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)آفاق تطبيق تقنية المسح الفضائي على مزارع النخيل(

استشعار النخيل 
من على بعد )2-2(

على  ال�ض�ء  ت�ضليط  ال�ضياق  هذا  يف  املفيد  من  ولعله  م�ضت�ى.  من  اأكر 

بع�ض المثلة املتاحة، وعلى منهجها العلمي وبع�ض معطياتها وخمرجاتها 

النهائية، والتعريف قبل ذلك ب�ضبل درا�ضة ا�ضجار النخيل من الف�ضاء، 

ملا قد يك�ن يف ذلك من نفع وفائدة، �ض�اء للقارئ الغري متخ�ض�ض، اأو 

للمتخ�ض�ضني يف زراعة واإدارة هذه ال�ضجرة املباركة، على حد �ض�اء.

مظهر �أ�شجار �لنخيل و�شبل در��شتها من �لف�شاء

ينبغي  الف�ضائية،  ال�ض�ر  يف  النخيل  اأ�ضجار  تبدو  كيف  على  للتعرف 

بداية التعرف على اخل�ضائ�ض الأ�ضا�ضية للنباتات وكيفية تفاعل اأوراق 

ال�ضجر وال�ضبغيات اخل�ضراء امل�ج�دة بها مع الأ�ضعة الكهرومغناطي�ضية 

عليها  ال�ضاقطة  املختلفة  الأطياف  يف   Electromagnetic Radiation

من ال�ضم�ض، والذي يتم ر�ضده وت�ضجيله ب�ا�ضطة امل�ضت�ضعر الف�ضائي اأو 

اجل�ي ومن ثم حت�يل هذا ال�ضجل اإىل �ض�رة ف�ضائية اأو ج�ية، كما �ضبق 

واأن اأ�ضرنا اإىل هذا. 

فمن املعروف اأن جميع اأوراق ال�ضجر والنباتات الطبيعية ال�ضليمة حتت�ي 

اأوراقها،  داخ��ل  كبرية  بكمية  الكل�رفيل  اأو  اخل�ضراء  ال�ضبغيات  على 

وهي امل�ضئ�لة عن القيام بعملية البناء ال�ض�ئي وبقية العمليات احلي�ية 

ال�ضاقطة  ال�ضعة  بامت�ضا�ض  تق�م  ال�ضبغيات  وه��ذه  للنبات.  الأخ��رى 

تعك�ض  حني  يف  املرئيني،  والأحمر  الأزرق  ال�ض�ء  حيز  يف  ب�ضدة  عليها 

هذه الأ�ضعة يف الل�ن الأخ�ضر املرئي، وهذا ه� حتديدا ال�ضبب يف ظه�ر 

النباتات ال�ضليمة لنا وكذلك على ال�ض�ر اجل�ية اأو الف�ضائية ذات الأل�ان 

احلقيقية بل�ن اأخ�ضر، حيث تق�م ال�ضبغيات بامت�ضا�ض الل�نني الأزرق 

ال�ضتفادة  ميكن  فاإنه  املقال،  من  الأول  اجلزء  يف  ذكرنا  واأن  �ضبق  كما 

من تقنية ال�ضت�ضعار عن بعد وامل�ضح الف�ضائي عم�ما، يف درا�ضة مزارع 

وفعال،  �ضحيح  ب�ضكل  وتنميتها  اإدارت��ه��ا  ويف  حالتها  ومتابعة  النخيل 

يتعلق  مظهر  من  اأك��ر  درا�ضة  يف  وتطبيقها  بها  ال�ضتفادة  ميكن  كما 

بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تطبيقات  وتتن�ع  املباركة.  املعمرة  ال�ضجرة  بهذه 

وا�ضتخدامات ال�ض�ر الف�ضائية ما بني ر�ضد والتعرف على اأعداد اأ�ضجار 

النخيل وتقدير امل�ضاحة الكلية املزروعة، اأو درا�ضة درجة اخ�ضرار واإثمار 

فروعها، اأو ر�ضد التغري احلادث يف م�ضاحتها اخل�ضراء نق�ضا اأو زيادة، 

وال�ضتدلل من ذلك على مدى تاأثرها بالآفات اأو الأمرا�ض الفطرية اأو 

غريها من املخاطر وامل�ؤثرات الأخرى ال�ضلبية.

وحت�ضني  النخيل  مزارع  اإدارة  عملية  يف  التقنية  هذه  ت�ضخري  ميكن  كما 

التي  املخاطر  ومتابعة  ر�ضد  خ��الل  من  مثال  وه��ذا  العامة،  اإنتاجيتها 

تهددها مثل حتركات الكثبان الرملية، والتي ميكن اأن ت�ضر ب�ضكل مبا�ضر 

الكائنة  النخيل  اأ�ضجار  حتمل  درجة  تقدير  اأو  النخيل،  باأ�ضجار  وكبري 

مبنطقة ما للمل�حة، وه� ما ميكن ا�ضتثماره ب�ضكل خا�ض يف متابعة حالة 

اأ�ضجار النخيل ال�اقعة بالقرب من املناطق ال�ضاحلية وال�ض�اطئ. 

ولي�ض هذا يف احلقيقة جمرد اجتهاد يف التف�ضري اأو مبالغة يف اإمكانيات 

وحقيقية  فعلية  اأمثلة  من  م�ضتمد  علمي  راأي  ه�  ما  بقدر  التقنية،  هذه 

مت خاللها تطبيق وال�ضتفادة من ال�ض�ر الف�ضائية فعال ل�ضالح مزارع 

عن  اأثمر  ما  بها،  متخ�ض�ضة  وهيئة  عربية  دول��ة  من  اكر  يف  النخيل، 

على  �ضتى  ف�ائد  وحتقيق  للغاية،  وهامة  قيمة  معل�مات  على  احل�ض�ل 
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�ض�رة ف�ضائية بالأل�ان احلقيقية ملنطقة زراعية وتظهر فيها النباتات واملحا�ضيل الزراعية 

بدرجات من الل�ن الأخ�ضر

ويك�ن  الأخ�ضر،  الل�ن  فقط  وعك�ض  والأحمر 

الختالف يف درجة الل�ن نتيجة لالختالف يف 

عمر الأ�ضجار واأن�اعها.

احلمراء  دون  الأ���ض��ع��ة  النباتات  تعك�ض  كما 

ظه�ر  يف  ال�ضبب  ه���  وه���ذا  ب�ضدة،  القريبة 

خ�ض��ضا  ال�ضحية  وال�ضليمة  عم�ما  النباتات 

التي  الف�ضائية  ال�ض�ر  يف  داك��ن  اأحمر  بل�ن 

ت�ضم مرئياتها هذا النطاق من الأ�ضعة، وهذا 

معامل  اأما  املعتاد.  الأخ�ضر  ل�نها  عن  ع��ضا 

الن��ع��ك��ا���ض يف ح��ي��ز الأ���ض��ع��ة حت��ت احل��م��راء 

يف  املياه  ن�ضبة  على  اأ�ضا�ضا  فيعتمد  املت��ضطة 

الأوراق ون�عية الرتبة. 

ت�ليفة  خ��الل عمل  اأن��ه ميكن من  يعني  وه��ذا 

احل�ضا�ضة  الف�ضائية  امل��رئ��ي��ات  م��ن  ثالثية 

والأ�ضعة  والأخ�����ض��ر  والأح��م��ر  الأزرق  لل�ض�ء 

ف�ضائية  �ض�ر  اإن��ت��اج  القريبة  احل��م��راء  حتت 

مل�نة ذات األ�ان حقيقية لتظهر ا�ضجار النخيل 

ال�ضحية وبقية النباتات يف هذه احلالة بالل�ن 

الأخ�ضر، اأو �ض�رة ذات األ�ان كاذبة لتظهر بها 

اأ�ضجار النخيل بالل�ن الأحمر.

اأو  لآفة  اأو  للذب�ل  النبات  تعر�ض  حالة  يف  اأما 

مر�ض ما فطري مثل ال�ضداأ البني فاإن ن�ضبة 

ع��ادة  )ال��ك��ل���رف��ي��ل(  اخل�����ض��راء  ال�ضبغيات 

امت�ضا�ض  ن�ضبة  بالتايل  معها  وتقل  تقل،  ما 

النبات  يظهر  ل��ذا  والأح��م��ر،  الأزرق  الل�نني 

بل�ن  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  الف�ضائية  ال�ض�رة  يف 

الأحمر  الل�ن  بني  املزيج  الل�ن  )وه���  اأ�ضفر 

تبعا  غامق  بني  اأو  وردي  ل���ن  اأو  والأخ�ضر( 

ل�ضدة تاأثرها باملر�ض. واعتمادا على هذا فاإنه 

واملناطق  النباتات  اأم��را���ض  اأكت�ضاف  ميكن 

الزراعية امل�ب�ءة يف ال�ض�ر الف�ضائية من واقع 

ظه�ر النباتات بغري األ�انها املعتادة.

وب�ضكل عام يعتمد تف�ضري ماهية النبات وحتديد 

مدى  وعلى  الباحث،  ومهارة  خربة  على  ن�عه 

قدرته على ا�ضتخدام وتف�ضري املفاتيح الدليلية 

الرتا�ض،  ومنط  والل�ن،  الن�ضيج،  مثل  املتاحة 

وال�ضكل العام للنبات، وقمم الأ�ضجار. فمزارع 

متييزها  ميكن  مثال  الب�ضاتني  وبقية  النخيل 

الأ�ضعة  والأ�ضعة  املرئي  ال�ض�ء  ال�ضجر يف خمتلف حالتها مع م�جات  اأوراق  تباين تفاعل 

دون احلمراء القريبة ال�ضاقطة عليها
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العام  الهند�ضي  �ضكلها  واقع  من  الغابات  عن 

حيث  الزراعية،  احلق�ل  يف  تنظيمها  ومن��ط 

عادة ما تظهر مزارع النخيل على �ضكل �ضف�ف 

ط�يلة منتظمة يف حني تظهر الغابات كمناطق 

كما  ال�ضكل.  منتظمة  وغري  ع�ض�ائية  زراعية 

هاما يف  دورا  ت�فره-  حالة  – يف  الظل  يلعب 

التعرف على ن�عية ال�ضجار ومقدار ارتفاعها 

عن �ضطح الأر�ض وهذا مبعل�مية زاوية �ضق�ط 

ال�ضم�ض اأثناء الت�ض�ير ومقيا�ض ر�ضم ال�ض�رة 

الف�ضائية.

املحا�ضيل  ن�عية  حتديد  ف��اإن  عامة  وب�ضفة 

�ضهال  اأم��را  يعد  ل  النبات  وجن�ض  الزراعية 

ببيانات  ال�ضتعانة  ويتطلب  التطبيقات،  كبقية 

والنمط  احلجم  مثل  م�ضاعدة  اأخ��رى  واأدوات 

اآنفا،  املذك�رة  الدليلية  املفاتيح  وبقية  والظل 

مع�ضدة  اأخ��رى  مبعل�مات  كذلك  وال�ضتعانة 

مثال عن امل�اعيد املقررة لزراعة ومن� وح�ضاد 

املحا�ضيل، ون�ضب الأمطار، اإلخ.

درا���ض��ة  �ضبل  وت��ت��ن���ع 

النخيل  اأ�ضجار  ن�عية 

وغري  العامة  وحالتها 

التطبيقات  م��ن  ذل��ك 

ال����زراع����ي����ة ع��م���م��ا 

م����ن خ�����الل ال�����ض���ر 

ال��ف�����ض��ائ��ي��ة وب��ي��ان��ات 

ال����ض���ت�������ض���ع���ار ع��ن 

ت�ض�ير  ب��ني  م��ا  ب��ع��د، 

اأو  ج�������ا  امل���ن���ط���ق���ة 

ف�����ض��ائ��ي��ا، وو���ض��ف��ه��ا 

من  فيها  م��ا  وو���ض��ف 

ث���م ب�����ض��ك��ل م��ب��ا���ض��ر، 

وتقدمي هذا يف �ض�رة 

اأو  تقرير و�ضفي عام، 

مبا�ضر  تر�ضيم  عمل 

  Direct Mapping

مل������������زارع ال���ن���خ���ي���ل 

وامل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة 

امل���ح���ي���ط���ة ع���م����م���ا، 

وتتميز  بذلك.  حمدثة  خرائط  ثم  من  واإنتاج 

معل�مات  ا�ضتنباط  باإمكان  الأخرية   الطريقة 

م�ضاحات  ع��ن  و�ضفية  ف��ق��ط  ولي�ضت  كمية 

املناطق الزراعية ومدى التغري احلادث فيها، 

وكمية الإنتاج املت�قع، اإلخ. 

مزارع  عن  معل�مات  وجمع  درا�ضة  ميكن  كما 

عمل  طريق  عن  الأخ��رى  واملحا�ضيل  النخيل 

املحا�ضيل  لأن����اع   Classification ت�ضنيف 

الكائنة مبنطقة ما، �ض�اء كان هذا  والنباتات 

ما  وه�  الباحث  من  مبا�ضر  وت�جيه  باإ�ضراف 

الإ���ض��رايف  اأو  امل�جه  الت�ضنيف  با�ضم  يعرف 

ك��ان  اأو   Supervised Classification

الربنامج  على  كليا  بالعتماد  اأي  اأوت�ماتيكيا 

الف�ضائية  ال�ض�ر  وت�ضنيف  بتحليل  اخلا�ض 

امل�جه  غري  الت�ضنيف  با�ضم  يعرف  ما  وه��� 

.Unsupervised Classification

وت��ع��ت��رب ال���ط���رق ال�����ض��اب��ق��ة م���ن اأك����ر ط��رق 

يف  وتطبيقا  ا�ضتخداما  بعد  عن  ال�ضت�ضعار 

املجال الزراعي وخا�ضة يف جمال ر�ضد ودرا�ضة 

ا�ضجار النخيل من الف�ضاء. ويف هذا ل تف�تنا 

الإ�ضارة اإىل الجناز العلمي الذي حققته اأكر 

تر�ضيم  من هيئة عربية متخ�ض�ضة يف جمال 

النخيل  ا�ضجار  وم�ضاحات  ح��دود   Mapping

وحتديث اخلرائط الزراعية املتاحة من خالل 

الف�ضائية،  ال�ض�ر  وحتليل  الف�ضائي  امل�ضح 

ومن تلك اجلهات على �ضبيل املثال بلدية العني 

واجلهاز  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 

البحرين، كما ه�  للمعل�مات مبملكة  املركزي 

م��ضح بال�ضندوق املعل�ماتي املرفق )رقم 1(.

من جهة اأخرى فاإنه ميكن اأي�ضا التعرف على 

مدى ن�ضارة ودرجة اخ�ضرار الأوراق ال�ضجرية 

بل ودرا�ضة حالة النبات العامة ومدى اأ�ضابتها 

م��ن خالل  م��ن عدمه  الآف���ات  اأو  ب��الأم��را���ض 

ال�ض�ر الف�ضائية، وهذا عن طريق قيا�ض ن�ضبة 

ال�ضبغيات امل�ج�دة باأوراق ال�ضجر، وهذا على 

تتميز بدرجة  النبات  ن�عية من  اأن كل  اعتبار 

بالأوراق  اليخ�ض�ر  ن�ضبة  واأن  معينة  اإخ�ضرار 

اأو  بالذب�ل  امل�ضابة  النباتات  حالة  يف  تختلف 

املر�ض عنه يف النباتات اأو املحا�ضيل ال�ضحية 

والن�ضرة.

يعرف  ما  درا�ضة  يتم من خ��الل  ب��دوره  وه��ذا 

 Vegetation Index الإخ�ضرار  معامل  با�ضم 

قيا�ض  تقديره عن طريق  والذي ميكن   ،))VI

دون  لالأ�ضعة  ال�ضجر  اأوراق  ح�ضا�ضية  م��دى 

حيز  يف  ح�ضا�ضيتها  اإىل  القريبة  احل��م��راء 

اآخر قيا�ض  اأو مبعني  ال�ضعة احلمراء املرئية، 

املنعك�ضة  القريبة  احلمراء  دون  الأ�ضعة  ن�ضبة 

احلمراء  الأ�ضعة  ن�ضبة  اإىل  ال�ضجر  اأوراق  من 

املرئية املنعك�ضة من ذات الأوراق. 

وب�����ض��ف��ة ع���ام���ة ي����ج���د اأك�����ر م���ن ن�����ع من 

الخ�ضرار  معامل  مثل  الخ�����ض��رار،  معامل 

 Normalized Difference املعادل  الطرحي 

الأ�ضهر  وه�    )Vegetation Index )NDVI

والأكر تطبيقا على ال�ض�ر الف�ضائية، ومعامل 

 Leaf Area اخ�ضرار م�ضاحة ال�رقة ال�ضجرية

املاأقلم  الخ�ضرار  ومعامل   ،  )Index )LAI

الزراعية  املناطق  فيها  وتظهر  اخلادعة  بالأل�ان  ف�ضائية  �ض�رة 

امل�ضت�ضلحة بدرجات متفاوتة من الل�ن الأحمر
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 Soil Adjusted Vegetation Indexللرتبة

تاأثري  الع��ت��ب��ار  يف  ي��اأخ��ذ  وال���ذي   ،  ))SAVI

النخيل  باأ�ضجار  املحيطة  ال��زراع��ي��ة  ال��رتب��ة 

وامل�جات  الأ�ضعة  على  النباتات  من  وغريها 

يق�م  ال��ت��ي  املنعك�ضة  الكهرومغناطي�ضية 

امل�ضت�ضعر بت�ضجيلها. وهذا له اأهمية كبرية يف 

ما  عادة  التي  اجلافة،  و�ضبة  اجلافة  املناطق 

املحيطة  والرتبة  الأر�ضية  اخللفية  فيها  حتتل 

حيزا كبريا مقارنة باحليز وامل�ضاحة املحدودة 

يف  ذات��ه��ا،  والنباتات  ال�ضجار  حتتلها  التي 

املناطق الزراعية.

اأو  النباتات  ك��ان  اإذا  م��ا  حت��دي��د  ميكن  كما 

ح�ضرية  اآف��ة  اإىل  تتعر�ض  خ�ضرية  ما  منطقة 

درجة  تعيني  خ��الل  من  فطري،  ما  مر�ض  اأو 

خالل  الخ�ضرار  معامل  يف  احل��ادث  التغري 

حلالة  مقيا�ضا  باعتباره  حم��ددة،  زمنية  فرتة 

النبات ومدى ترديه اأو حت�ضن حالته. ولتحقيق 

هذا الغر�ض، يتعني ا�ضتخدام اأكر من �ض�رة 

وتعيني  خمتلفة،  اأزم��ن��ة  يف  ملتقطة  ف�ضائية 

الأخ�ضرار  معامل  وت���زي��ع  قيمة  منها  كل  يف 

من  ومقارنته  الدرا�ضة،  منطقة  م�ضت�ى  على 

الف�ضائية  بال�ض�ر  تعيينه  مت  الذي  مبثيله  ثم 

ال�ض�رة  ثم يف  اآخر،  زمن  امللتقطة يف  الثانية 

عن  فكرة  اأخ��ذ  ميكن  بحيث  وهكذا  الثالثة، 

مدى التغري الزمني واملكاين احلادث يف درجة 

النبات  حالة  بالتايل  وا�ضتبيان  الأخ�����ض��رار، 

ال�ضحية ومدى تاأثره بالأمرا�ض والآفات. 

الباحث  احل��م��ادي  حممد  الدكت�ر  طبق  وق��د 

الزراعة،  بكلية  اجلافة  املناطق  زراعة  بق�ضم 

يف  بنجاح  الأ���ض��ل���ب  ه��ذه  الإم����ارات،  جامعة 

ومن  ل��ه،  قيم  بحثي  وعمل  درا���ض��ة  م��ن  اأك��ر 

ذلك مثال درا�ضة قام الباحث فيها با�ضتخدام 

من   SAVI للرتبة  املاأقلم  الأخ�����ض��رار  معامل 

باأحد  الكائنة  النخيل  اأ�ضجار  حالة  تتبع  اأجل 

تاأثري  م��دى  وبيان  بدبي،  التجريبية  امل���زارع 

العامة.  اإنتاجيتها  وعلى  عليها  الرتبة  مل�حة 

الباحث  ا�ضتخدم  الغر�ض، فقد  لهذا  وحتقيقا 

 QuickBird عدة �ض�ر ملتقطة ب�ا�ضطة القمر

والتي تتميز بقدرة ت��ضيح مكانية عالية وتبلغ 

اأ�ضجار  حالة  ودرا�ضة  تتبع  اأجل  من  �ضم،   60

النخيل زمنيا، حيث قام بتعيني ن�ضب ومعامل 

الخ�ضرار SAVI مبنطقة الدرا�ضة يف الأع�ام 

2003 و2005 و2008 وهذا بعد معاجلة تربة 

اأ�ضجار النخيل التجريبية الكائنة بهذه املنطقة 

اأت�ضح  وق��د  امل��ل���ح��ة.  م��ن  متفاوتة  ب��درج��ات 

خالل  النخيل  اأ�ضجار  حالة  ت��ف��اوت  للباحث 

اختالف  ب�ضبب  امل��ذك���رة  الزمنية  امل��راح��ل 

درجة مل�حة الرتبة، كما اأ�ضتخل�ض اأن اأف�ضل 

و�ضعية لهذه ال�ضجار كانت حينما كانت درجة 

.dS/m 5 مل�حة الرتبة يف حدود

هذا ويعترب ق�ضم زراعة املناطق اجلافة وكلية 

اإليها  املنت�ضب  الإم����ارات  بجامعة  ال��زراع��ة 

العلمية  املراكز  الدكت�ر حممد احلمادي، من 

الرائدة باملنطقة يف جمال درا�ضة حالة اأ�ضجار 

وقد  الف�ضائي،  الت�ض�ير  خ��الل  من  النخيل 

بحثي  م�ضروع  من  اأك��ر  ه��ذا  يف  الق�ضم  تبنى 

اأ�ضجار  على  امللحية  الرتبة  اأث��ر  عن  ودرا���ض��ة 

ب��الآف��ات  امل�ضابة  املناطق  وح�ضر  النخيل، 

خالل  من  النحيل(  و�ض��ضة  الدوب�ض  )ح�ضرة 

الأق��م��ار  ���ض���ر  وا���ض��ت��خ��دام  الف�ضائي  امل�ضح 

ت�ضنيف النباتات واملناطق الزراعية ودرجة من�ها ب�ا�ضطة حتليل ال�ض�ر الف�ضائية
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ال�ضندوق  يف  م��ضح  ه���  كما  ال�ضناعية، 

املعل�ماتي املرفق )رقم 2(.

“جوجل  منظور  مــن  �لنخيل  �أ�ــشــجــار 

�إيرث”

وتطبيق  الف�ضائية  ال�ض�ر  حتليل  عن  بعيدا 

تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد يف املجال الزراعي 

احلا�ض�ب  ظه�ر  اأدى  فقد  اح���رتايف،  ب�ضكل 

املتخ�ض�ضة  الإنرتنت والربجميات  وتطبيقات 

الف�ضائية  ال�ض�ر  ا�ضتخدام  اأي�ضا  اإ�ضاعة  اإىل 

والتطبيقات  ال���ض��ت��خ��دام��ات  يف  واخل��رائ��ط 

وتط�ر  تغري  اإىل  اأدى  كما  ال��ع��ادي��ة.  الي�مية 

مفاهيم كثرية يف اأكر من جمال، ومنها مفه�م 

مبقدور  اأ�ضبح  حيث  اجلغرافية،  اخلريطة 

“ج�جل  برنامج  ا�ضتخدام  منا -عرب  فرد  اأي 

من  وغ��ريه  ال�ضهري   Google Earth اإيرث” 

الربجميات املماثلة- التحليق عاليا يف الف�ضاء 

بقعة  اأو  م�قع  اأي  ب��زي��ارة  والقيام  اخل��ارج��ي 

وم�ضاهدة  بل  افرتا�ضيا،  العامل  م�ضت�ى  على 

ال�ضابق  الزمن  يف  امل�قع  لذلك  متعددة  �ض�را 

ال�ض�ر  م�ضاهد  مراجعة  خالل  من  واملا�ضي، 

الف�ضائية القدمية وامللتقطة �ضابقا ومقارنتها 

بال�ض�ر احلديثة.

والأكر من هذا، اأن م�ضتخدم “ج�جل اإيرث” 

حديقة  ومعاينة  م�ضاهدة  فقط  ي�ضتطيع  ل 

اأو  امل��ج��اورة  النخيل  م��زارع  اأح��دى  اأو  منزله 

قدر  باأعلى  الف�ضاء  من  يبغيه  اآخ��ر  م�قع  اأي 

من ال��ض�ح وباإ�ضافة البعد الثالث، بل ميكنه 

عن  دقيقة  معل�مات  على  احل�����ض���ل  اأي�����ض��ًا 

وامل��زارع  الأماكن  وامتداد  واأط���ال  م�ضاحات 

ميكنه  كما  ذل��ك،  وغ��ري  العمرانية  واملناطق 

ح�ضر واإح�ضاء اأعداد الأ�ضجار الكائنة باأحد 

املحت�ي  وامل�ضاركة يف  بل  اأو احلدائق،  املزارع 

الف�ضائية  وال�����ض���ر  ل��ل��خ��رائ��ط  امل��ع��ل���م��ات��ي 

اأو  �ض�رة  اأو  راب��ط  باإ�ضافة  �ض�اء  املعرو�ضة، 

معل�مة اإىل حيز منطقة ما، اأو �ض�اء با�ضتنباط 

تلك  عن  حم��ددة  جغرافية  وبيانات  قيا�ضات 

وميثل  املحت�ى  ذل��ك  يزيد  م��ا  وه���  املنطقة، 

اإثراًء لبقية امل�ضتخدمني.

معامل  ح�ضاب  خالل  من  العامل  م�ضت�ى  على  ن�ضارتها  ومدى  الزراعية  املناطق  حتديد 

الخ�ضرار بال�ض�ر الف�ضائية.

�ض�رة ف�ضائية بالأل�ان اخلادعة ملزارع نخيل التمر مبدينة الع�يد باجلزائر
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والعنا�ضر  الأج�����ض��ام  و���ض���ح  اأ���ض��ب��اب  وت��ع���د 

الأر���ض��ي��ة ع��ل��ى »ج���ج��ل اإي�����رث« وغ���ريه من 

اإىل  وه��ذا  امل�ضابهة  وال��ربجم��ي��ات  املحركات 

ح�ضر  واإمكانية  ال�ضغرية  الأ�ضجار  روؤية  حد 

اأعدادها، اإىل ا�ضتخدام الربنامج ل�ض�ر عالية 

و«ايك�ن��ض«  »ك�يكبريد«  الأقمار  من  ال��ض�ح 

يف املناطق وامل�اقع ذات الأهمية، وا�ضتخدامه 

اأق��ل يف  »لن��د���ض��ات«  القمر  من  اخ��رى  ل�ض�ر 

القدرة الت��ضيحية يف املناطق الأقل اأهمية.

وبالن�ضبة لأ�ضجار ومزارع النخيل، فاإن روؤيتها 

ومتابعتها من خالل »ج�جل اإيرث« متثل متعة 

خا�ضة وفريدة لي�ض فقط ملحبي هذه ال�ضجرة 

بها  اخلا�ضة  امل��زارع  على  والقائمني  املباركة 

بل  عم�ما.  امل�ضتخدمني  وجلميع  بل  ومالكها، 

اإىل  بع�ض احل��الت  املتعة، حت�لت يف  اأن هذه 

اأفكار اإبداعية وممار�ضات خالقة وتعك�ض درجة 

عالية من املحبة والعتزاز باأ�ضجار النخيل وكل 

املعاين التي ميكن اأن متثلها اأو تعك�ضها. وعلى 

�ضبيل املثال فقد بلغ الأمر باأحد املحبني لهذه 

باململكة  اجل�ف  منطقة  من  املباركة  ال�ضجرة 

 ،2009 ع��ام  يف  ق��ام  ب��اأن  ال�ضع�دية  العربية 

بزراعة مئات من اأ�ضجار النخيل واحلم�ضيات 

وغر�ضها على �ضكل كلمة »اهلل« و«حممد« )�ضلى 

مبنطقة  النخيل  لأ�ضجار  املحبني  اأحد  من  معربة  لكنها  ب�ضيطة  فنية  ل�حة 

اجل�ف ال�ضع�دية وهذا كما تبدو من خالل برنامج ج�جل اإيرث.

دبي  �ضاحل  على  املطلة  النخيل  وجزر  العقاري  النخيل  م�ضروع 

بدولة الإمارات كما تبدو من خالل برنامج ج�جل اإيرث.

قام  كما  اخلا�ضة.  مبزرعته  و�ضلم(  عليه  اهلل 

واحلم�ضيات  النخيل  اأ�ضجار  با�ضتخدام  اي�ضا 

يف ر���ض��م ق��ل��ب وك��ت��اب��ة ب��داخ��ل��ه ا���ض��م مدينة 

العني  روؤى  ذل��ك  كل  ليظهر  وه��ذا  »اجل����ف«، 

خالل  م��ن  ال��ع��امل  ح���ل  امل�ضتخدمني  ملاليني 

على  للتدليل  وهذا  اإيرث”،  “ج�جل  برنامج 

التي  اجل�ف  وملنطقة  الكرمي  للر�ض�ل  حمبته 

يعي�ض بها والتي ت�ضتهر بدورها باأ�ضجار النخيل 

واإنتاج اأج�د اأن�اع التمر. وبالفعل ل يزال لفظ 

باأ�ضجار  واملر�ض�مة  الكلمات  وبقية  اجلاللة 

اأو  زائر  لأي  وميكن  الآن،  حتى  قائمة  النخيل 

اآخ��ر  ب��رام��ج  اأي  اأو  اإي���رث  جل�جل  م�ضتخدم 

الف�ضائية،  ال�ض�ر  عر�ض  على  وقائم  مماثل 

الر�ض�مات مبنطقة اجل�ف باجلهة   روؤية هذه 

)اأن��ظ��ر  اجل����ف  مل��ط��ار  ال�ضرقية  ال�ضمالية 

الذي  امل�قع  عند  وحتديدا  املرفقة(،  ال�ض�رة 

�ضمال،   29:48:25 جغرافية  اإح��داث��ي��ات  ل��ه 

و40:11:10 �ضرقا.

امللتقطة  ال�ض�ر  تعترب  اأي�ضا  ال�ضياق  هذا  ويف 

يف  ال�ضطناعية  النخيل  جزر  مل�ضروع  ف�ضائيا 

كل  تت�ضكل  والتي  بدبي،  واجلمريا  علي  جبل 

نخلة فيها من 17 �ضعفة وجذع مت�ضل، من اأحد 

“ج�جل  برنامج  على  املتداولة  ال�ض�ر  ا�ضهر 

العقارية  التنمية  مل�ضاريع  واأي��ق���ن��ة  اإيرث”، 

وهذه  ال�ضناعية.  البحرية  واجلزر  ال�ضياحية 

نخيل  ا�ضجار  ع��ن  تعرب  تكن  مل  واإن  ال�ض�ر 

ومعمارية،  بنائية  واإمن��ا  طبيعية  اأو  حقيقية 

اأو عدم  عنها  تف�يت احلديث  ل ميكن  اأنه  اإل 

ظه�ر  كيفية  عن  احلديث  عند  اإليها  الإ�ضارة 

اأ�ضجار النخيل بال�ض�ر الف�ضائية اأو حمركات 

ا�ضتخدام  على  املعتمدة  اجل��غ��رايف  البحث 

وعر�ض هذه ال�ض�ر.

مل��زارع  الأخ���رى  امل���اق��ع  اآلف  هناك  اأن  غ��ري 

ملحبي  ميكن  وطبيعية  حقيقية  نخيل  ا�ضجار 

علي  والتعرف  زيارتها  املباركة  ال�ضجرة  هذه 

فيها  والإب��ح��ار  تف�ضيالتها  وعلى  مالحمها 

اإيرث” وحمركات  “ج�جل  من خالل برنامج 

البحث اجلغرايف امل�ضابهة الأخري. كما ميكن 

ل��ه��م احل�����ض���ل ع��ل��ى م��ع��ل���م��ات حم���ددة عن 

وامل�ضاحة  بها،  الكائنة  النخيل  اأ�ضجار  اأع��داد 

البيانات،  من  ذلك  وغري  حتتلها،  التي  الكلية 

ذلك  واأدوات  بتطبيقات  ال�ضتعانة  خالل  من 

م�ضت�ى حمركات  على  �ضهرة  الأكر  الربنامج 

البحث اجلغرايف وعر�ض ال�ض�ر الف�ضائية. 

ومن تلك املناطق مثال مزرعة الف�عه ال�اقعة 

ومدينِة  دبي  امارة  الرئي�ضي بني  الطريق  على 
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ع�ض�ية  نخيل  مزرعة  اكرب  تعد  والتي  العني، 

اجلمريا  حديقة  وكذلك  العامل،  م�ضت�ى  على 

النخيل فيها،  اأ�ضجار  التي ت�ضتهر بكرة  بدبي 

بالق�ضيم،  بريدة  مبدينة  الراجحي  ومزرعة 

اأكرب  من  تعد  التي  ال�ضع�دية،  العربية  اململكة 

ف�ضال  وه��ذا  باململكة.  النخيل  اأ�ضجار  م��زارع 

عن بقية املناطق الأخرى يف الب�ضرة بالعراق 

مب�ضر  و���ض��ي���ة  ال��ب��ح��ري��ن  مبملكة  وح��ف�����ض 

واأجادير  باجلزائر،  وال���اد  بليبيا،  واجلفرة 

باملغرب، التي ت�ضتهر ب�ج�د اأعدادا وفرية من 

املباركة،  ال�ضجرة  تلك  فيها،  النخيل  اأ�ضجار 

اأو ���ض���اء يف  ���ض���اء يف ت��اري��خ��ه��ا وخ��ريات��ه��ا، 

هيئتها وطلتها البهية، كانت من خالل ال�ض�ر 

الف�ضائية اأو غريها.
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بلدية �لعني تنجز م�شروع توثيق و�إنتاج خر�ئط و�حات �لنخيل 

عرب �لت�شوير �جلوي

ا�ضتطاعت بلدية مدينة العني اجناز هذا امل�ضروع عن طريق الت�ض�ير اجل�ي 

وقد  اجلغرافية.  املعل�مات  ونظم  ال�ضناعية،  الأق��م��ار  ب�ض�ر  وال�ضتعانة 

اأرا�ضي  وم�ضاحات  ح��دود  ت�ثيق  العمل،  لهذا  النهائية  املخرجات  ت�ضمنت 

وواح��ات مناطق  العني،  واحة  تتمثل يف  والتي  العني،  النخيل مبدينة  وواح��ات 

خرائط  واإنتاج  وامل�يجعي،  واجلاهلي  واملعرت�ض  واجليمي  والقطارة  هيلي 

طب�غرافية جلميع ال�احات املذك�رة، وهذا ف�ضال عن و�ضف مظاهر كل واحة 

وغريها من  والعي�ن  كالأفالج  مياه  وامتداد جماري  الأ�ضجار  عدد  من حيث 

ال��ضفية ذات الأهمية، مثل ا�ضم  البيانات  املك�نات اجلغرافية، وت�فري كافة 

املالك واأعداد النخيل واأعداد الأ�ضجار املتن�عة بال�احات.

اأ�ضجار  عدد  اإجمايل  بلغ  فقد  امل�ضروع،  هذا  من  امل�ضتنبطة  النتائج  وبح�ضب 

النخيل امل�زعة على ال�احات ال�ضبع ح�ايل 133 األف �ضجرة، واأجمايل م�ضاحة 

الرقعة الزراعية التي حتتلها ح�ايل 483702770 مرتا مربعا، وهذا بح�ضب ما 

جاء على ل�ضان الأ�ضتاذ حممد حمد العرياين املدير التنفيذي لقطاع تخطيط 

الإماراتية يف  البيان  املن�ض�ر بجريدة  ببلدية العني، يف اخلرب  املدن وامل�ضاحة 

عددها ال�ضادر يف 10 ماي� 2011.

النخيل  مل��زارع  م�ضحًا  يجري  البحرين  مبملكة  للمعل�مات  املركزي  اجلهاز 

والأرا�ضي الزراعية بال�ضت�ضعار عن بعد

يف مبادرة م�ضابهة ملا قامت به بلدية العني بدولة الإمارات العربية املتحدة، 

نظم  ب��اإدارة  ممثال  البحرين  مبملكة  للمعل�مات  املركزي  اجلهاز  قام  فقد 

املعل�مات اجلغرافية باملركز بتنفيذ م�ضروع م�ضح مزارع النخيل وبقية الأرا�ضي 

الزراعية املتاحة مبملكة البحرين، وهذا با�ضتخدام تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد 

الأمريكي  ال�ضناعي  القمر  ب�ض�ر  م�ضتعينة يف هذا  باململكة،  مرة  لأول  وهذا 

GeoEye والذي يتميز بدقة ت��ضيح مكانية عالية للغاية تبلغ 41 اإىل 50 �ضم.

م�ضح  عن  النهائية  امل�ضروع  ونتائج  الف�ضائية  ال�ض�ر  معاجلة  اأ�ضفرت  وقد 

وحتديد اأن�اع وم�ضاحة املحا�ضيل الزراعية والرقعة اخل�ضراء وال�ضحة العامة 

زراعية  جغرافية  خرائط  اإنتاج  عن  ف�ضال  وهذا  باململكة،  الكائنة  للنباتات 

 75 اأثمرت خمرجات امل�ضروع النهائية عن ح�ضر  حديثة ودقيقة للغاية. وقد 

ن�عا خمتلفا من املحا�ضيل الزراعية، من اأهمها النخيل والطماطم وال�ضعري. 

بلغت  قد  البحرين  الرقعة اخل�ضراء مبملكة  اإجمايل م�ضاحة  باأن  اأفادت  كما 

ح�ايل 61 كيل�مرتا مربعا، اأي ح�ايل 8.1 % من م�ضاحة اململكة، منها زهاء 11 

كيل�مرت مربعا عبارة عن حما�ضيل زراعية رئي�ضية. اأما مزارع النخيل فقد مت 

تقدير م�ضاحتها بح�ايل 17 كيل�مرت مربعا، اأي ما يعادل 2.2 % من اإجمايل 

م�ضاحة مملكة البحرين.

جامعة �الإمار�ت وم�شاريع ر�ئدة يف ر�شد 

�ل�شور  خــالل  من  �لنخيل  �أ�شجار  حالة 

�لف�شائية

النخيل  �ض��ضة  وك��ذل��ك  ال��دوب��ا���ض  ح�ضرة  تعد 

النخيل،  اأ�ضجار  تهدد  التي  الآف��ات  اأخطر  من 

احل�ضرتني  لهاتني  ال�ضلبي  ل��الأث��ر  نظرا  وه��ذا 

وقدرتهما  وب��ل  النخيل،  اأ�ضجار  اإنتاجية  على 

بالكامل.  النخيل  الت�ضبب يف هالك �ضجرة  على 

احل�ضرات  من  الن�عية  هذه  مكافحة  متثل  لذا 

مناطق  اإىل  تف�ضيها  وقبل  مبكرا  الآفات  وح�ضر 

ومراكز  املعنية  اجل��ه��ات  اأول���ي��ات  م��ن  اأخ���رى، 

الأبحاث وكافة اجلهات املعنية. ويف هذا الإطار 

اجل�ي  وامل�ضح  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تقنية  متثل 

والف�ضائي و�ضيلة هامة وفعال يف عملية املكافحة 

ونح� حتقيق هذا الغر�ض.

ويف هذا ال�ضياق يعد ق�ضم زراعة املناطق اجلافة 

بكلية الزراعة والأغذية بجامعة الإمارات رائدا 

و�ضارك  ال�ضابق  يف  تبنى  حيث  املجال،  هذا  يف 

بتطبيق  خمت�ض  بحثي  م�����ض��روع  م��ن  اأك���ر  يف 

تقنية ال�ضت�ضعار عن بعد وا�ضتخدامها يف ر�ضد 

ومراقبة حالة اأ�ضجار النخيل. ومن هذه امل�ضاريع 

امللحية  الرتبة  تاأثري  درا�ضة  املثال،  �ضبيل  على 

با�ضتخدام  النخيل  اأ�ضجار  على  املل�حة  ون�ضب 

اآخر  وم�ضروعا  الت��ضيح،  عالية  ف�ضائية  �ض�ر 

والآف��ات  بالأمرا�ض  امل�ضابة  امل�ضاحات  حل�ضر 

من اأ�ضجار النخيل.

خف�ض  اإىل  الأبحاث  هذه  تق�د  اأن  املنتظر  ومن 

املبيدات احل�ضرية عن طريق  ر�ض  وتكلفة  ن�ضبة 

النخيل.  ا�ضجار  اإنتاجية  ثم  من  وزي��ادة  اجل���، 

والباحثني  اجلافة  املناطق  زراع��ة  ق�ضم  وياأمل 

وتفعيل  تع�ضيد  اإىل  ه��ذا،  وراء  من  املخت�ضني 

جه�د مكافحة اآفات اأ�ضجار النخيل وحفاظ دولة 

بالن�ضبة لزراعة  الأمارات على م�قعها وريادتها 

منظ�مة  اإن�����ض��اء  ع��رب  وه���ذا  النخيل،  اأ���ض��ج��ار 

متكاملة لر�ضد ومكافحة الآفات والأمرا�ض.


