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עיבוד :גילת בריל
גידול בביקוש העולמי למזון ,מחסור גדל במשאבים לחקלאות,
עלייה במחירי הדשנים וחשש להשפעתה השלילית של
החקלאות על איכות המים – כל אלה מעלים את הצורך לשפר
מערכות חקלאיות ,כך שיניבו יבולי שיא וישמרו על רווחיות,
ובד בבד ינצלו משאבים בדרך חסכונית ויקטינו את ההשפעה
על הסביבה ) .(Zhang, 2015חקלאות מוכוונת היא גישה לניהול
מערכות חקלאיות היכולה לחסוך במשאבים באמצעות טיפול
מותאם לסביבה ) .(Gebbers & Adamchuk, 2010בגישה זו ,רמת
המשאבים שהשדות מקבלים משתנה לפי סוג הקרקע ,מיקום
בשטח והיסטוריית הנתונים של המקום .החקלאים מזהים את
השונות ביבול ובתנאי הקרקע באמצעות טכנולוגיות חדישות
כמו  2GPSשיטות חדישות לניטור יבולי גרגירים וחיישנים
מרחוק ,ומנהלים את המידע והמשאבים באמצעות מערכות
תקשורת וניהול מידע.
ההצלחה של המערכות הממוחשבות לחלק משאבים באופן
משתנה מצריכה הזנת נתונים מהימנים על גורמים כמו מיקום
היבול ,מחלות ,מחסור בנוטריינטים ,עקת מים של הצמחים או
האדמה ,או נזק שנגרם מחרקים או מעשבים שוטים .איסוף
נתונים אלה מהשדות הינו בעייתי ,במיוחד בחוות המשתרעות
על שטחים חקלאיים גדולים ,ולכן חיישנים מרחוק הם פתרון
יעיל .אחד הכלים שאומץ בענף החקלאות המוכוונת הוא
חיישנים תרמיים .מדידת טמפרטורה בקרקע ועל פני צמחי
הגידולים מאפשרת חישה תרמית של עקה ומחלות ,כולל עקת
מים בקרקע .נתונים אלה מאפשרים ליצור תוכניות השקיה
פרטניות ותכנון מושכל של מועדי קטיף וקציר.

חיישנים מרחוק בחקלאות מוכוונת
חישה מרחוק בחקלאות מוכוונת מתבצעת באמצעות
חיישנים הממוקמים על לוויינים ,על רחפנים או בציוד קרקע.
החיישנים משתמשים באנרגיית אור ,באנרגיית חום או באנרגיה
אלקטרומגנטית.
אחת המערכות הנפוצות בחקלאות היא חיישן אופטי,
המשתמש באנרגיית האור ליצירת הדמיות של פני כדור
הארץ באזור מטרה מסוים ) .(Prasad, 2011יעילותו של
החיישן האופטי נבדקה גם במחקרים על צמחים בחקלאות
) .(Hatfield & Prueger, 2010בעקבות זאת פותחו כמה שיטות
להערכת מגוון נתונים בצמחים בעזרת חיישנים אלה ,כמו שטח
העלים ,כיסוי הקרקע ,ביומסה ,או תכולת כלורופיל בעלים.
אולם אף שחיישנים מסוג זה מספקים מידע מהימן על כסות
הקרקע בצמחים ,הנתונים הם איטיים ,יחסית לתהליכים שיש
למנוע ,ומתריעים על בעיה רק לאחר שזו כבר החלה ואף
התקדמה והסבה נזק.
לעומת זאת ,שינויי טמפרטורה על פני השטח הנקלטים
בחיישנים תרמיים מאתרים במהירות יחסית תהליכי צמיחה
והתפתחות של מחלות בצמחים ) .(Anderson et al., 2013מדידת
הטמפרטורה על פני השטח בעונות מסוימות מאפשרת לתכנן,
לנהל ולשפר את השקעת המשאבים והפעילויות החקלאיות.
חישה תרמית היא תהליך שבו החיישן קולט את הקרינה
הנפלטת מעצם מסוים ומתרגם אותה לטמפרטורה ,וזאת בלי
ליצור מגע ישיר עם העצם .ככל שטמפרטורת העצם גבוהה
יותר ,כך עולה עוצמת הקרינה הנפלטת מאותו עצם .באופן
עקרוני ,טמפרטורת שטח הפנים של צמחים היא תוצאה של
קצב תהליך הדיות ,התלוי ביכולת האטמוספרה לקלוט אדי
מים ובכמות המים הזמינים לצמח באדמה .מצבי עקה של
גידולים חקלאיים (לדוגמה ,מחלות ,מחסור או עודף במים או
בנוטריינטים) משפיעים אף הם על טמפרטורת שטח הפנים
של הצמחים.
לא כל הנתונים המשפיעים על גידולים חקלאיים מקיימים
יחס ישר לטמפרטורת שטח הפנים של הצמחים או הקרקע.
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הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד
כלל הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
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לכן חוקרים בתחום מפתחים מודלים חישוביים המאפשרים
לחשב את הקשר ,ובודקים אם חיישן תרמי יכול לחוש שינויי
טמפרטורה מהשדה ולהתריע על בעיות באמצעות מודלים
אלה.

מדידת טמפרטורה בקרקע ועל פני
צמחי הגידולים מאפשרת חישה
תרמית של עקה ומחלות
השטח של הגפנים ללא השקיה נמצאה גבוהה באופן משמעותי
מזו של הגפנים שגדלו בהשקיה מלאה .בעלים החשופים לשמש
נמדד מגוון טמפרטורות ,בעוד שהטמפרטורות של העלים
בצל היו קבועות יחסית .לאור זאת ממליצים החוקרים למדוד
טמפרטורות של עלים בצל כמדד מהימן יותר לטמפרטורת
הצמחים ולמצב הדיות .המחקר הראה שההבדל בטמפרטורות
בין צמחים הסובלים ממחסור במים לצמחים הגדלים במשטר
של השקיה מלאה יכול לאתר עקת מים בצמחים ולעזור
בקביעת משטר ההשקיה.

משטר השקיה
הקשר בין השקיה ליבול המתקבל מהגידול מובן מאליו :אם
יודעים היכן להשקות ,וכמה – אפשר להימנע מאובדן יבול
כתוצאה מעקת מים ,ליצור יחס מרבי של יבול ליחידת נפח מים
המושקעת בגידול (יעילות השקיה) וכך להגדיל רווחיות.
ארבעה גורמים קובעים את משטר ההשקיה הרצוי :זמינות מים
בקרקע ,צריכת המים האופיינית למין הצמח ,כמות המשקעים
ויעילות מערכת ההשקיה ) .(Rhoads & Yonts, 2000באמצעות
חישה תרמית אפשר למדוד גורמים אלה במגוון דרכים ,כמו
בדיקת לחות הקרקע או מידת הדיות .הנתונים המתקבלים
בעזרת חישה תרמית נמצאו יעילים ביותר לקביעת משטר
השקיה שיגביר את יעילות ההשקיה ).(Shafian & Maas, 2015
השיטה מתרגמת את הקרינה העולה מפני השטח של השדה
לטמפרטורה .היא מבוססת על כך שצמחייה הנתונה לעקת
מים מראה עלייה בטמפרטורת פני השטח ( .)Carlson, 2007לכן
באזורים בשדה שבהם משטר ההשקיה אינו מתאים והצמחים
סובלים מעקת מים תחול עלייה בטמפרטורה .מחקר שבדק
שונות בלחות הקרקע בכרמים ,באמצעות שני מכשירים עם
חיישנים תרמיים ,האחד ידני והשני על כלי טיס ,הראה שהחיישן
על כלי הטיס היה יעיל יותר ) .(Soliman, 2013יעילות החיישנים
התרמיים הודגמה גם על גידולים אחרים ,כמו אלפלפא ,כך
שהשיטה אינה תלויה בסוג הגידול ).(Hassan-Esfahani, 2015
עלייה משמעותית של טמפרטורת שטח פני השדה מעבר
לטמפרטורת האטמוספרה מצביעה בדרך כלל על סגירת
הפיוניות ומצב של מחסור במים ) .(Jones, 2004הפרש זה
בטמפרטורות משמש לנוסחת החישוב של מצב עקת מים .3כדי
לבדוק אם חיישנים תרמיים יכולים לזהות עקת מים בגידולים,
גודלו גפנים בשני משטרי השקיה שונים ):(Stoll & Jones, 2007
ללא השקיה ובהשקיה מלאה .הדמיות תרמיות נלקחו משטח
פני הכרם ,וכן מעלים החשופים לשמש ומעלים תחת צילם
של גפנים שגדלו בכל אחד ממשטרי ההשקיה .טמפרטורת פני
3

זיהוי מחלות בצמחים
גם למחלות בצמחים יש קשר לשינויי טמפרטורה .שינויי
טמפרטורה דווחו בהקשר של מחלות ויראליות בטבק ,ובשלבים
מוקדמים של מחלות בקנה סוכר ) (Chaerle et al., 2004ובזיתים
) .(Calderón et al., 2013מכיוון ששינויי טמפרטורה נמצאו כבר
בשלבים ראשונים של יחסי הגומלין בין פתוגנים לצמחים ,הם
יכולים לשמש למניעת המחלות .בזיהוי מוקדם של מחלות
בצמחים נמצא שחיישנים תרמיים יעילים יותר מחיישנים אופטיים
) .(Mahlein et al., 2012כמו כן ,הדמיה תרמית מסייעת להעריך
תנאי סביבה המעודדים התפתחות מחלות (כמו לחות רבה
על פני העלים) ,ויכולה לסייע ביצירת מודלים חישוביים לסיכוי
שיבול מסוים יפתח מחלות.
מיפוי תכונות הקרקע
תכונות פיזיות וכימיות של הקרקע ,כמו אווריריות ,קיבולת
מים או תכולת נוטריינטים ,קובעות את איכות הקרקע .מיפוי
של תכונות אלה מסייע להחליט היכן לזרוע או לטעת גידולים
חקלאיים.
מרקם הקרקע קשור לטמפרטורת הקרקע ,בעיקר בשל
השפעתו על קיבולת המים ) .(Mattikalli et al., 1998לדוגמה,
בתקופות יובש עולה טמפרטורת פני השטח של אדמה חולית,
מפני שקיבולת המים נמוכה ,ומים מחלחלים דרכה במהירות.
לעומת זאת ,טמפרטורת פני השטח של אדמת חרסית ,שהיא
בעלת קיבולת מים גבוהה יותר ,תהיה נמוכה יותר .מחקר
שבדק מיפוי קרקעות במזרח סין באמצעות חיישנים תרמיים
לווייניים הראה שהם כלי אמין למיפוי מרקם הקרקע באופן
אזורי ,ולזיהוי תכולת חרסית וחול ).(Wang et al., 2015

שינויי טמפרטורה על פני השטח
הנקלטים בחיישנים תרמיים מאתרים
במהירות יחסית תהליכי צמיחה
והתפתחות של מחלות בצמחים

הנוסחה המלאה כוללת את ההפרשים בין טמפרטורות האטמוספרה והטמפרטורות שנמדדו משטח פני השדה במצב שבו מתרחש תהליך דיות
נורמלי ואת ההפרשים שבין טמפרטורות האטמוספרה והטמפרטורות שנמדדו משטח פני השדה במצב שבו לא מתרחש תהליך של דיות
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מיפוי התנובה החקלאית
הערכה מוקדמת של כמות התנובה החקלאית חשובה
לחקלאים מכמה סיבות :ביטוח היבול ,תכנון קציר וקטיף וצורכי
אחסון ,וכן חישובים כספיים .מספר מחקרים בדקו את השימוש
בחיישנים תרמיים לניבוי התנובה החקלאית ומצאו התאמה
בין מיפוי טמפרטורות בשדה החקלאי למיפוי התנובה באותו
שדה .במחקר שנערך במטע תפוחים פותח אלגוריתם לאיתור
פירות ,המנבא את כמות התפוחים שיניב המטע ואת קוטרם,
כל זאת בעזרת נתונים תרמיים ) .(Stajnko et al., 2004האלגוריתם
מבוסס על הבדלי טמפרטורה בין התפוחים לבין הרקע בתמונת
ההדמיה התרמית .במחקר התקבל מתאם גבוה בין מדידה
ידנית של התפוחים לבין ניבוי היבול על ידי הנתונים שהתקבלו
מהחיישן התרמי .מחקר אחר הראה שטמפרטורת פירות הדר
בלילה גבוהה ב 1.5-מעלות צלזיוס מהעלווה של העצים ,בעוד
שביום ההבדל הוא  0.5מעלות צלזיוס בלבד ).(Bulanon, 2008
מחקרים כאלה ממחישים את האפשרות להשתמש בחיישנים
תרמיים לניבוי התנובה החקלאית.
אתגרים בשימוש בהדמיה תרמית לחקלאות מוכוונת
חיישנים תרמיים הם בעלי פוטנציאל טוב לספק נתונים
מגוונים על היבול ועל הקרקע .אולם יש לשים לב למספר
היבטים הקשורים בשימוש בהם )1( :הרזולוציה שבה מתקבלת
ההדמיה התרמית ,מבחינת פרקי הזמן והשטחים שבהם מדובר;
( )2תנאי האטמוספרה; ( )3שלב הגידול של היבול והשונות בין
מיני גידולים שונים ( )4זמן עיבוד הנתונים וניתוחם.
רזולוציה
עד היום ,השימוש בהדמיה תרמית באמצעות לוויינים המקיפים
את כדור הארץ מדי יום נעשה לצורך מדידת טמפרטורות של
קרקע ושל גידולים בסדרי גדול נרחבים ,אזוריים או עולמיים.
הרזולוציה של החיישנים על לוויינים אלה נמוכה מכדי להתאים
לשטח של שדה יחיד או של חווה ,ולכן הם פחות שימושיים
לצרכים של חקלאים ) .(Gowda et al., 2008קיימים לוויינים ובהם
חיישנים תרמיים שהרזולוציה שלהם גבוהה יותר ,אולם אלה
מקיפים את כדור הארץ רק בכל  16ימים ,ופרק זמן זה ארוך
מדי לחקלאים.
חיישנים תרמיים על מטוסים הם בעלי עדיפות על אלו בלוויינים,
משום שיש להם רזולוציה גבוהה יותר ,ואפשר להשתמש בהם
בתדירות גבוהה ועל פי צורך ,בעיקר לאיתור מצבים של מחסור
במים .הבעיה בפתרונות אלה היא המחיר ,בעיקר של מטוסים
מאוישים ושל צילומים תרמיים ,אך גם כאן יש מגמה של שיפור
והוזלת מחירים.

תנאי האטמוספרה
ייצוג מדויק של טמפרטורת פני שטח השדה בהדמיה תרמית
באמצעות לוויינים תלוי בין השאר בהשפעת האטמוספרה
על פיזור ובליעה ) .(Bitelli et al., 2015עיקר הבעיה היא בליעה
של קרינה על ידי מולקולות גז כמו אדי מים ,פחמן דו-חמצני
ואוזון .גם בהיבט זה יש למטוסים עם חיישנים תרמיים יתרון
על לוויינים ,בשל הגובה הנמוך שבו הם טסים ,המושפע פחות
מגזים כמו אוזון .כמו כן ,כסות עננים או ערפל גורמת לירידה
באיכות התוצאות המתקבלות ) ,(Thomson, 2012ומכאן שיש
לבדוק את תנאי האטמוספרה ביום איסוף הנתונים.
שלב הגידול החקלאי והבדלים בין מיני יבול שונים
עם תחילת עונת גידול ,כאשר הצמחים עדיין קטנים וקיימים
ביניהם מרווחים גדולים ,מושפעת הטמפרטורה מחזרת הקרינה
מהקרקע .כאשר המדידות מתבצעות על עלווה מעטה ,ייצוג
מדויק של עקת הגידול נעשה בעייתי ) .(Thomson, 2012לקבלת
תוצאות מדויקות יותר יש לפתח אלגוריתמים חישוביים
המתאימים לשלבים מוקדמים של היבול.
מזל"טים בשירות המאזן האקולוגי
במאה ה 19-הובאו מאוסטרליה לניו-זילנד אופוסומים מסוג
אופוסום אוסטרלי כסוף-אפור ( )Trichosurus vulpeculaלצורך
תעשיית פרוות .אופוסומים ממין זה הם צמחונים אך גם
טורפים מזדמנים של חלזונות וביצי ציפורים .מאז הבאתם
לניו-זילנד גדלה אוכלוסייתם מאוד והם נחשבים למין מזיק,
המאיים על מגוון המינים בניו-זילנד .התפשטות אוכלוסיית
האופוסומים נקשרת לתהליך של ייבוש יערות המתרחש
בניו-זילנד .נוסף על כך ,האופוסומים נושאים את מחלת
השחפת ( )bovine tuberculosisהעלולה להדביק בקר וצאן
ואף לעבור לבני אדם.
שלטונות ניו-זילנד מנסים לערוך בקרה על גודל אוכלוסיית
האופוסומים במבצעים חוזרים ונשנים של הרעלות
השנויות במחלוקת בקרב הציבור זה זמן רב .הבקרה על
גודל אוכלוסיית האופוסומים היא תהליך מתמשך ,שבשל
אילוצי כוח אדם ותקציבים מתבצע באזורים נרחבים אך
נגישים ,יחסית ,או הקרובים לאזורים חקלאיים ועירוניים.
כתוצאה מכך אזורים שאינם נגישים הם מקור להתחדשות
האוכלוסייה.
לאחרונה שוקלים בשלטונות ניו-זילנד לגייס מזל"טים
בעלי חיישנים לאיתור מרחוק של יערות פגועים מרעיית
יתר של אופוסומים ( ,)Morley, 2017ואף איתור אוכלוסיות
צפופות של האופוסומים עצמם .כלי הטיס הבלתי מאוישים
נוחים לתפעול גם במקומות רחוקים או לא נגישים לבני
אדם ,ונושאים חיישנים ומצלמות רגישות המסייעים באיתור
המידע הדרוש .עם איתור הנזק יכולים כלי הטיס להצניח
מלכודות או פיתיונות רעילים היישר לאזורים אלה.
השימוש בחיישנים ובמזל"טים להקטנת אוכלוסיית
האופוסומים בניו-זילנד הוא דוגמה לשימוש ההולך וגובר
במגה-נתונים ובטכנולוגיות חדישות לאיסוף מידע ,וליכולת
להתאים את הפעילות לנתונים בשטח במחקר אקולוגי
ובשמירה על הסביבה.
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סיכום
השימוש בחיישנים תרמיים לחקלאות מוכוונת נמצא בתחילת
תהליך ארוך של התאמה למציאות .מחקרים מראים שהמידע
המתקבל מתמונות תרמיות הוא אמין ,ויכול לנבא תהליכים
במהירות ,יחסית ,כך שחקלאים יוכלו לכוון את פעולותיהם
בהתאם ובזמן ,אך עדיין חסרים אלגוריתמים חישוביים ודרכים
לניהול ועיבוד כמויות המידע המתקבלות.

גורם נוסף המשפיע על נתוני מדידה תרמית הוא התגובה
השונה לסביבה של מיני גידולים שונים מבחינת משטר
סגירה ופתיחה של הפיוניות .לדוגמה ,זיתים והדרים סוגרים
את הפיוניות בשעות הצוהריים ,גם בתנאי השקיה מלאה
) ,(Testi et al., 2008ולעומת זאת ,משטר סגירת הפיוניות בעצי
שקד משתנה על פי הזן ) .(Gonzalez-Dugo, 2012עדיין לא ידוע
אם חיישנים תרמיים יכולים להבדיל בין מינים של גידולים בעלי
משטר סגירת פיוניות שונה ,ולשם כך דרוש עוד מחקר.
זמן עיבוד הנתונים וניתוחם
יעילות החיישנים התרמיים לחקלאות מוכוונת תלויה גם בזמן
העובר ממועד הצילום התרמי ועד לקבלת התוצאות וניתוחן.
עיבוד התמונה הוא תהליך שעדיין דורש השקעת זמן ,וניתוחה
תלוי בידע של מומחים בתחום ) .(Maes & Steppe 2012מידע
על המצב הבריאותי של צמחים ועל הרלבנטיות להוספת
נוטריינטים ,לפיזור חומרי הדברה ,למשטר השקיה ולתכנון
קציר או קטיף ,מתקבל כמעט מיידית .מידע אחר מתקבל בטווח
של שבוע עד שלושה שבועות ,תלוי בחיישן התרמי ,באלגוריתם
וביכולתו של הטכנאי להפעיל ולהשתמש באלגוריתם.
נכון להיום ,בשל הגובה הנמוך שבו טסים חיישנים תרמיים
מוטסים ,מתקבל מספר חסר תקדים של תמונות תרמיות של
שטחים קטנים ,יחסית .כדי לקבל ניתוח משמעותי של מצב
היבול והאדמה יש ליישר את כל התמונות זו ביחס לזו כך
שיתאימו גיאומטרית ,לכייל ולתקן על פי נתוני האטמוספרה
ביום ביצוע התמונה ,וליצור פסיפס מהתמונות ליצירת תמונה
אחת המכסה שטח גדול יותר .כל אלה דורשים אחסון של
נתונים רבים וזמן לתהליך העיבוד ,הניתוח והצגת הנתונים כך
שיהיו שמישים .כדי לאפשר לחקלאים להשתמש בטכנולוגיה
זאת יש צורך בפיתוח תוכנות שיבצעו מיון ,כימות ואיתור של
דגמי נתונים החוזרים על עצמם .תוכנות כאלה עדיין לא פותחו.

השיטה מבוססת על כך שצמחייה
הנתונה לעקת מים מראה עלייה
בטמפרטורת פני השטח של הצמחים
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