد تكون متاحة، إال أنها ال تركز بشكل عام عىل دعم عمليات الزراعة 

الريفية.

•   بيانات الطقس األساسية لها قيمة محدودة؛ حيث توفر أفضل الحلول سياقًا وقيمة مضافة من خالل إقرانها 

بنامذج زراعية وبيانات حقلية. عىل سبيل املثال، ميكن فقط للتحول مبقدار درجة واحدة يف درجة الحرارة ليالً أن 

يؤثر عىل قوة النبات، واستقرار الرتبة، وتوفر املغذيات، وفسيولوجيا اآلفات.

اتجاهات السوق األساسية

تقلُّب الطقس
 تغيُّ املناج يجعل الطقس أكرث تقلًبا.

 األحداث املناخية القاسية، مثل درجات الحرارة املتطرفة وفرتات 

األمطار الغزيرة أو الجفاف املمتدة، تخلق مخاطر أكرب يف أسواق 

الزراعة العاملية.

ساحة سوق الزراعة
•   املزارع األكرب، واملزيد من املحاصيل، وزيادة تقلُّبات سوق السلع. 

•   انخفاض أسعار السلع يُقلّل من هامش الخطأ بالنسبة للمزارعني؛ 

وال بد من وجود رؤى قابلة للتنفيذ لتقليل التكاليف وتعزيز 

الِغالل.

مصادر البيانات املتعددة
ميكن أن توفر “الزراعة الدقيقة” كاًم هائالً من املعلومات من مصادر 

متعددة.

لضامن الوصول إىل أفضل القرارات التشغيلية، يحتاج املزارعون إىل 

معلومات تتسم باالستمرارية، والدقة، واالنضباط.
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 •  لدعم القرارات طوال موسم الزراعة، يجب توفي معلِّامت

ة من مناذج معينة ويُحرّكها الطقس مثل  فعلية ومستمدَّ

 رطوبة الرتبة، وقابلية االستطراق، والتبخر املحتمل،

ودرجات النمو )GDD(، إلخ. 

•  ما قبل املوسم

• تحليل البذور

• تخطيط املوارد

•  أثناء املوسم

• طور املحصول، والجهد، والتنبيهات

• مخاطر اآلفات والحرشات

• الليونة ورطوبة الرتبة

• أُطر املعالجة، تواريخ الحصاد

•  ما بعد املوسم

• نسبة الغلّة إىل الجهد

• مقارنات سنوية

• للحد من األخطاء الجغرافية، واملتعلقة بالدقة، واملعتِمدة عىل الوقت، ينبغي أن تكون بيانات 

الطقس من مصادر مختلطة )مدمجة(. وقد تشمل هذه املصادر:

•  خدمات األرصاد الجوية الوطنية الرسمية

•  شبكات محطات الطقس الخاصة

•  محطات الطقس املحلية

•  أجهزة رادار دوپلر

•  األقامر االصطناعية املعنيّة بالطقس 

•  مناذج توقعات الطقس

•  البيانات املعنيّة بالزراعة أساسية الختبار وتعديل النامذج حسب متغيات املواسم الزراعية وغي الزراعية. مبا أن 

بيانات الطقس ومالحظاته أساسية بالنسبة لـ AgDSS، فهي مهمة للغاية ألنظمة إنتاج الطعام املستدامة.

 حل رشكة دي يت إن

تقدم رشكة دي يت إن رؤًى ذكية قابلة للتنفيذ، ومنقطعة النظي 

 للتوقعات املعنيّة بالطقس.

وهذا يُتيح للمزارعني تعزيز الكفاءات التشغيلية وإمكانات املحاصيل 

من خالل توقُّع درجات الحرارة املحلية، وهطول األمطار، وتذبذبات 

الِغالل عىل نحو أفضل.

يستفيد املزارعون من:

 •   دقة توقعات درجات الحرارة وسقوط األمطار، وهي

 تساعد يف تحسني اختيار املحاصيل والبذور،

 واستخدام العاملة واملوارد، وتطبيق املعالجات

 الكيميائية.

 

لة لتعزيز فهم  •   البيانات السابقة وتوقعات الطقس املحيل املفصَّ

تأثي العوامل البيئية عىل الغلّة وللمساعدة يف تحسني إدارة 

املخاطر.

صة  •   تنبيهات يف األوقات املناسبة تعتمد عىل معلِامت تشغيلية مخصَّ

للحد من املخاطر والخسائر، وكذلك تعزيز راحة البال.
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فهم تأثي تغيُّ املناخ وتقلُّبات الطقس عىل الزراعة

تلعب بيانات الطقس دوًرا حيويًا يف فهم تغيات املناخ املحلية وأمناط الطقس املحلية، وهو أمٌر مهم للغاية عند 

تحديد نوع املزروعات ومواعيد زراعتها. بالرغم من أن تغيُّ املناح موثَّق جيًدا، إال أنه ال يُفَهم جيًدا يف الغالب تأثي 

هذه التغيات عىل النطاق املحيل. نرشْت رشكة دي يت إن بحثنْي حول هذا املوضوع: 

Essential Background for Understanding Climate Change and Associated Business Risks  •

Preparing for Increased Weather Volatility  •

 

يوضح هذان البحثان أن: 

•   تغيُّ املناخ يؤدي إىل أمناط طقس أكرث تقلبًا، وهو ما يؤدي إىل أنظمة طقس أبطأ أو أشد ثباتًا من شأنها أن تُسبّب 

حاالت جفاف أو فيضانات شديدة.

•  تُظِهر اتجاهات املناخ الحديثة ميالً إىل زيادة عدد الظواهر املناخية املتطرفة واالضطرابات املرتبطة بها.

•  تحدث حاليًا تغييات يف املناخات املحلية.

•   عىل سبيل املثال، عىل مدى السنوات الثالثني املاضية، زادْت مواسم النمو يف بعض املناطق يف أمريكا 

الشاملية وآسيا الوسطى مبعدل 10 أيام. ميكن أن تؤدي هذه التغيات يف املناخ واسع النطاق إىل تغيات 

محلية يف الطقس ال ميكن قياسها وإدارتها إال من خالل مالحظات وتنبؤات الطقس املحلية الدقيقة.

ُسهم التكنولوجيا يف تحقيق الغايات 

املحددة يف الهدف 2.

بحلول عام 2030، مضاعفة إنتاجية ونتائج منتجي األطعمة عىل نطاق 

صغي.بشكل خاص، النساء، والشعوب األصلية، واملزارعني ضمن عائالت 

تعمل بالزراعة، والرعاة، والصيادون، من خالل وصول آمن ومتكافئ 

لألرض واملوارد. وقد تشمل أيًضا املعرفة، والخدمات املالية، واألسواق، 

وفرص العمل يف غي الحقول الزراعية.

زيادة التعاون الدويل واالستثامرات الحيوية يف البنية التحتية الرعوية، 

والبحث الزراعي، والخدمات املمتدة، والتكنولوجيا، وبنوك الجينات 

للامشية واملزروعات. سيساعد هذا عىل تعزيز الطاقة اإلنتاجية، ال 

سيام يف الدول النامية.

القضاء التام عىل الجوع
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حلول للحد من مخاطر الطقس الزراعي

لقد تطّورْت الزراعة الدقيقة وتكنولوجيا الطقس لتلبية الطلب عىل البيانات املعنيّة باملزارع والحقول. تشمل متطلبات 

الطقس األساسية:

• املالحظات الدقيقة لدرجة الحرارة، وتساقط األمطار، والرياح، وغي ذلك من عوامل الجو والرتبة. 

• التوقعات الدقيقة لهذه املعلِامت.

• تطبيقات لتضمني هذه الرؤى ملساعدة املزارعني عىل تحسني قراراتهم.

حل دعم القرارات الزراعية لرشكة دي يت إن

.WeatherSentry Global Agriculture Edition تُقّدم رشكة دي يت إن مجموعة من الحلول املتكاملة التي تشمل 

ميكن أن تندمج بسهولة مع العنارص التالية:

 

محطة طقس زراعي محلية

•  تقيس كل متغيات الطقس الزراعي األساسية:

•  تساقط األمطار

•  درجة الحرارة

•  الرطوبة

•  الرياح

•  الضغط

•  يعمل بطاقة ذاتية أو السلكية

•  سهل الرتكيب

•  تُدير رشكة دي يت إن جمع البيانات بالكامل

بيانات وتوقعات طقس دقيقة ومستوفاة

• كل املالحظات تخضع ملراقبة املتخصصني.

تُسهم التكنولوجيا يف تحقيق الغايات 

املحددة للهدف 13.

تنفيذ االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول تغيُّ املناخ، لالشرتاك يف 

حشد 100 مليار دوالر سنويًا بحلول عام 2020. الرتكيز عىل الدول 

النامية من خالل إجراءات هجرة مهمة، وتنفيذ رسيع وشفاف 

للصندوق األخرض للمناخ.

تعزيز آليات رفع كفاءة التخطيط واإلدارة الفّعالنْي املتعلّقنْي بتغيُّ 

املناخ. ال سيام يف البلدان األقل منًوا والبلدان النامية املكوَّنة من جزر 

صغية، مع الرتكيز بشكٍل خاص عىل املرأة   ، والشباب، واملجتمعات 

شة محليًا. املهمَّ
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من أمثلة سيناريو إدارة املخاطر املرتبط بالطقس أن يكون عىل أحد املزارعني 

استخدام مواد كيميائية يف حقله.

1.  أي تساقط أمطار يحدث يف غضون 24 ساعة من االستخدام كفيل بأن يُزيل 

املواد الكيميائية من عىل األوراق، وهو ما يتطلب وضعها مرة أخرى.

2.  أي رسعة رياح تتجاوز 16 كم/ساعة ميكن أن تتسبّب يف جرف املواد الكيميائية 

عن هدفها، وهو ما يتطلب وضعها مرة أخرى لضامن املعالجة الفعالة للحقل 

املقصود.

 

إذا كانت تكلفة وضع املواد الكيميائية تبلُغ 86 دوالًرا للهكتار، وكانت مساحة 

الحقل املستهدف 100 هكتار، فإن إجاميل تكلفة وضع تلك املواد هو 8600 دوالر. 

وتبلغ تكلفة إعادة وضعها 8600 دوالر إضافية، وهو مبلغ يتجاوز كثيًا تكلفة 

جناح إدارة الطقس. لذلك ميكن تحقيق العائد من االستثامر يف غضون موسم 

زراعة واحد - وغالًبا ما يكون يف مدة أقرص كثيًا من ذلك.

 WeatherSentry Global Agriculture مثل ،AgDSS بيانات محطة الطقس مع

Edition، ميكن أن تُقّدم هذه املزايا املهمة:

•  التوقعات الدقيقة ملزرعة واحدة. يعمل تضمني مالحظات الطقس عىل 

“تدريب” مناذج توقعات الطقس، وهو ما يوفر دقة أكرب بنسبة 15 إىل 25%، 

 .forecastwatch.com بحسب ما تُشي إليه دراسات الدقة املتالحقة يف

•  أحدث الحاالت للمعلِامت املتعددة املعنيّة باملوقع.

لة معنيّة بالزراعة، وتشمل درجة حرارة الرتبة ورطوبتها، باإلضافة  •  بيانات مفصَّ

إىل االطالع عىل حاالت الطقس املحلية والعاملية.

•  تنبيهات طقس جوالة تعتمد عىل نظام تحديد املواقع العاملي )GPS( الطالع 

املزارعني بكل ما يطرأ عىل حاالت الطقس من تغيي.

لة عىل مدار سنوات عديدة. •  وصول فوري إىل بيانات الطقس املسجَّ

•  كل ما هو متاح باستخدام أي مستعرض معتاد.

حل واضح للعيان وسهل االستخدام

•  فهم التأثي الدقيق للطقس عىل كل حقل من الحقول من أجل عائد أفضل عىل االستثامر يف املوارد.

•  الوصول إىل بيانات سابقة دقيقة وفعلية لكل حقل من الحقول.

•  االستخدام األفضل للعاملة، واملعدات، واملواد الكيميائية، والري.

•  الحد من تكاليف الطاقة من خالل الري االسرتاتيجي.

لة، واملعلومات السابقة املعتمدة عىل الحقل. •  تحسني التخطيط من خالل التوقعات املفصَّ

•  ضامن أرباح أفضل من خالل درجة النمو )GDD(/النضج الفعلية املتوقعة والرتاكمية املعيَّنة ملحصوٍل ما.

•  توقع الحاالت املتغية باستخدام تنبيهات محمية بحقوق اخرتاع ومعنيّة باملوقع.

•  زيادة مستوى الراحة من خالل الوصول إىل الحل من جهازك املحمول. 

•  اختيار اللغة ووحدات القياس كيفام تشاء.

حل واقعي لدعم القرارات الزراعية 
ل رشكة دي يت إن شبكًة تتكون من أكرث من 6500 محطة طقس مقامة يف مزارع يف الواليات املتحدة وكندا، وهو  تُشغِّ

ما يجعلها أكرب شبكة طقس زراعي يف أمريكا الشاملية. تجمع شبكة محطات الطقس رؤًى قيّمة من مناطق ال تتوفر 

فيها البيانات بُسبل أخرى.

ن من اتخاذ القرارات وعائد االستثامر توفي معلومات طقس أفضل يُحسِّ
تُتيح معلومات الطقس الدقيقة للمزارعني إدارة عملهم بشكل أكرث فعاليًة.

•  حيث تُتيح تخصيص املوارد بشكل أكرث كفاءًة، مبا يف ذلك تحديد مواعيد وأماكن وجود العامل واملعدات.

•  وتُعّزز زيادة الِغالل من خالل االستخدام والتوقيت الصحيحنْي للتطبيقات الكيميائية.

•  وتزيد من أوجه التوفي يف النفقات من خالل االستخدام األكرث كفاءًة للامء والطاقة عند استخدام أسلوب الري 

االسرتاتيجي.

•  تُقلّل من الضغط الذي تُسبّبه مراقبة أجهزة القياس املستخَدمة وتتبُّع نتائجها يدويًا.
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