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�شكل رقم  01النخلة حظيت مبنزلة كبرية يف احل�ضارات القدمية

نظرة بانورامية ل�سطح االر�ض من احد امل�ست�شعرات الف�ضائية
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مقدمة:
تعترب �أ�شجار النخيل من اق��دم �أن��واع الأ�شجار
التي عرفها الإن�سان ومن �أكرثها نفعا وعونا له يف
معي�شته وحياته اليومية .فخالف ثمارها املفيدة
وامل��غ��ذي��ة ،ميكن اي�ضا اال�ستفادة ب�أليافها يف
�صناعة احلبال ومواد احل�شو اخلا�صة بالأثاث،
وب�أوراقها يف �صناعة الزنابيل والقبعات ال�شعبية،
وبجريدها و�سعفها يف �صناعة ال�سالل و�أوعية
نقل الفواكة واخل�ضراوات ،وبجذوعها و�أخ�شابها
يف االحتطاب وعمل دعامات للمنازل .وهكذا
ميثل كل جزء فيها فائدة معينة ،وميكن �أن يحقق
منافع �شتى.
وع�ل�اوة على ذل��ك متثل �شجرة النخيل قيمة
تاريخية ودينية وبيئية كبرية� ،إذ ذكرت غري مرة
يف ال��ق��رءان وجميع الكتب ال�سماوية االخ��رى،
كما حظيت مبنزلة كبرية م��ن قبل احل�ضارة
ال��ف��رع��ون��ي��ة يف م�����ص��ر ،وال��ب��اب��ل��ي��ة يف ال��ع��راق
وغ�يره��ا م��ن احل�����ض��ارات القدمية .تعترب هذه
ال�شجرة �أي�ضا رم��ز ًا للبيئة ال�صحراوية ،وهذا
من واقع قدرتها على التكيف مع البيئة اجلافة

�شكل رقم  02الطيف الكهرومغناطي�سي ونطاقات املوجات املكونة له

وحتملها درجات متفاوتة ومرتفعة من احلرارة
واجلفاف وامللوحة ،وهو ما ال ت�ستطيع حتمله �أو
التكيف معه نباتات كثرية �أخرى.
وف�ضال عن هذا كله ،ارتبطت �شجرة النخيل
عرب الزمن ببع�ض العادات والتقاليد والقيم
االجتماعية العربية الأ�صيلة ،ومنها على �سبيل
امل��ث��ال �صفة �إك���رام ال�ضيف وع��اب��ر ال�سبيل،
والذي كان التمر ميثل فيها عن�صرا م�شرتكا
ب��اع��ت��ب��اره قيمة غ��ذائ��ي��ة ك��ب�يرة وم���ادة قابلة
للحفظ والتخزين ،وت�ستحق من ثم اهدائها
للغري .لذا مل ترتدد بع�ض القبائل بل والدول
ال��ع��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة يف ات��خ��اذ ه���ذه ال�شجرة
املباركة رم��زا وطنيا لها ،واعتبار �شعارها
جت�سيد ًا عملي ًا لآ�صالتها وقوة ب�آ�سها وت�آلفها مع
البيئة املحلية.
من ه��ذا املنطلق فقد عملت �أغلب ال��وزارات
والهيئات املعنية بالت�شجري والب�ستنة يف �أغلب
ال���دول العربية بخا�صة يف منطقة اخلليج
العربي ،على االهتمام بهذه ال�شجرة املعمرة
وعلى حماولة �إكثارها وزي��ادة م�ساحة الرقعة
اخل�ضراء امل�ستزرعة بها .ولعل �أب��رز الأمثلة
على هذا هي دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
ال���ذي �أ���س��ت��ط��اع م�ؤ�س�سها امل��غ��ف��ور ل��ه �سمو
ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان� ،إح��داث
طفرة حقيقية وم�شهودة يف م�ساحة الأرا�ضي
امل�ستزرعة ب�أ�شجار النخيل يف البالد� ،إذ زادت
يف امل�ساحة حوايل � 48ضعفا خالل الفرتة من
� 1971إىل .1996
وبطبيعة احلال تتطلب عملية متابعة ا�شجار
ال��ن��خ��ي��ل وال���ت����أك���د م���ن خ��ل��وه��ا م���ن الآف����ات
والأم��را���ض ،وغري ذلك من العوامل املحددة
جل��ودت��ه��ا ،درا����س���ة ح��ال��ت��ه��ا وك��اف��ة الأح����وال
وال��ظ��روف البيئية املحيطة بها .كما تتطلب
عملية �إكثار هذه ال�شجرة املباركة والتو�سع يف
زراعتها ،حتديد �أوال �أن�سب املناطق ال�صاحلة
لزراعتها ،ثم درا�سة نوعية الرتبة الزراعية
امل��ت��اح��ة يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ،وم�����ص��ادر امل��ي��اه
املتاحة ،وغري ذلك من االحتياجات واملتطلبات
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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�شكل رقم 03مكونات نظام اال�ست�شعار عن بعد ومراحل احل�صول على ال�صورة الف�ضائية

�شكل رقم  04امثلة لبع�ض االقمار ال�صناعية الف�ضايية املخ�ص�صة الغرا�ض البحث العلمي
الأ�سا�سية املتعارف عليها.
وي�ستتبع ه��ذا ب��دوره القيام برحالت حقلية
وميدانية كثرية للمناطق ال�صاحلة لزراعة
النخيل ،من �أجل درا�سة الرتبة وم�صادر املياه
املتاحة ،و�أخ��ذ القيا�سات احلقلية الالزمة،
وغ�ير ذل��ك من املعلومات والبيانات العلمية

22

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

الأ�سا�سية ،والتي ال ميكن �أدائها �إال بوا�سطة
فريق كامل من الباحثني واملتخ�ص�صني.
وع��ادة ما تتطلب زي��ارة تلك املناطق والقيام
بالقيا�سات احلقلية وامليدانية الالزمة وقتا
طويال وجهدا كبريا و�أم��واال طائلة وميزانية
مادية مكلفة ،ناهيك عن احتمال تعر�ض هذه

الرحالت مل�صاعب ميدانية �أو ت�أجيل متكرر
ب�سبب تقلب الأح���وال اجلوية �أو بعد منطقة
الدرا�سة.
ولعل ه��ذا حت��دي��دا وغ�ير ذل��ك م��ن املعوقات
وامل�صاعب امل��ي��دان��ي��ة ،ه��و م��ا دع��ا الباحثني
املتخ�ص�صني ،للتفكري يف اال�ستعانة بو�سائل
حديثة و�أكرث تطورا واال�ستعا�ضة بها ولو جزئيا
عن درا�سة �أ�شجار النخيل واملناطق اخل�ضراء
ع��م��وم��ا ع��ن ق���رب �أو م��ن خ�ل�ال ال���زي���ارات
احلقلية.
ويف هذا الإطار متثل تقنية اال�ست�شعار عن بعد
 Remote Sensingواح��دة من �أك�ثر الطرق
والو�سائل التقنية احلديثة يف درا�سة املظاهر
والعنا�صر الأر�ضية عموما وجمع معلومات
عنها من على بعد� ،سواء كان هذا من خالل
الت�صوير اجل��وي باال�ستعانة بطائرة جمهزة
خ��ا���ص��ة �أو م��ن خ�ل�ال ال��ت�����ص��وي��ر الف�ضائي
بوا�سطة الأقمار ال�صناعية املتخ�ص�صة .وهذا
ما ينطبق على م��زارع �أ�شجار النخيل ،وعلى
املناطق الزراعية عموما ،حيث ميكن درا�ستها
ومتابعة حالتها وجمع معلومات كثرية ومتنوعة
عنها من خالل امل�سح الف�ضائي وتطبيق تقنية
اال�ست�شعار عن بعد عموما عليها.
ما هي تقنية اال�ست�شعار من بعد؟
يعرف اال�ست�شعار من بعد ب�أنه “فن” قيا�س
�أو التعرف على ج�سم �أو عن�صر ما على �سطح
الأر�ض ،وجمع معلومات مف�صلة عنه من على
بعد ومن دون �أن يكون هناك تالم�س مبا�شر
بينه وبني امل�ست�شعر اجلوي �أو الف�ضائي الذي
يقوم مبهمة الر�صد والقيا�س.
وتعتمد فكرة عمل هذه امل�ست�شعرات Sensors
على قيا�س وت�سجيل م��ق��دار و���ش��دة الطيف
ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����س��ي Electromagnetic
 Radiationاملنبعث �أو املنعك�س �أو امل�شتت
من النباتات �أو ال�صخور �أو امل�سطحات املائية
وغ�يره��ا م��ن الأج�����س��ام والعنا�صر الأر�ضية،
�سواء كان هذا يف حيز ال�ضوء املرئي �أو الأ�شعة
حتت احلمراء� ،أو موجات الراديو ،وت�سجيل

�شكل رقم  05الب�صمة الطيفية املميزة لبع�ض العنا�صر االر�ضية
ذلك يف هيئة بيانات و�صور  Imagesرقمية
جوية �أو ف�ضائية .وه��ذه ال�صور ميكن بعد
ذلك معاجلتها وترجمتها بوا�سطة الباحثني
املخت�صني �إىل معلومات وخ�صائ�ص حمددة،
حيث �أن لكل ج�سم �أو عن�صر ار�ضي �أو بحري
“ب�صمة طيفية” Spectral Signature
مميزة ،تختلف يف العادة عن بقية العنا�صر،
وميكن بالتايل من خالل درا�سة هذه الب�صمة
التعرف على طبيعة وكنه هذا العن�صر.
وع��ل��ى ه���ذا الأ���س��ا���س ي��وج��د ح��ال��ي��ا ع�شرات
بل مئات الأن���واع من امل�ست�شعرات �أو �أجهزة
اال���س��ت�����ش��ع��ار م��ن ب��ع��د امل��ح��م��ول��ة ع��ل��ى �أق��م��ار
�صناعية �أو طائرات ،كل يعمل ويقوم بر�صد
نوعية وخ�صائ�ص حمددة للعنا�صر املوجودة
على �سطح الأر���ض يف حيز حمدد من الطيف
الكهرومغناطي�سي ،ويختلف يف ال��ع��ادة عما
ميكن قيا�سه بوا�سطة �أن����واع امل�ست�شعرات
الأخرى.
وهذا امل�ست�شعر قد يكون كامريا فوتوغرافية
مطورة مهمتها فقط التقاط ال�صور من على
بعد ،وب�شكل مياثل متام ًا ما نفعله على الأر�ض
�أثناء التقاطنا لل�صور الفوتوغرافية بالكامريا
العادية ويف هذه احلالة يكون املنتج النهائي

�صورة جوية .وقد يكون عبارة عن م�ست�شعر
طيفي �أو ما�سح رادي��وم�تري Radiometer
يقوم بقيا�س �شدة الأ�شعة الكهرومغناطي�سية
يف حيز طيفي معني ومبوا�صفات حمددة تعتمد
ب��ال��درج��ة الأويل على مهمة ه��ذا امل�ست�شعر
وت�صميمه وطبيعة الأ���ش��ي��اء امل��ط��ل��وب منه
قيا�سها ويف هذه احلالة يكون املنتج النهائي
�صورة ف�ضائية عادة ما تكون يف هيئة رقمية.
وق��د تكون ه��ذه الأج��ه��زة مثبته على مركبة
ف�ضائية �أو قمر �صناعي يحلق من بعد حول
الكرة الأر�ضية يف م��دار حم��دد� ،أو قد تكون
ُمثبتة على طائرة نفاثة �أو طوافة (هليكوبرت)
�أو بالون طائر �أو حتى عربة خا�صة جمهزة.
وعلى هذا النحو هناك م�ست�شعرات و�أجهزة
خا�صة با�ستك�شاف الياب�سة واملظاهر املوجودة
عليها من ثروات طبيعية �أو نباتات وغابات �أو
ت�ضاري�س ،وهناك م�ست�شعرات �أخرى خا�صة
بدرا�سة امل�سطحات وامل��وائ��ل البحرية فقط،
وث��ال��ث��ة خمت�صة ب��درا���س��ة ال��غ�لاف اجل��وي
واملناخ ،وهكذا.
وي��ت��ك��ون �أي ن��ظ��ام لال�ست�شعار م��ن بعد من
�أربعة عنا�صر رئي�سية :الأول م�صدر للطاقة �أو
الأ�شعة الكهرومغناطي�سية وتكون عادة ال�شم�س

مبا ت�صدره من �أطياف خمتلفة من الإ�شعاع
الكهرومغناطي�سي مثل ال�ضوء املرئي والأ�شعة
حتت احلمراء وغريها .وقد يكون هذا امل�صدر
�سطح الأر�ض ذاته حينما ي�شع جزء �أو منطقة
ما مثل العيون املائية احلارة وفوهات الرباكني
وخالفه طاقة حرارية� ،أو تكون امل�ست�شعر ذاته،
كما يف حالة امل�ست�شعرات الرادارية .والعن�صر
ال��ث��اين ه��و الو�سط ال��ذي مت��ر خالله الأ�شعة
الكهرومغناطي�سية �إىل العن�صر �أو اجل�سم
املوجود على �سطح الأر�ض ،قبل ارتدادها ثانية
وت�سجيلها بوا�سطة امل�ست�شعر .والعن�صر الثالث
هو امل�ست�شعر �أو املج�س ذاته الذي يقي�س تلك
الأ�شعة والذي قد يكون �سلبي ًا� ،أي يقوم فقط
بالتقاط تلك الأ�شعة �أو �إي��ج��اب��ي�� ًا� ،أي يقوم
ب�إ�صدار جزء من تلك املوجات (مثلما احلال
يف �أجهزة الرادار) ثم قيا�س ما يرتد �إليه منها.
�أم��ا العن�صر الرابع فهو اجل�سم �أو العن�صر
�أو الهدف امل��راد قيا�سه واملوجود على �سطح
الأر�ض �سواء كان من املزروعات �أو ال�صخور �أو
الغازات وذرات الغبار بالغالف اجلوي وغريه،
والذي ميكن التعرف عليه وحتديد خ�صائ�صه،
وكما ذكر �آنف ًا ،من خالل ر�صد وقيا�س طبيعة
تفاعله مع الأ�شعة الكهرومغناطي�سية.
�أهمية ومزايا تقنية اال�ست�شعار عن بعد
تتميز تقنية امل�سح الف�ضائي وبيانات اال�ست�شعار
عن بعد عموما بعدة مميزات ،جتعلها تتفوق
على غريها من التقنيات ال�شائعة وعلى طرق
القيا�س التقليدية املتعارف عليها ،و�أبرزها
بالطبع القيا�سات احلقلية التي تتم بوا�سطة
ال��زي��ارات امليدانية .وميكن �إيجاز أ�ب��رز هذه
املزايا يف النقاط التالية:
�إلتقاط ���ص��ورة بانورامية ملنطقة الدرا�سة،
و�إم��ك��ان��ي��ة درا���س��ة ك��اف��ة العنا�صر واملظاهر
امل��وج��ودة بها ب�شكل �آين وب��ن��ظ��رة �شمولية،
وه��و ما ي�صعب حتقيقه من خ�لال الزيارات
امليدانية.
�إمكانية التقاط ال�صور الف�ضائية ب�شكل دوري
ومتكرر خالل فرتات زمنية معروفة ومتعاقبة،
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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�شكل رقم  06مثال للمرئيات الف�ضائية املكونة ل�صورة القمر ال�صناعي االمريكي الند�سات
وهذه الفرتة و�إن اختلفت مدتها من قمر لآخر،
�إال �أنها ت�ساعد على تتبع ظاهرة معينة مبنطقة
ال��درا���س��ة ،ور���ص��د م��ن ث��م التغريات الزمنية
احلادثة بها ،و�أهم التطورات والعوامل امل�ؤثرة
فيها.
حفظ ال�����ص��ور الف�ضائية يف �أر���ش��ي��ف زمني
بت�سل�سل تاريخي حم��دد ،ميكن الرجوع �إليه
يف حالة احلاجة ،وميكن من خالل مراجعته
احل�صول على �صورة حم��ددة ملكان �أو موقع
ما يف زمن �سابق ومقارنتها بال�صور احلديثة،
لر�صد التغريات احلادثة.
ق���درة معظم �أن����واع �أن��ظ��م��ة اال���س��ت�����ش��ع��ار يف
التقاط �صور وجمع معلومات يف كافة الظروف
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والأح��وال اجلوية ،وهو ما ال ميكن تطبيقه يف
حالة العمل احلقلي ال��ذي يتطلب ا�ستقرار
�أح����وال اجل��و وع���دم وج���ود خم��اط��ر لظروف
ال�سالمة.
ت��ن��وع ال�����ص��ور ال��ف�����ض��ائ��ي��ة امل��ل��ت��ق��ط��ة يف ق��وة
التو�ضيح املكانية  Spatial resolutionويف
دقة احليز الطيفي الذي تقي�سه من املوجات
الكهرومغناطي�سية ،Spectral resolution
وهو ما يتيح ا�ستخدامها وتطبيقها يف �أكرث من
جمال ولأكرث من غر�ض ،وبتكلفة مالية متباينة
وتتنا�سب عادة مع امليزانيات املادية املتوفرة.
كل ه��ذه املوا�صفات جتعل بيانات ال�ست�شعار
م��ن بعد وال�صور الف�ضائية منا�سبة للغاية

بل مثالية لإج��راء ع��دد كبري من التطبيقات
يف كافة املجاالت ،وبخا�صة يف حالة احلاجة
لإجراء م�سح بيئي �سريع وتقييم �شامل للآثار
والأخ��ط��ار ال��ت��ى ق��د ت��ه��دد منطقة م��ا نتيجة
حدوث ظاهرة �أو حادثة طارئة معينة ،كما يف
حالة تهديد ح�شرة �سو�سة النخيل �أو الآف��ات
الأخرى مثال لأحدى املزارع.
من هذا املنطلق ف�إن اال�ست�شعار من بعد �أ�صبح
له الآن دور ًا يف معظم التخ�ص�صات واملجاالت
العلمية �إن مل يكن كلها ،ومن هنا ف�إن تطبيقات
تلك التقنية زادت يف الفرتة الأخرية وتعددت
ع��ل��ى ن��ح��و ي�صعب ح�����ص��ره��ا .ك��م��ا أ����ض��اف��ت
نظم املعلومات اجلغرافية Geographical
 )Information System (GISتطبيقات
جديدة لها وبعد ًا جديد ًا لال�ستفادة من �صور
وبيانات تلك التقنية حيث ميكن الربط بينها
وبني تلك البيانات ال�ستنباط عالقات حمددة
�أو الك�شف عن متغريات جديدة مل يكن ممكنا
احل�صول عليها بدونه.
خ�صائ�ص وموا�صفات ال�صور الف�ضائية
عادة ما يتكون املنتج النهائي لنظام اال�ست�شعار
ع��ن بعد وعملية ت�سجيل امل�ست�شعر لطبيعة
ال��ط��ي��ف الكهرومغناطي�سي ال�����ص��ادرة عن
الأج�سام الأر�ضية املختلفة ،من �صورة ف�ضائية
� Satellite Imagesأو جوية Aerial Images
تغطي منطقة جغرافية حمددة ،وميكن بالتايل
عن طريق درا�ستها وتف�سري عنا�صرها وحتليل
بياناتها ،ا�ستنباط نتائج ومعلومات حمددة عن
هذه املنطقة �أو عن العن�صر املطلوب درا�سته،
كما ميكن حتويلها �إىل خ��رائ��ط معلوماتية
خمتلفة ،ي�سهل التعامل معها ومتثل �أح��دث
و�ضع لهذه املنطقة.
وميكن �أن تتكون هذه ال�صورة من مرئية واحدة
 Bandب��ل��ون طيفي واح���د Panchromatic
�أو ع���دة م��رئ��ي��ات م��ت��ع��ددة الأل�����وان الطيفية
 ،Mulltispectral Bandsمتثل ك��ل مرئية
منها نتيجة ت�سجيل البيانات ور�صد الأج�سام
واملظاهر الأر�ضية ،خ�لال حيز معني وحمدد

�شكل رقم  07ال�صورة الف�ضائية يف هيئة رقمية والبيك�سل او الوحدات ال�ضوئية املكونة لها

�شكل رقم  08كيفية بناء ال�صور ذات االلوان احلقيقية وذات االلوان الكاذبة من املرئيات الف�ضائية
من الطيف الكهرومغناطي�سي .ويتم التقاط كل
مرئية من هذه املرئيات يف �صور رقمية ،Digital
وه��ذا ب��دوره يعني �أن كل منها هو عبارة عن
م�صفوفة رقمية  Matrixمكونة من جمموعة من
الأعمدة وال�صفوف يف البعدين �س و�ص.
وميثل كل مربع (وح���دة) يف ه��ذه امل�صفوفة
-وهو ما ي�سمى �أي�ضا بالنقطة �ضوئية -Pixel

بقيمة رقمية  Brightness Valueمعينة ،تعرب
عن �شدة اال�ست�ضاءة وما مت التقاطه يف هذا
املوقع وتعرب بالتايل عن خ�صائ�ص العن�صر
املوجود بحيز هذه النقطة ،وهذا يف حني تعرب
�إحداثيات هذه النقطة عن موقعها اجلغرايف.
وبطبيعة احل���ال تعتمد �إم��ك��ان��ي��ات ال�صور
الف�ضائية امللتقطة وق��وة تو�ضيحها املكانية
وال��ط��ي��ف��ي��ة وال��زم��ن��ي��ة وب��ق��ي��ة خ�صائ�صها

وموا�صفاتها الفنية على �إمكانيات وموا�صفات
امل�ست�شعر الالقط واملركبة احلاملة له� ،سواء
كان قمرا �صناعيا �أو طائرة جوية جمهزة �أو
غريها من املركبات التي ميكن �أن حتلق عاليا.
فهناك ���ص��ورا ف�ضائية تبلغ ق��وة تو�ضيحها
املكانية  Spatial Resolutionحوايل 0.60
�سم كما يف حالة القمر  ،QuickBirdما يعني
قدرتها على تو�ضيح الأج�سام ال�صغرية والتى
ال يزيد حجمها عن ن�صف مرت ،وهو ما مياثل
حجم �أ���ش��ج��ار النخيل م��ث�لا ،كما �أن هناك
�صورا �أخرى ال تزيد قوتها التو�ضيحية عن 30
مرتا ،كما يف حالة القمر  .Landsat-5وباملثل
وتبعا ل��ف�ترة االل��ت��ق��اط ال���دوري Temporal
 ، Resolutionهناك �أقمار ميكن �أن تلتقط
�صورا لذات املوقع �أو املنطقة اجلغرافية ب�شكل
يومي ،كما يف حالة القمر MODISوهناك
�أقمار �أخ��رى ال ميكنها معاودة ت�صوير نف�س
املنطقة والتقاط �صورة لها� ،إال كل  26يوما،
مثل القمر .SPOT
مراحل وطرق معاجلة ال�صور الف�ضائية
نظرا لأن ك��ل مرئية يف ال�����ص��ورة الف�ضائية
توجد يف هيئة رقمية وعلى �شكل م�صفوفة ذات
بعدين كما �أو�ضحنا �آنفا ،فهذا يعني �أنه ميكن
التعامل معها ومع القيم اخلا�صة بها بطريقة
اح�����ص��ائ��ي��ة��� ،س��واء ك���ان ه���ذا ب�شكل مب�سط
ك�إجراء عمليات الطرح �أو اجلمع �أو خالفه� ،أو
كان ب�شكل �أكرث تعقيدا كتطبيق حتليل املكون
الأ�سا�سي Principal Component Analysis
وغ�يره ،وكالهما يفيد يف �إمكانية ا�ستنباط
مزيد من املعلومات الغري مرئية والقيا�سات من
حمتوى ال�صورة عما هو ظاهر بها لأول وهلة.
فميزة ال�صورة الف�ضائية ومرئياتها ،مقارنة
مع ال�صور الفوتوغرافية ال�شائعة� ،أن الأويل
ميكن معاجلة وحتليل بياناتها و�إظهار من ثم
نتائج ومعلومات �إ�ضافية (غري مرئية) عما هو
ظاهر بها ،يف حني �أن ال�صور الفوتوغرافية
يقت�صر عادة حمتواها املعلوماتي على ما نراه
فيها وعلى ما هو ظاهر لنا.
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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�شكل رقم  09اختالف القدرة التو�ضيحية كما تبدو خالل ثالث مرئيات ملتقطة بثالث اقمار
ف�ضائية خمتلفة
وب�شكل ع���ام ه��ن��اك ط���رق منهجية حم��ددة
 Standard Methodsيجب �إتباعها عند
التعامل مع ال�صور الف�ضائية وعند الرغبة يف
معاجلتها وا�ستخدامها يف ا�ستنباط معلومات
حمددة �أو �إنتاج خرائط �أو خالفه .ويتم هذا
على عدة مراحل متتالية.
ت��ن��ط��وي امل��رح��ل��ة الأويل فيها وال��ت��ي تعرف
مبرحلة التمهيد على عمل معاجلة �أولية Pre-
 processingلل�صور الف�ضائية امل�ستخدمة
و�إزالة �أية ت�شوهات �أو عيوب قد تكون موجودة
بها ،مع ت�صحيحها هند�سيا وجيومرتيا ،بحيث
تكون جاهزة لال�ستخدام يف املراحل التالية.
وت��ه��دف املرحلة الثانية �إىل حت�سني مظهر
ال�����ص��ورة وم��وا���ص��ف��ات��ه��ا الظاهريةImage
 ، Enhancementبحيث تبدو يف �أف�ضل هيئة
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ممكنة وبحيث ي�سهل هذا من تف�سري مكوناتها
والعنا�صر واملظاهر اال�سا�سية املوجودة بها.
وميكن حتقيق هذا عن طريق حت�سني الإ�ضاءة
�أو التباين �أو توزيع الأل���وان� ،إل��خ ،متاما كما
نفعل مع ال�صور امللتقطة بالكامريا ال�شخ�صية،
عند نقلها �إىل احلا�سوب بربنامج الفوتو�شوب
�أو خالفه .كما ميكن حت�سني مظهر ال�صورة
والكم املعلوماتي املتاح بها عن طريق عر�ض
�أكرث من مرئية  Bandيف �آن واحد من خالل
ع��ار���ض ���ش��ا���ش��ة احل��ا���س��وب ال��ث�لاث��ي RGB
 ،Displayو�إنتاج �صورة جديدة ملونة ،بدال
من �إظ��ه��ار كل مرئية مفردة ب��درج��ات اللون
الرمادي� ،سواء كانت هذه ال�صورة ذات �ألوان
حقيقية (طبيعية) � True Color Imageأو
ذات �ألوان كاذبة .False Color Image

ويف املرحلة الثالثة ين�صب جهد الباحث على
تف�سري مكونات ال�صورة الف�ضائية Image
 Interpretationاملمثلة ملنطقة ال��درا���س��ة
وتف�سري كافة املظاهر واملعطيات املوجودة بها،
ومن ثم تدوين كل ذلك يف تقرير و�صفي� ،إذا ما
تطلب الأمر .ويتم هذا عن طريق االعتماد على
دالئل ومفاتيح  keysحمددة ،ي�سهم كل منها
يف �إمكان التعرف على مظهر �أو عن�صر معني
مبنطقة الدرا�سة .ومن هذه املفاتيح مثال �شكل
العن�صر  ،Shapeوحجمه  Sizeومنط توزيعه
وتكراريته  ،Patternوارتباطه وجوده بعن�صر
�آخ��ر � ،Associationإل��خ .كما يعتمد تف�سري
مكونات ومظاهر ال�صورة بدرجة كبرية على
خربة الباحث مبنطقة الدرا�سة وبالتعامل مع
ال�صور الف�ضائية وبيانات اال�ست�شعار عن بعد.
وغالبا ما ي�ستلزم امتام هذه املرحلة اال�ستعانة
مبعلومات م�ساعدة (خرائط وتقارير و�أبحاث
�سابقة) وال��ق��ي��ام ب��زي��ارة منطقة ال��درا���س��ة
ومعاينة بع�ض مظاهرها ميدانيا ،ال�سيما
تلك التي مل ميكن تف�سريها والتعرف عليها
م��ن خ�لال معاينة وحم��اول��ة تف�سري مكونات
ال�صورة.
املرحلة الرابعة يتم فيها حتليل بيانات ال�صورة
الف�ضائية رقميا ،Digital Image Analysis
وهذا بغية ا�ستنباط واحل�صول على نتائج كمية
ولي�ست فقط و�صفية عن منطقة الدرا�سة ،مثل
م�ساحة انت�شار منطقة خ�ضراء �أو حم�صول
معني بها� ،أو درج��ة اخ�ضرار النباتات ،وهو
ما ال ميكن حتقيقه من واقع املرحلة ال�سابقة،
القائمة على تف�سري مكونات ال�صورة والتعرف
عليها فقط ال غ�ير .ومي��ك��ن احل�����ص��ول على
بيانات كمية من هذا النوع عن طريق معاملة
ومعاجلة بيانات ال�صورة �إح�صائيا ،كما �سبق
و�أن �أو�ضحنا��� ،س��واء بطرح �أو ق�سمة القيم
ال��رق��م��ي��ة اخل��ا���ص��ة ب��ك��ل م��رئ��ي��ة ع��ل��ى مرئية
�أخ���رى مقابلة� ،أو ع��ن طريق عمل ت�صنيف
 Classificationملكونات ال�صورة.
�أما املرحلة اخلام�سة والأخ�يرة ،فيتم خاللها

�شكل رقم  10تطبيق تقنية اال�ست�شعار عن بعد يف تر�سيم حدود وح�ساب م�ساحة املناطق الزراعية

�شكل رقم  11ت�صنيف املحا�صيل الزراعية وانواع اال�شجار من واقع حتليل ال�صور الف�ضائية
تقييم وم��راج��ع��ة دق���ة ال��ن��ت��ائ��ج امل�ستنبطة
 ،Accuracy Assessmentوه����ذا بغية
تنقيتها م��ن الأخ��ط��اء ورف��ع م�ستوى جودتها
�إىل �أق�صى حد ممكن .ويتم هذا عن طريق
التحقيق الأر�ضي  Ground Checkوم�ضاهاة
م��ا ه��و م��وج��ود على �أر����ض ال��واق��ع ،مب��ا �أمكن
ت�صنيفه �أو ا�ستنباطه من خالل تف�سري وحتليل
ال�صورة الف�ضائية ،وهذا با�ستخدام الطرق
الإح�صائية املتعارف عليها يف هذا ال�ش�أن مثل
طريقة م�صفوفة الأخ��ط��اء ،Error Matrix
التي ميكن من خاللها تقييم م�ستوى النتائج

ومدى واقعيتها ودقتها.
�أنظمة اال�ست�شعار عن بعد و�أهم تطبيقاتها يف
الزراعة ومزارع النخيل
ب�صفة عامة ميكن تق�سيم �أج��ه��زة و�أنظمة
اال���س��ت�����ش��ع��ار ع��ن ب��ع��د �إىل ع���دة تق�سيمات
خمتلفة ،إ�م��ا ح�سب االرت��ف��اع امل���أخ��وذة عنده
ال�صور الف�ضائية ،و�إم��ا ح�سب حيز الطيف
الكهرومغناطي�سي ال���ذي ي��ق��وم امل�ست�شعر
الف�ضائي بر�صد وت�صوير الأ�شياء خالله ،و�إما
ح�سب قوة التو�ضيح والدقة املكانية والطيفية

لل�صور امللتقطة بوا�سطته .فاعتمادا على
االرت��ف��اع  Altitudeامل��وج��ود عنده امل�ست�شعر
واملركبة احلاملة ،تق�سم �أنظمة اال�ست�شعار
�إما �إىل ا�ست�شعار عن بعد ف�ضائي Satellite
� Remote Sensingإذا م��ا ك��ان امل�ست�شعر
حم��م��وال ع��ل��ى ق��م��ر ا���ص��ط��ن��اع��ي �أو مركبة
ف�ضائية� ،أو �إىل ا�ست�شعار عن بعد جوي Aerial
� Remote Sensingإذا ما كان حمموال على
طائرة �أو بالون �أو ما �شابه.
واعتمادا على حيز الر�صد الطيفي Spectral
 ،Wavelengthت��ق�����س��م أ�ن��ظ��م��ة وت��ق��ن��ي��ات
اال�ست�شعار �إىل ا�ست�شعار ع��ن بعد �ضوئي
 ،Optical Remote Sensingيتم بوا�سطتها
قيا�س �شدة وطبيعة ال�ضوء املنعك�س �أو امل�شتت
من الأج�سام والعنا�صر املوجودة على �سطح
الأر�ض يف حيز ال�ضوء املرئي � Visible Lightأو
الأ�شعة حتت احلمراء القريبة والبعيدة Near
� .and Far Infra-redأو تق�سم �إىل ا�ست�شعار
ع��ن ب��ع��د ح�����راري� ،إذا ك���ان ال��ر���ص��د خ�لال
الأ�شعة حتت احل��م��راء احل��راري��ة Thermal
� ،Infra-redأو �إىل ا�ست�شعار عن بعد راداري
� ،Radar Remote Sensingإذا كانت عملية
اال�ست�شعار تتم م��ن خ�لال �إر���س��ال موجات
امليكرويف الرادارية.
وبنف�س املبد�أ ،ميكن تق�سيم ال�صور الف�ضائية
ت��ب��ع��ا ل��ق��وة ت��و���ض��ي��ح��ه��ا امل��ك��ان��ي��ة Spatial
 Resolutionلعدة �أن���واع وق���درات خمتلفة،
فال�صور التي تبلغ دقته املكانية وحجم البيك�سل
فيها  1كم مربع �أو �أكرب ،تو�صف ب�أنها �ضعيفة
القدرة املكانية ،Low Spatial Resolution
وال�صور التي تزيد فيها ه��ذه الدقة (حجم
البيك�سل) �إىل  500م�تر وح��ت��ى  50م�تر،
ت��و���ص��ف ب���أن��ه��ا متو�سطة ال��ق��وة Medium
 ،Spatial Resolutionيف حني تو�صف ال�صور
ال��ت��ي ي�صل ح��ج��م البيك�سل ال���واح���دة فيها
�إىل  50مرت �إىل  5مرت ب�أنها عالية التو�ضيح
� .High Spatial Resolutionأما ال�صور التي
تقل فيها حجم البيك�سل الواحدة عن  5مرت،
الشجرة المباركة  -مارس 2013
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انت�شارا على امل�ستوى العلمي .ويف هذا الإطار
ميكن ح�صر �أهم تطبيقات اال�ست�شعار عن بعد
يف جمال الزراعة ،يف الأتي:
تقدير كمية وحتديد نوعية وحالة املحا�صيل
الزراعية وامل�ساحة املزروعة بها مبنطقة ما.
ع��م��ل اخل���رائ���ط ال�ل�ازم���ة ل��ت��ح��دي��د امل��ن��اط��ق
الزراعية وتخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي.
مراقبة مقدار اال�ستقطاع احلادث يف م�ساحة
الأرا�ضي الزراعية والغابات.
�شكل رقم  12ا�شجار النخيل كما تبدو من خالل احدى ال�صور الف�ضائية

�شكل رقم  13التغري يف م�ساحة املناطق املزروعة با�شجار النخيل يف وادي �شط العرب بالعراق
فتو�صف ب�أنها فائقة التو�ضيح
.Spatial Resolution
وان��ط�لاق��ا م��ن ه��ذا ال��ت��ن��وع ،توجد تطبيقات
عديدة وكثري للغاية للم�سح الف�ضائي وتقنية
اال�ست�شعار عن بعد عموما ،وخا�صة يف جمال
اجليولوجيا والزراعة ور�صد املوارد الطبيعية
ودرا����س���ة ال��غ��ط��اء الأر����ض���ي وا���س��ت��خ��دام��ات
Very High
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الأرا���ض��ي ،وقيا�س التلوث اجل��وي والبحري،
وتر�سيم م�صادر الرثوة ال�ساحلية ،وغري ذلك
من التطبيقات التي ي�صعب حقيقة ح�صرها.
وت��ع��ت�بر تطبيقات اال���س��ت�����ش��ع��ار ع��ن ب��ع��د يف
ال��زراع��ة ودرا���س��ة ال��غ��ط��اء النباتي وطبيعة
الرتبة ومقاومة الت�صحر ،من �أهم تطبيقات
وجماالت ا�ستخدام تلك التقنية ،ومن �أكرثها

امل�����س��اع��دة يف اك��ت�����ش��اف الآف�����ات ال��زراع��ي��ة
و�أمرا�ض النباتات والأ�شجار.

�شكل رقم  14ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية بجانب اال�ست�شعار عن بعد يف تنظيم املناطق الزراعية

مراقبة الت�صحر وزحف الكثبان الرملية وت�آكل
الرقعة الزراعية.

 - 5وحيد حممد مف�ضل ،اال�ست�شعار عن بعد
وتطبيقاته يف علوم البحار وامل�صايد ،جملة
التقدم العلمي ،العدد  ،69يونيو ،2010
م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت.

مراجع:
 - 1النخيل ،املو�سوعة احلرة (ويكيبديا) على
ال�شبكة العنكبوتية:

ت�صنيف �أن����واع ال�ترب��ة وحت��دي��د النوعيات
ال�صاحلة للزراعة.

84%D8%A9%86%D8%AE%D9%wiki/%D9

وبالنظر �إىل كل هذا ،ف�إنه ميكن ب�سهولة �إدراك
وفهم الدور الرائد الذي ميكن �أن تلعبه تقنية
اال�ست�شعار عن بعد وامل�سح الف�ضائي عموما،
يف درا�سة م��زارع النخيل ومتابعة حالتها ويف
�إدارت��ه��ا وتنميتها ب�شكل �صحيح وفعال .كما
ميكن �أي�ضا �إدراك وتوقع نوعية التطبيقات
ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ه��ذه التقنية الإ���س��ه��ام ب��ه��ا يف
درا�سة �أكرث من مظهر يتعلق مبزارع النخيل،
�سواء كان هذا مبجرد ر�صدها جتمعاتها� ،أو
كان بدرا�سة درج��ة �إخ�ضرار �أوراق��ه��ا و�إثمار
فروعها� ،أو كان اي�ضا بر�صد التغري احلادث
يف م�ساحتها الزراعية نق�صا �أو زيادة� ،أو مدى
�أ�صابتها بالأفات والأمرا�ض الفطرية ،وغري
ذلك من التطبيقات املمكنة.

- 2زراع��ة �أ�شجار النخيل يف دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة ،وح��دة درا�سات وبحوث
تنمية �أ���ش��ج��ار النخيل وال��ت��م��ور ،جامعة
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ،امل��وق��ع
الإليكرتوين:
http :// datepalm . uaeu . ac . ae / ar /
subpages/datepalmcultural.html
 - 3مقدمة يف اال�ست�شعار عن بعد (،)2008
الإدارة العامة ات�صميم وتطوير املناهج،
امل�ؤ�س�سة العامة التعليم الفني والتدريب
املهني ،اململكة العربية ال�سعودية110 .
�صفحة.
 - 4وحيد حممد مف�ضل ،دور تقنية اال�ست�شعار
من بعد يف ر�صد ظاهرة املد الأحمر ،جملة
الو�ضيحي ،ال��ع��دد  ،29م��ار���س ،2004
الهيئة العامة حلماية البيئة الفطرية،
اململكة العربية ال�سعودية.
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5 - Fundamentals of Remote Sensing
(e-Tutorial Book).Canada Centre
for Remote Sensing, 258 Pages.
Available at: http://www.nrcan.
gc.ca/earth-sciences/geographyboundary/remote-sensing/
fundamentals/1430
6-
GIS & Remote Sensing: Lecture
Notes (2012). David Harbor.
Geology Dept. Washington and
Lee University. Available at: http://
geology.wlu.edu/harbor/geol260/
 7-
Remote Sensing and Image
Interpretation (2004). Thomas
M. Lillesand – Ralph W. Kiefer
and Jonathan W. Chipman, (5th
Edition). John Wiley and Sons Inc.,
New York, 763 Pages.
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