تحذيذ الوواقع الوثلى إلنشاء السذود في حوض صنعاء باستخذام تقنيات االستشعار عن
بُعذ ونظن الوعلوهات الجغرافية
إٌ حسٍ اسزضًبس انًٕاسد انًبئٛخ ألغشاض انششة ٔانضساػخ ٔانصُبػخ ٔغٛشْب يٍ االسزخذايبد ٚسزهضو
رمٛٛى ْزِ انًٕاسد يٍ حٛش انكى ٔانكٛف ٔاخزٛبس انٕسٛهخ انًُبسجخ نالسزضًبس األيضم نهًٛبِ انًزٕفشحَ .ظشا نهزطٕس
انٓبئم انز٘ رشٓذِ رمُٛبد ( ،)GIS( ٔ )RSأصجح يٍ انعشٔس٘ اسزخذايٓبَ ،ظشا نهًٛضاد انز ٙرزًزغ ثٓب ْزِ
انزمُٛخ يمبسَخ يغ انطشق انزمهٛذٚخ حٛش رزًٛض ثبنشًٕنٛخ ٔانذلخ انًكبَٛخ ٔلذسح انزًٛض انطٛفٔ ٙانًكبَٔ ٙانجذٖٔ
االلزصبدٚخ.
إٌ ػًهٛخ اخزٛبس يٕالغ يالئًخ إللبيخ يُشآد يبئٛخ ْ ٙػًهٛخ راد أًْٛخ ثبنغخ َظشاً نهًُؼكسبد انجٛئخ
ٔااللزصبدٚخ انز ٙرزشرت ػهٓٛب ػًهٛخ االخزٛبس.
يُطمخ انذساسخ (حٕض صُؼبء ) يٍ أكضش يُبطك ان ًٍٛرٓذٚذاً ثُعٕة يٛبْٓب َظشاً نشحّ يٛبْٓب ٔ االسزُضا
انجبئش ف ٙشزٗ انخذيبد سٕٖ انشٚفٛخ أٔ انحعشٚخ.
رٓذ
-

ْزِ انذساسخ إنٗ:

انًسبًْخ ف ٙإٚجبد حم نًٕاجٓخ انخطش انز٘ ٓٚذد انؼبصًخ صُؼبء ٔظٕاحٓٛب ثُعٕة انًٛبِ.

 رٕفٛش لٕاػذ ثٛبَبد خبصخ ثبنًٕاسد انًبئٛخ ٔ رؤي ٍٛانذػى انًؼهٕيبر ٔ ٙانفُ ٙنهًششٔع انٕطُ " ٙإَشبءَظبو انًؼهٕيبد انٕطُ ٙنإلداسح انًزكبيهخ نهًٕاسد انًبئٛخ ".
 االشبسح إنٗ أًْٛخ ثُبء حبٔٚخ ثٛبَبد ٔطُٛخ راد شًٕنٛخ ٔ يصذالٛخ ػهٗ يسزٕٖ انذٔنخ ،يًب ٚسٓميزؤخز٘ انمشاس يٍ إٚجبد انحهٕل األكضش يالئًخ نهٕالغ ٔ األكضش اسرجبطب ثبنزًُٛخ انًسزذايخ نهجالد ،يٍ َبحٛخ،
ٔ يٍ َبحٛخ أخشٖ رٕفش انًؼطٛبد انالصيخ نهجبحض ٍٛالجشاء األثحبس ٔ انذساسبد انًزؼهمخ ثًُٕ انجالد.
 ثًب أٌ ْزِ انذساسخ رزًٛض ثؤًْٛزٓب انخبصخ ،السرجبطٓب ثًجبالد انحٛبح انجششٚخ األكضش حسبسٛخ ،ال ثذ يٍاالشبسح إنٗ انٓذ انٓبو اال ٔ ْٕ َشش صمبفخ االسشزؼبس ػٍ ثؼذ ٔ َظى انًؼهٕيبد انجغشافٛخ ٔ يب ُٚطٕ٘
رحذ أجُحزٓب يٍ رمُٛبد ٔ ثشيجٛبد ػصشٚخ ٔ ْٕ اسزخذاو ٔ رٕط ٍٛرمُٛبد انًؼهٕيبد انحذٚضخ.
ثؼذ اٌ رى إػذاد انششائح انالصيخ ٔرطجٛك انًؼبٛٚش نكهزب انحبنز ٍٛالخزٛبس انًٕالغ انًضهٗ حٛش رًذ يمبطؼخ 9
ششائح يٍ انششائح .حٛش كبَذ انُزٛجخ انحصٕل ػهٗ ششٚحخ انًٕالغ األٔنٛخ نهسذٔد ٔ انز ٙثهغذ ( 111يٕلغ)ٔ .
ثبنُسجخ نهسذٔد انششحٛخ كبٌ ػذد انًٕالغ فٓٛب ( 62يٕلغ).
يٍ خالل انزذلٛك انحمه ٔ ٙانزذلٛك ػهٗ انخبسطخ انشلًٛخ َالحظ ثبٌ انًٕالغ انًخزبسح راد يٕاصفبد يمجٕنخ يٍ
انُبحٛخ االٔنٛخ ٔ رف ٙثبنغشض يٍ انُبحٛخ انفُٛخ ثًب ٚزؼهك ثزحذٚذ انًٕالغ ػهٗ يسزٕٖ األٔن.ٙ
ٔ الثذ يٍ االخز ثٓزِ انزٕصٛبد:
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 ػشض ْزِ انُزبئج ػهٗ انجٓبد راد انؼاللخ ٔ اخز ْزِ انذساسخ ثؼ ٍٛاالػزجبس نزسٓٛم ػًهٛخ اخزٛبسانسذٔد،
 انزٕجّ إنٗ انجٓبد انحكٕيٛخ األخشٖ ٔ يُبشذرٓب حزٗ رسٓم يُح ثؼط انًؼطٛبد انز ٙرؼزجش ْبيخ نًضمْزِ انذساسبد.
 -الثذ يٍ يؼشفخ اسجبة االخزال

انز٘ أرعح ث ٍٛانًٕالغ انًخزبسح يٍ لجهُب ٔ انسذٔد انمبئًخ،

 ال ثذ يٍ رحذٚش انخشائط انجٕٛنٕجٛخ انحبنٛخ ٔ انز ٙرى اسزخذايٓب ف ٙانذساسخ ،إنٗ يمبٛٚس أكجش. رحذٚش ْزِ انذساسخ ف ٙحبل رٕفش يؼطٛبد جذٚذح ٔ اكضش دلخ. ال ثذ يٍ االشبسح إنٗ أًْٛخ انزٕػٛخ انًبئٛخ ٔ أَٓب يٍ األٔنٕٚبد انٓبيخ نالداسح انصحٛحخ نهًٕاسد انًبئٛخػهٗ يسزٕٖ اسزخذاو انًٛبِ ف ٙجًٛغ انًجبالد ٔ ،خبصخ االسزؼًبالد انضساػٛخ ٔ اسزخذاو رمُٛبد انش٘
انحذٚش.
 إٌ اسزخذاو ْزِ انطشق انؼصشٚخ ٕٚفش انجٓذ ٔ ٔانٕلذ ٔ انًبل ٔ ،انذلخ ف ٙاخزٛبس انًٕالغ انًضهٗ ،نزا الثذيٍ اػطبء ْزِ انطشق انًضٚذ يٍ ايكبَٛخ االسزخذاو ٔ رؼًًٓٛب ػهٗ انجٓبد انحكٕيٛخ.
 -رؼًٛى ْزِ انذساسبد ػهٗ االحٕاض االخشٖ.
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