
  في منطقة الخليج من نوعه تدريب أول إكبا يستضيف 

  عن بعدالستشعار مخصصة ل طائرات بدون طيار استخدام على

من  16من بينهم كان مشاركاً مثلوا أربعة بلدان،  25أنهى ما يزيد على  – 2017مارس/آذار  30دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
باستخدام صور جوية ملتقطة  يالتصويرالمسح تقنيات االستشعار عن بعد وبدورة تدريبية مختصة اإلمارات العربية المتحدة، 

 . "درونطائرات "بوساطة طائرات مسيرة بدون طيار معروفة ب

الدورة التدريبية وورشة  2017مارس/آذار  29إلى  20خالل الفترة من   المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) فقد استضاف
كانت األولى  حيث، المخصصة لالستشعار عن بعد والمسح التصويريوحول استخدام الطائرات المسيرة بدون طيار  الدولية العمل

 من نوعها في منطقة الخليج. 

ن الواليات المتحدة واسبانيا واليابان وكندا وماليزيا واإلمارات العربية خبيراً دولياً م 13فريق من في الدورة التدريبية وشارك 
التنوع الواسع للطائرات  ضمن ميدانخبرات  و ةمعرفما لديهم من تبادلوا حيث ، العربية السعودية والبحرينالمملكة المتحدة و

 المسيرة بدون طيرات واالستشعار عن بعد. 

في  للطائرات بدون طيار BCNمركز في البحرين و جامعة الخليج العربي العمل بالشراكة معلتدريبة وورشة ونـُظمت الدورة ا
 اإلمارات العربية المتحدة. في  طائرات عين الصقر المسيرة بدون طيارسبانيا وا

الطائرات المسيرة بدون طيار على قدر كبير من  الوافي، مدير عام إكبا: "لقد أضحى استخدامهذه المناسبة، قالت الدكتورة أسمهان بو
راعيين، إذ يؤدي استخدامها إلى فهم وتحليل شتى في الزراعة الحديثة، حيث أثبتت أنها من أفضل الموارد للخبراء الزاألهمية 

في التباين المناخي  ات التي يحدثهاتأثيرالونحن في إكبا نرى هذه التكنولوجيا كمورد عظيم لتحليل المشكالت المتعلقة بالزراعة. 
 من إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا. إنتاج المحاصيل وموارد المياه والتربة، السيما في المناطق الهامشية 

توفير الكثير من من ، السيما المختصين في المناخ منهم، خبراؤناوعند استخدام هذه التكنولوجيا سيتمكن وأضافت الدكتورة الوافي: "
 في الوقت المناسب." لها الزراعية وتقديم الحلولالمشكالت مدى خطورة لفهم  الالزمة الوقت والموارد

، األستاذ المساعد في االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لدى جامعة الخليج العربي: البطايمن جهته، قال الدكتور علي 
الطائرة األنسب لتطبيقاتهم، "من أهداف الدورة التدريبية وورشة العمل مساعدة المشاركين على اكتساب كل المعرفة الالزمة الختيار 

ً  كما هدفت. بالشكل الصحيح هاتشغيل وتوضيح طرق التي والستشعار عن بعد الخاصة باة يتقنيات التحليلإلى تبيان ال الدورة أيضا
 معلومات من الصور." ال الستخالصيمكن استخدامها 

دراسات حاالت تقديم باستخدام بيانات حقيقية من الطائرات و، تم الجمع ما بين المعلومات النظرية والعملية اتخالل هذه الفعاليو
حول كافة المواضيع محور المناقشة من  واقعيةإلى جانب ذلك، وإلعطاء المشاركين رؤية شرحها الخبراء. قام بلتطبيقات حقيقية 
ُ البرمجيات، نقبيل األجهزة و رز ـُ باستخدام طوذلك في حقول إكبا،  طلعات جوية باستخدام طائرات بدون طيار ألداء المهام فذتـ

 مختلفة من طائرات درون. 

دث التقنيات واكتشاف تعلم أحالفائدة على  تقتصر لم حيثفرصة عظيمة للمشاركين، الدورة التدريبية وورشة العمل لقد أعطت 
 مع مشاركين آخرين من شتى البلدان.المعرفة التي يملكون تبادل  المشاركون استطاعوحسب، بل  تطبيقات جديدة

وتتسم طائرات درون (المستخدمة لالستشعار عن بعد) بامكانية كبيرة وقابلية للتطبيق بدقة في الزراعة، فضالً عن امكانية 
يمكن دمج الصور عالية الدقة الملتقطة كما استخدامها الختبار صحة المحاصيل وتعقب الحيوانات وإجراء مسوحات للمزارع. 

مناطق ال يمكن ل تلتقط صوراً  طائرات درون أنلويمكن لحصول على نتائج أفضل. بغية ابوساطة طائرات درون مع صور السواتل 
 تغطيويمكن تحويل الصور إلى صور ثالثية األبعاد الغائمة.  األحوال الجويةنتيجة عوامل كثيرة من قبيل تغطيها أحياناً للسواتل أن 

هذا إلى جانب ما. منطقة افتراضية ل زيارة إجراء خاصة ما يفتح المجال أمام يةتخدام برمجية حاسوبمن خالل اسدرجة  360
 إجراء القياسات الالزمة اعتماداً على تلك الصور. في مخططات اإلنشاءات  لواضعيأهميتها بالنسبة 

ة القصوى بمكان استخدام وتزامناً مع مواجهة العالم للكثير من التحديات من قبيل تغير الطقس والتغير المناخي، نرى من األهمي
بيانات موثوقة في الوقت  تعطي الخبراءتقانات من قبيل الطائرات المسيرة بدون طيار، التي ال توفر الوقت والموارد فحسب، بل 

 المناسب.

ال شك أن الدورة التدريبية وورشة العمل كانتا دليالً آخر على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي واحدة من الوجهات الفضلى 
 لالبتكارات لما تتمتع به من إطار عمل قانوني واضح وبنى تحتية على المستوى العالمي. 
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  حول إكبا

هدف إلى تحسين اإلنتاجية الزراعية في يُعنى ببحوث التنمية وي ركز دولي غير ربحيعة الملحية (إكبا) هو مالمركز الدولي للزرا
ً وتسهيل الوصول إل هاواختبار الحلول المستدامة خالل تحديدالبيئات الهامشية والمالحة من  ية السليمة ألمن الغذائي والتغذل يها تحقيقا
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