
አሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያ 
ቀረፃ (ሞዴሊንግ)፡-

 መሪ መርሆዎችና አተገባበር

የ2010 እትም

የግብርናና ገጠር ልማት ትብብር የቴክኒክ ማዕከል (ሲቲኤ) የተቋቋመው በ1983 በኤሲፒ (አፍሪካ፣ ካሪብያ እና ፓስፊክ) 
ሀገሮች ቡድን እና በአውሮፓ ሕብረት ዓባል ሀገራት መካከል በሎሜ ስምምነት ስር ነው፡፡ ከ2000 ጀምሮ በኮቶኑ ስምምነት 
በኢሲፒ - ኢዩ ማዕቀፍ ውስጥ ሲሰራ ቆይቷል፡፡ የሲቲኤ ስራዎች ለግብርናና ገጠር ልማት መረጃዎች መዳረስ እና መሻሻል 
ምክንያት የሚሆኑና የኤሲፒ ሀገራት በአካባቢያቸው መረጃን በማግኘት፣ በማቀናበር፣ ማምረትና ማሰራጨት አቅም ለማጠናከር 
የሚረዱ ምርቶችና አገልግሎቶች ሲሰራና ሲሰጥ ቆይቷል፡፡  

ሲቲኤ

CTA
Postbus  380
6700  AJ  Wageningen
The  Netherlands
www.cta.int

ሲቲኤ በኮቶኑ ስምምነት ጥላ ስርና በአውሮፓ ህብረት ድጋፍ ይንቀሳቀሳል፡፡

በኢትዮጵያ ፊዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ የግብርና ሚኒስቴር
ፖ.ሳ.ቁ 62347
ስልክ +251 11 646 0676
አዲስ አበባ
ኢትዮጵያ

የኢ.ፌ.ድ.ሪ ግብርና ሚኒስቴር እኤአ በ1907 የተቋቋመ ሲሆን እኤአ በ1991 ጀምሮ በአዲስ በመዋቀር በፌዴራላዊና 
ባልተማከለ አደረጃጀት ይንቀሳቀሳል::
የሚኒስቴሩ ራዕይ ህብረተሰቡን ከድህነት ለማላቀቅ በአገሪቱ ገበያ መር የሆነ ግብርና ለማስረፅ ሲሆን ይህንን ራዕይ 
ለማሳካት ዘመናዊና ዉጤታማ እንዲሁም አዳዲስ ቴክኖሎጂዋችን የሚጠቀም የግብርና አሠራር ለመፍጠር 
ይንቀሳቀሳል:: ስለዚህም ገበያ መር የግብርና አሠራርን ያስተዋዉቃል፣ የተፈጠሮ ሀብትን በዘላቂ ሁኔታ የመጠቀም 
ስልቶችን ያሠራጫል፣ ዘመናዊ የግብርና ውጤቶች ግብይት ያመቻቻል፣ የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኃይሉን ያጠናክራል 
እንዲሁም የሴቶችና የወጣቶችን ተሳትፎ ያበረታታል:: ስለሆነም የተለያዩ አገልግሎቶችን በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡

www.moa.gov.et
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አሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ ቀረጻ (ሞዴሊንግ)፡- 

መሪ መርሆዎችና አተገባበር የ2010 እትም

በ: ጂያኮሞ ራምባልዲ 

አሳታሚ:- ኤሲፒ - ኢዩ ለግብርናና ገጠር ትብብር የቴክኒክ ማዕከል (ሲቲኤ) 
እና የኢፌዲሪ ግብርና ሚኒስቴር

የቅጂ መብቶች:- ይህንን ጽሁፍ ለምንጩና ጸሐፊዎቹ እውቅና እስከሰጠ ድረስ 
ለትምህርታዊ ወይም ለሌላ ንግድ ነክ ላልሆነ ዓላማ ከአሳታሚው 
የቅድሚያ የጽሁፍ ፍቃድ ሳይገኝ በድጋሚ ማሳተም የተፈቀደ ነው። 
በዚህ መመሪያ ውስጥ የተካተቱ ምስሎችና ፎቶዎች ሙሉ በሙሉ 
በቅጂ መብት የተሸፈኑ ስለሆነ ከአዘጋጆቹ የቅድሚያ የጽሁፍ ፍቃድ 
ሳይገኝ የተወሰነውን መውሰድ መቅዳት እና በድጋሚ መጠቀም 
የተከለከለ ነው።

ለማጣቀሻነት ሲጠቀስ:- ራምባልዲ ጂያኮሞ 2010. Participatory Three-dimensional 
Modelling: Guiding Principles and Applications, 2010 edition. 
CTA, Wageiningen, the Netherlands.

አይኤስቢኤን:- 978-92-9081-507-5

ምስሎችና ፎቶዎች:- በግልጽ ካልተጠቀሰ በስተቀር ጂያኮሞ ራምባልዲ ናቸው። 

አመለካከት:- በዚህ ጽሁፍ ላይ የተጠቀሱ አመለካከቶች ሁሉ የጸሐፊዎቹ እንጂ 
የሲቲኤን ወይንም የግብርና ሚኒስቴርን አመለካከትን አያሳይም።

በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የተካተቱ ምልከታዎችና የጽሁፉ አቀራረብ 
የአሳታሚው አመለካከትንም ሆነ ስለየትኛውም ሀገር ወይም ድንበር፣ 
ከተማ ወይም የአስተዳደራዊ ክልሎች ወይም የድንበሮቹ ወይም 
የአዋሳኞቹ ወሰኖች አወሳሰን ላይ የጸሐፊዎቹ አመለካከትን በምንም 
ዓይነት ሁኔታ አያሳይም።

የቅጂ ቋንቋዎች:- ይህ ሰነድ በሲቲኤና በዩኤንዲፒ አነስተኛ ልገሳ መርሀ-ግብር 
አማካኝነት በፈረንሳይኛ እና በስፓኒሽ ቋንቋዎች ታትሟል።

ማስታወሻ:- የዚህ ኤሌክትሮኒክ መጽሀፍ አንባቢዎች በድረ ገጽ ማውጫዎች ላይ 
በተለይም “ጊቪንግ ቮይስ ቱ ዘ አንስፖክን” የማስተማሪያ ቪዲዮ ላይ 
ከ12 በላይ የሆኑ ቋንቋዎች የጽሁፍ ርዕሰ-ንባብ ተዘጋጅቶላቸው 
ያገኙታል።

በድረ ገጽ ለማግኘት:- http://pgis.cta.int 
http://pgis-tk.cta.int 
www.iapad.org

ስለ ጸሐፊው:- ጂያኮሞ ራምባልዲ በኔዘርላንድ ውስጥ ለግብርናና ገጠር ትብብር 
ማዕከል (ሲቲኤ) የመርሀ-ግብር የበላይ አስተባባሪ ነው። ጂያኮሞ 
ወደ 1980ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ በአዳጊ ሀገሮች የማህበረሰብ ምደባ 
(ኮሚኒቲ ማፒንግ) ላይ ሰርቷል። እኤአ በ2000 አካባቢ በማህበረሰብ 
ምደባ (ኮሚኒቲ ማፒንግ) ላይ እውቀት ለመከፋፈል ብቻ የተሰጠ ድረ 
ገጽ ማለትም www.iapad.org የሚባል አሳታፊ ድረ ገጽ አዘጋጅቶ 
ከፍቷል። በ2004 በአሳታፊ የስነ-ምድራዊ መረጃ ሥርዓት (ጆግራፊክ 
ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ) እና ቴክኖሎጂዎች ላይ ነጻ መድረክ በድረ 
ገጹ www.ppgis.net በኩል አዘጋጅቶ ከፍቷል። ችሎታና ብቃቱ 
ተግባቦትን፣ አሳታፊ የቦታ ዕቅድ ዝግጅትን፣ መረብን፣ የመረጃ ስራ 
አመራርንና ተግባቦትን/ግንኙነትን ለማሻሻል ልዩና አካባቢያዊ የሆኑ 
የቦታ ዕውቀቶች ቀርጾ ማሳየትን ይጨምራል፡
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ምሥጋና

እንደዚህ ዓይነት የጽሁፍ ዝግጅትና ህትመቶች በቀጥታ ከመስክ ልምምድ የተገኘና ከደጋፊ ምርምሮች 
እና ጥናቶች ከሚገኙ ዕውቀቶች ላይ የሚመሰረት ነው። ይህ መመሪያ ከአካባቢ የካርታ አዘጋጆች እና 
በአሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ (3ዲ) ቀረጻ (ሞዴሊንግ) (ፒ3ዲኤም) የመስክ እንቅስቃሴዎች ላይ ከተሳተፉ 
አሳላጮችና አስተባባሪዎች የተገኙ ግብአቶችን ይዟል። ይህ መመሪያ ተግባቦት (ግንኙነት) በሌለበት 
ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ እንቅፋት ሲፈጥርና በተደጋጋሚ የግጭት እና የብቃት ማነስ ምክንያት በሆነበት 
የሕዝብ አቅም ዳራ እና የርዕሰ ጉዳዩ አሰራር ዘዴ በሚዘጋጅበት ጊዜ የተገኘ ትምህርትና ዕውቀትንም 
ያሳያል፤ ያንጸባርቃል።

የብሔራዊና አካባቢያዊ መንግስት አካላትን፣ የማህበረሰብ መሪዎችን፣ ተማሪዎችን፣ የአንድ አካባቢ 
ወጥ ነዋሪዎችን፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና የግል ዘርፉን ጨምሮ እያንዳንዱ የፒ3ዲኤም 
ክፍል ዝግጅት ላይ የመሳተፍ ዕድል የነበራቸው እያንዳንዳቸው ማየት፣ መዳሰስ፣ መረዳትና መቅረጽ 
በቻሉት ነገር ላይ በጣም ደስተኞች ነበሩ። 

የዚህ መመሪያ ሃሳብ እኤአ በ1990ዎቹ ውስጥ ሲጸነስ ጀምሮ እስከ የመጨረሻው ስራ ድረስ 
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ምህጻረ-ቃላት
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ጂአይኤስ የሥነ-ምድራዊ መረጃ ሥርዓት

ጂአይቲ የሥነ-ምድራዊ መረጃ ቴክኖሎጂዎች

ጂፒኤስ የሉላዊ መገኛ አቀማመጥ ሥርዓት

አይፒአር የአእምሮአዊ ንብረት መብት

አይፒአርኤ የአካባቢ ነዋሪ ሕዝቦች መብቶች ድንጋጌ

ኤንኢኤ ብሔራዊ የአካባቢ ኤጀንሲ (ቬትናም)

ኤንጂኦ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት

ኤንአይፒኤፒ ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ አካባቢዎች መርሀ-ግብር

ኤንአይፒኤኤስ ብሔራዊ የጥብቅ ቦታዎች ሥርዓት ቅንጅት

ፒ3ዲኤም አሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ ቀረጻ (ሞዴሊንግ) 

ፒጂአይኤስ አሳታፊ ሥነ-ምድራዊ መረጃ ሥርዓት

ፒኤልኤ አሳታፊ ትምህርትና እርምጃ 

ፒኤልዩፒ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ ዝግጅት

አርኤፍዲ ሮያል ፎረስት ዲፓርትመንት

ኤስኤፍዲፒ ማህበራዊ የደን ልማት ፕሮጀክት 

 ቲዩኤስኤፍፒ የታይላንድ ከፍተኛ ቦታዎች ማህበራዊ ደን ፕሮጀክት

ደብልዩአይፒኦ የዓለም አእምሮአዊ ንብረት 
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የመገኛ ቦታ መረጃ በማህበረሰብ/
በአካባቢ ደረጃ 

ሥነ-ምድራዊ መረጃ ቴክኖሎጂዎች

“የሥነ-ምድራዊ መረጃ ቴክኖሎጂዎች (ጂአይቲ) 
ፈጣን ዕድገት መሬትና አካባቢ እንዴት በምስል 
እንደሚታይም፣ እንደሚወከሉና ለመረዳት ብቁ 
እንደሚሆኑ የነበረውን ሁኔታ እየቀየረው ነው:: 
በውጤቱም የጂአይቲ ስራ ላይ ማዋል ሰዎች 
ቁሳዊ ሀብት መሰረትን እንዴት እንደሚመለከቱ፣ 
እንደሚጠቀሙና እንደሚያስተዳድሩ ሊለውጥ 
ይችላል። የሥነ-ምድራዊ መረጃ ሥርዓት 
(ጂአይኤስ) የአካባቢያዊ መረጃን ጨምሮ 
ስምምነት ላይ የተደረሰባቸውና ጥቅም ላይ የዋሉ 
ሣይንሳዊ የመገኛ ቦታ መረጃ ባህሪ የሚወክሉ 
ነገሮች መፍጠር ችሏል። በውጤቱም የመልክአ-
ምድራዊ አቀማመጥ ፖለቲካዎች እና የተፈጥሮ 
ማህበራዊ መስተጋብርን በተደጋጋሚ ቸል 
እየተባለና እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አካባቢያዊ 
ዕውቀቶች ገሸሽ ተደርገዋል።” (ዌይነርና ሌሎች፣ 
1999:18)።

ባለፈው አስርት ዓመት ጂአይኤስን ከማህበረሰባዊ 
ማዕከልነት ካለው ተነሳሽነቶች በተለይም የመገኛ 
ቦታ መረጃ አሰባሰብና ውሳኔ አሰጣጥ ጋር 
ለማቀናበር ጠንካራ ግፊቶች ነበሩ። በዓለም 
ዙሪያ ተመራማሪዎች እንደ አሳታፊ ጂአይኤስ 
(ፒጂአይኤስ) (አቦት እና ሌሎች 1998)፣ 
የጂአይኤስ ሕዝባዊ ተሳትፎ (ፒፒጂኤአይኤስ) 
(ኦበርሜየር 1998፤ ጆርዳን 2000፤ ዌይነር እና 
ሌሎች 2002)፣ የማህበረሰብ ቅንጅት ጂአይኤስ 
(ሲአይጂአይኤስ) (ፓሪስ እና ዌይነር 2002) 
እና ሞባይል አገዝ ጂአይኤስ (ኤምአይጂአይኤስ) 
(ማክኮንቺ እና ማክኪኖን 2002) የመሣሠሉ 

እና ሌሎች ምህጻረ ቃላትን በመጠቀም በተለያየ 
አቀራረብ እየሰሩ ነበር። በጣም በአብዛኛው ጥቅም 
ላይ የዋለው ቃል አሳታፊ ጂአይኤስ ሲሆን እንደ 
ዘርፉም በርቢ ኃይል እያደገ ነበር (ቻፒን 2005)። 

ሁሉም ተመራማሪዎች ይህ ሥርዓት ተራውን 
ሕዝብ በምድራዊ አቀማመጥ ማጣቀሻ የመገኛ 
ቦታ መረጃ ለማዘጋጀት እና ለመተንተን ብዙ 
እውነታዎችን ከተለያዩ የመረጃ አይነቶች ጋር 
ማቀናጀት እንዲችሉ ያደርጋል የሚል እሳቤ 
አላቸው። ይህ ደግሞ ሰፊውን ህዝባዊ ተሳትፎ 
በአካባቢያዊ እና ህዝባዊ ፖሊሲ ውሳኔ አሰጣጥ 
ላይ ብቁ ያደርገዋል። 

ሆኖም ግን የጂአይኤስ ከፍተኛ ቴክኖሎጂያዊ 
እቃዎች አንፃራዊነት አንድ ማህበረ ሰብ 
የጂአይኤስ መረጃዎች ለማሰባሰብ እና ለመያዝ 
የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችም ከግምት በማስገባት 
ሊጠቀምበት አይችልም። ስለዚህ የውጪ እገዛ 
ሳይሆን የአብዛኛው የተገለሉ ወይም አነስተኛ 
ትኩረት ለተሰጣቸው ማህበረሰቦች ጂአይኤስ 
መጠቀም ከአቅማቸው በላይ ነው።(ዌይነር እና 
ሌሎች 2001፣ አቦት እና ሌሎች 1998)።

በፒጂአይኤስ ሃሳብ ጅማሬ ላይ ኮይከር (1995) 
የጂአይኤስ ባህሪና ተደራሽነት ተቃራኒ ፍላጎቶች 
ያሏቸው የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎችን 
በአንድ ጊዜ ያገላል ወይም ብቁ ያደርጋል ሲል 
አስተያየቱን ሰጥቷል። አቦት እና ሌሎች (1998) 
በበኩላቸው ተሳትፎና ጂአይኤስ እስከነጭራሹ 
በአጠቃቀም ይጣረሳሉ ወይ ሲሉ ጠይቀዋል። 

ፒጂአይኤስ በተለያዩ አቅጣጫዎችና የተለያየ 
ፍላጎት ባላቸው ቡድኖች መካከል ብቅ ያለ ነው:: 
በአሁኑ ወቅት እሳቤው ከ “በኢንተርኔት ላይ 
ጥገኛ ከሆነ የመገኛ ቦታ ማሳያ መልቲ ሚዲያ 

 
 
በፒጂአይኤስ ባህሪይ ተመራማሪዎችን ጂአይኤስንና የህብረተሰብ ፍላጎቶችን እንዲጋፈጡ እና የተሳታፊ 
ማህበረሰቦች ፍላጎቶችን በተለይ ለማሟላት የሚያስችል የስነ ምድራዊ መረጃ ስርዓቶች ለመንደፍ እና 
ለመጠቀም አስገድዷቸዋል። የፒጂአይኤስ አጠቃላይ ባህሪያት ግልጽ እየሆነ ሲመጣ ቀጥተኛ እና ፍጹማዊ 
ትርጓሜዎች ለመወሰን ቀላል አልሆነም። በውጤቱም በሚከተሉት ባህሪያት የተሞላ የተለያየ የፒጂአይኤስ 
አተገባበር አቀራረቦች ብቅ እያሉ መጡ፡-  

 በተለይ ማህበረሰቦች እና ግለሰቦችን ለማብቃት መፈለግ እና በጂአይኤስ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ • 
ህዝባዊ ተሳትፎ ለማበረታት የስርዓቶቹ መዘጋጀት፣ 
 የተለመደው የጂአይኤስ አጠቃቀም የተቀናጀ እውቀት መዛባትን ለመቀነስ የአካባቢያዊ እውቀት ማቀናጀት፣ • 
 የጂአይኤስ መረጃ ህዝቡ እንዲያገኝ የሚያደርጉ ስርዓቶች እና መዋቅሮች፣• 
 ከቴክኖሎጂው ከራሱ ቀጥተኛ ውጤት የተነሳ የህዝቡ በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ቸልተኝነቱን በማስገደድ እየቀነሰ • 
እንዲሄድ ከማድረግ ይልቅ በጂአይኤስ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል ከህዝባዊ ግብዓት እና 
መስተጋብር መመሪያዎች ማዘጋጀት፣  
 እውቀቶችን በመፈለግ ጂአይኤስ በግለሰቦች የግል ህይወት ውስጥ ጣልቃ የሚገባበት ሁኔታ እና አልፎ የመሄድ • 
ብቃቶቹን መቀነስ፣
 በብዛት እና በጥራት የሚገለጡ የእውቀት ልዩ ልዩ ይዘቶችን የሚወክሉ እና የሚያካትቱ የመሬት ማሳያ ግኝቶች • 
እና የጂአይኤስ መልቲ ሚዲያ ዘዴዎች አጠቃቀም እና 
 ጂአይኤስን ከኢንተርኔት ጋር ማቀናጀት • 

ከዌይነር ዲ. እና ሃሪስ ቲ. 1999:8. በደቡብ አፍሪካ የተቀናጀ የማህበረሰብ ጂአይኤስ ለመሬት ክፍፍል 
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እስከ በዘመናዊ የጂአይኤስ መሣሪያዎች በመስክ 
ላይ የተመሰረተ አሳታፊ የምርምር ዘዴዎች” 
ድረስ የሚዘልቅ ልዩ ልዩ አተገባበር ያቀፈ ነው 
(ዌይነርና ሌሎች 2001 ገጽ 10)።

አሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ (3ዲ) አምሳያ ቀረፃ 
(ፒ3ዲኤም) የጂአይኤስ አቅምን ወደ ገጠሩ 
ማህበረሰብ ለማቅረብና በሥነ-ምድራዊ የመረጃ 
ቴክኖሎጂዎች እና በአብዛኛው በተፈጥሮ 
ሀብት ላይ ጥገኛ በሆኑ የተገለሉ እና የተለዩ 
ማህበረሰቦች መካከል የሚገኙ አቅሞች ክፍተት 
ለማገናኘት ታስቦ የተዘጋጀ ዘዴ ነው።

ይህ መመሪያ ፒ3ዲኤምን በመጠቀም የጂአይኤስ 
አቅምን ከስር መሰረቱ ዝቅ በማድረግ የአሳታፊ 
ትምህርትና እርምጃ (ፒኤልኤ)ና ጂአይኤስ ሃሳብ 
አራማጆች፣ ተመራማሪዎችና ተግባሪዎች ለማገዝ 
ነው።

የትግበራ ሥነ-ምግባር

ስለ የሰው ቁሳዊ፣ ሥነ-ሕይወታዊ እና ማህበረ-
ባህላዊ ዓለማችን ምድራዊ የቦታ ማጣቀሻ 
ማግኘትና መረጃውን በሕዝባዊ ቦታዎች ተደራሽ 
እንዲሆኑ ማድረጉ መቋጫ የሌለው ደስታ 
የፈጠረ ይመስላል። እንደ ጉግል ኧርዝ ያሉ 
አስገራሚ ግኝቶች አሁን ኢንተርኔት ወይም 
ዘመናዊ ጂአይቲን በበቂ ሁኔታ ለሚያገኙ በቀላሉ 
ግልጽ ናቸው። በዚህ ሁኔታ ጂአይቲን በጥሩ 
ሁኔታ ለመጠቀም የሚደረገው የጥረት መንገድ 
በአስጨናቂ ግራ መጋባቶችና ስለ ማብቃት፣ 
ባለቤትነት እና “ማን” እና “የማን” (በሚቀጥለው 
ገጽ ሠንጠረዥ ይመልከቱ) የመሣሠሉ ጥያቄዎች 
ወደሚጭረው ታሳቢ ብዝበዛ ባሉ እጅግ በጣም 
ጠቃሚ ጉዳዮች ውስጥ ተሰራጭቷል። እነዚህ 
ጥያቄዎች በቴክኖሎጂ ማዕከሎች በጥንቃቄ 
ከተመረመሩ በመልካም ተሞክሮ ሰፊ ዳራ ውስጥ 
ተቀባይነት ያላቸው ባህሪያትና ጸባያት ሊጨምሩ 
ይችላሉ።(ራምባልዲ፣ 2006ኤ)።

አሳታፊ 3ዲ አምሳያ ቀረፃ፡- ከግብ መድረሻ 
መንገድ 

ፒ3ዲኤም ማነጻጸሪያ (ስኬል/scale) ካላቸው 
ካርታዎች ላይ የምድር ገጽታ መረጃ (እንደ 
የመልክአ-ምድር ከፍታ ማሳያ መስመሮች/
ኮንቱርላይንስ) የሰዎች የቦታ መገኛ 
ትውስታዎችን ለማመላከት እንዲጠቅም 
መረጃዎች ነቅሶ አውጥቶ ካርታ የመስራት ዘዴና 
ከዚያም አካላዊ ገጽታው የመገጣጠም ዘዴ ነው 
(ምስል 1 ይመልከቱ):: 

 
ምስል 1. ቅርጹ፡- ለመማርና ለመስማማት አመቺ

ፒ3ዲኤም መማርን፣ ትንተናንና ከድንበር ጋር 
በተያያዘ የቦታ መገኛ ጉዳዮች ላይ የማህበረሰብ 
ተሳታፊነትን ለማፋጠን በቂ ዘዴ በመሆን 
ዕውቅናው እየጨመረ መጥቷል:: ፒ3ዲኤም 
የትብብር የተፈጥሮ ሀብት ስራ አመራር 
ተነሳሽነቶችን ያግዝና በአካባቢ ባለድርሻዎች 
እና በውጫዊ ተቋማትና አካላት መካከል የአቻ 
ለአቻ ውይይት ሊያፋጥን ይችላል። ከአካባቢ 
ማህበረሰቦች የተውጣጡ ተወካዮች የመገኛ 
ቦታ መረጃን (የመልክአ-ምድር ከፍታ ማሳያ 
መስመሮች/ኮንቱርላይንስ) ካላቸው የቦታ መወሰን 
ከዕውቀት ጋር በማጣመር በማነጻጸሪያ (ስኬል) 
ያለው 3ዲ አምሳያዎች (ሞዴል) ይሰራሉ። 

የከፍታ ማሳያ መስመሮች/ኮንቱርላይንስ የካርቶን 
ሰሌዳን ወይም በተወሰነው የውፍረት መጠን 
(የቁመት ማነጻጸሪያው/ስኬሉ ለመግለጽ) ኢቪኤ/
ፒኢ ወረቀቶች ቆርጦ ለማውጣት እንደ መሪ 
መንገድ አገልግለዋል። አምሳያውን/ምስሉን 
ለመስራት ተቆርጠው የወጡት የወረቀት ክፍሎች 
አንዱ በአንዱ ላይ እየተጫነና እየተደረበ 
እየተቀጠለ ያድጋል።

በመጀመሪያ የአካባቢ እውቀት ባለቤቶች ስለ 
መገኛ ቦታ ያላቸውን እውቀት መሰረት በማድረግ 
በምክክር ሂደት ውስጥ የካርታ መፍቻ (የካርታው 
የሚታይ ቋንቋ/መግለጫ/ ሰርተዋል። የመፍቻው 
አካሎች በመጠቀም የመሬት አጠቃቀምን፣ 
የመሬት ሽፋን እና የሚሰኩ ወረቀት መርፌዎች 
(ነጥቦችን ለመጠቆም)፣ ክር (መስመሮችን 
ለማሳየት) እና ቀለም (ባለ ብዙ ማእዘናት 
ሁኔታዎችን ለማሳየት) በመጠቀም ሌሎች 
ገጽታዎችን በአምሳያው ላይ አሳይተዋል። 

አንድ ጊዜ አምሳያው (ሞዴሉ) ከተጠናቀቀ በኋላ 
ተሳታፊዎች የቦታ ማነፃፀሪያ ጠቋሚ መረጃ ወደ 
ጂአይኤስ ለማስተላለፍ ልኬት ያለው ሰንጠረዥ 
ይጠቀማሉ። ሰንጠረዡ በጂፒኤስ ንባብ ወይም 
ከሌላ ምንጮች የተገኘ የምድር መለያ ማሳያ 
መረጃን ለመጨመር ያመቻል። 



4

  “ማን ” እና “የማን” ጥያቄዎች ማጠናቀር

ደረጃ I፡ ማቀድ • 

ማን ይሳተፋል• ?
 •	 ማን መሳተፍ እንዳለበት የሚወስነው 
ማን ነው?
 •	 በማን አመዳደብ/የካርታ አሰራር ማን 
ይሳተፋል?
 •	 …  እና ማን ይቀራል?
 •	 ችግሮች ማን አገኛቸው?
 •	 የማን ችግሮች?
 •	 የማን ጥያቄዎች?
 •	 የማን አመለካከት?
 •	 …   እና የማን ችግሮች፣ ጥያቄዎችና 
አመለካከቶች ይቀራሉ?

 ደረጃ II:  የካርታ ስራ/አመዳደብ ሂደት • 
 

 •	 የማን ድምጽ ይደመጣል? ሂደቱን ማን 
ይቆጣጠረዋል?
 •	 ጠቃሚ ስለሆነው ነገር ማን 
ይወስናል?
 •	 ምን መታየት እና እንዲታወቅ መደረግ 
እንዳለበት ማን ይወስናል እናስ ማን 
መወሰን አለበት?
 •	 ማን የማየትና የመንካት ተደራሽነት 
አለው?
 •	 የመረጃ አጠቃቀሙን ማን 
ይቆጣጠራል?
 •	 ማን ተገልሏል?
 •	 ማን ይገባዋል?
 •	 የማን እውነታ ተገልጿል?
 •	 የማን ዕውቀት፣ መደቦች፣ 
አመለካከቶች?

 •	 የማን እውነትና አመክንዮ?
 •	 የማን የቦታና የድንበር እሳቤ  (ካለ)?

•	  የማን (የሚታይ)  የመገኛ ቦታ 
ቋንቋ?
 •	 የማን የካርታ መፍቻ?
 •	 በካርታው ላይ ያለው የሚነገረው 
ለማን (ግልጽነት)?
 •	 የቁሳዊ ውጤቱን ማን ይረዳዋል?  
እና ማን አይረዳውም?
 •	 ...  እና የማን እውነታ ቀርቷል? 

 ደረጃ III: የተገኘ መረጃ መቆጣጠር፣ • 
ማሳወቅና ማሰራጨት

 •	 ውጤቱ የማን ይሆናል?
 •	 ካርታዎቹ የማን ይሆናሉ?
 •	 የተገኙ መረጃ የማን ይሆናሉ?
 •	 መረጃው ካፈለቁትና እውቀታቸውን 
ካካፈሉት ጋር ምን ቀርቷል ?
 •	 ቁሳዊ ውጤቱን በመጠበቅ ወቅታዊ 
ማሻሻያዎች ማን ያቀናጃል?
 •	 የማን ትንተናና ጠቀሜታ?
የተሰበሰበውን የመገኛ ቦታ መረጃ • 
ማን  ይተነትናል?
 •	 መረጃውን የማግኛ መንገድ ያለው 
ማን ነው እና ለምን?
ማን ይጠቀምበታል እና ለምን• ?
...  •	 እና ማን አያገኘውም እና 
አይጠቀምበትም?
 •	 በማያወላዳ ሁኔታ  …
 •	 ምን ተለውጧል?  ከለውጡ ማን 
ተጠቀመ?  በማን ኪሳራ?
 •	 ማን ተጠቀመ ማን ከሰረ?
ማን ብቁ ሆነ እና ማን ብቃቱን አጣ• ?
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እንደዚሁም ሰንጠረዡ ተሳታፊዎች በአምሳያው 
(ሞዴሉ) ላይ ግምታዊ የመገኛ እና መገናኛ 
ነጥቦች በመውሰድ ጂፒኤስን በመጠቀም በመሬት 
ላይ እነዚህን ነጥቦች ለመለየት ያግዛቸዋል። 
እነዚህ አጠቃቀሞች አምሳያዎች የድንበር ድርድሮችን 
ለማገዝ በሚውሉበት ጊዜ ጠቀሜታቸው እጅግ የላቀ 
ነው። በ3ዲ ላይ ያሉ መረጃዎች አምሳያዎች በዲጅታል 
ፎቶ የማንሳት ጥበብ ተገኝተው ወደ ጂአይኤስ መረጃ 
ሊገቡ ይችላሉ። 

ምንም እንኳ ይህ ዘዴ ባህላዊውን እና 
አካባቢያዊውን እውቀት መዝግቦ ለማስቀመጥ 
እና ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ 
አገልግሎት ላይ የዋለ ቢሆንም በአጠቃላይ 
የድንበር ጉዳዮች መልስ ለመስጠት የፍላጎት 
ተነሳሽነት በሚኖርበት ጊዜ ያገለግላል።

አምሳያዎቹ ወደ መስራት የሚያመራው የአሳታፊ 
ሂደት የአካባቢ እና ውጫዊ ግብዓቶችን እና 
የክህሎት እገዛዎችን ይፈልጋል። አንድ ጊዜ 
አምሳያው ከተጠናቀቀ የአካባቢው የማህበረሰብ 
አባላት ሊጠብቋቸው እና ሊጠቀሙባቸው 
ይችላሉ። በሂደት ውስጥ እንዲያግዟቸው 
በማህበረሰቦቹ የሚጋበዙት የቴክኖሎጂ እውቀት 
ያላቸው አካላት በካርታው ስለሚሰራው/
ስለሚመደበው አካባቢ ስለ ቁሳዊ፣ ስነምህዳራዊ 
እና ማህበረ-ምጣኔሃብታዊ ከባቢዎች እውቀት 
ሊኖራቸው ይገባል። የድርጊት እቅዶቹን 
በመተግበር እና በካርታ ስራው ብቅ የሚሉ 
አዳዲስ እውነታዎች እና የክትትል ሂደቶች ላይ 
ምላሽ ለመስጠት ተሳታፊ ማህበረሰቦችን ለማገዝ 
እነዚህ የቴክኖሎጂው እውቀት ያላቸው መካከለኛ 
አካላት የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት የቻሉትን ሁሉ 
ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። 

አንድ የ3ዲ አምሳያ በሚሰራበት ጊዜ ከገጽ ከ6 
እስከ 12 በተጠቀሰው መሰረት ቀጥሎ በሚኖሩት 
ጊዜያት ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች የሚውሉ ምጣኔ 
ሃብታዊ እና ባህላዊ እሴቶቻቸውን ልኬት እና 
ማነፃፀሪያ ባላቸው እና መልክአምድራዊ ማጣቀሻ 
ነጥብ ባላቸው የ3ዲ አምሳያዎች ላይ ለማሳየት 
(ምስል 1ን ይመልከቱ) ተሳታፊዎች አንድ ላይ 
በመሆን በመማር ሂደት ውስጥ ያልፋሉ። 

በገጽ 11 ላይ በተጋራው መሰረት ውስን 
የመንቀሳቀስ ብቃቱ የ3ዲ አምሳያ አንዱ ዋነኛ 
ችግር ነው። ስለዚህ አገልግሎቱ በዙሪያው 
ከተገኙ ብቻ ጋር የተወሰነ ነው። የፒ3ዲኤም 
አገልግሎትን ለማስፋት ይዘታቸውን ተንቀሳቃሽ 
እና ለሃሳብ ልውውጥ አመቺ እንዲሆኑ 
ለማድረግ አምሳያዎቹ ከጂፒኤስ እና ጂአይኤስ 
ጋር መቀናጀት አለባቸው። ይህ ደግሞ የምድር 
ማነፃፀሪያ እና ማጣቀሻ ነጥብ መረጃን በትክክል 
ለመጨመር፣ ተጨማሪ ትንተናን ለመስራት 
እና በታተሙ እና በኤሌክትሮኒክ ሰነዶች ላይ 
የካርቶግራፊ መረጃዎችን ለማግኘት ያስችላል። 

ከሶስቱ ስርዓቶች እና ዘዴዎች ጥምረት 
የሚገኘው ይዘት ለለውጥ እና ፈጠራ የሚያመሩ 
የትብብር ልማት ተነሳሽነቶች ውስጥ ስለ አካባቢ 
የመገኛ ቦታ እውቀት ትክክለኛነት ስፋት እና 
እርግጠኛነት መጨመር እና ለበለጠ ሚዛናዊ 
የኃይል ክፍፍል መንገድ ጠረጋ ተጨማሪ 
ግብዓት ያመጣል። 

የመገኛ ቦታ መማማር እና አምዳዊ ቀጥታ 
የወደላይ አቅጣጫ (ቨርቲካል ዳይሜንሽን)

“የሰው ልጅ የአእምሮ ችሎታ ስሜትንና 
አመለካከትን፣ ማሰብን፣ መመሰልን፣ ምክንያት 
መስጠትንና ችግር መፍታትን፣ ትውስታን፣ 
መማርንና ቋንቋን ይጨምራል። ቦታ፣ 
መጠን፣ ርቀት፣ አቅጣጫ፣ ቅርጽ፣ ንድፍ/
ፓተርን፣ እንቅስቃሴ እና በነገሮች መካከል ያሉ 
ግንኙነቶች እንደምናውቀው እና እንደተረዳነው 
አይነት የመገኛ ቦታ አለም አካል ናቸው” 
(ሞንቴሎ፣ 1997)።

አእምሮ ውስጥ የሚገኝ ካርታ አለምን 
የሚወክል ውስጣዊ ነገር ሲሆን የመገኛ ቦታዎቹ 
ባህሪያት በትውስታው ውስጥ የተጠራቀሙበት 
ነው። “እዚያ ጋር ምን እንዳለ፣ ባህሪያቶቹ እና 
መገለጫዎቹ ምን እንደሆኑ የት እንዳለ እና 
እዚያ እንዴት መድረስ እንደሚቻል” (ሞንቴሎ፣ 
1997) ለማወቅ ያግዘናል። 

እያንዳንዱ ግለሰብ ልዩ አእምሮአዊ ካርታ 
አለው። እነዚህ ልክ እንደ ካርቶግራፊ 
ካርታዎች በተወሰነ ልኬት ማጣቀሻ የተካተቱ 
ሳይሆኑ መለያቸው ሳይዛባ በተዋረድ የተሰደሩ 
በቁሳዊ፣ በምልከታ ወይም በአስተሳሰብ 
ድንበሮች የተወሰኑ የመረጃ ክምችቶች ናቸው 
(ሞንቴሎ፣1997):: አእምሮአዊ ካርታዎች 
መረጃዎች በሚገኙ እና አስፈላጊ በሚሆኑበት 
ጊዜ ለምሳሌ የታዩ ካርታዎች ትውስታዎች፣ 
በቦታው ጉዞ ሲደረግ ወይም በቋንቋ ሲገለጽ 
ለሚነሱ የተወሰኑ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት 
በወቅቱ የሚዘጋጁ ናቸው:: ልክ እንደ አትላስ 
በተፈለገ ጊዜ ለማንበብ የሆነ ቦታ ላይ 
በአእምሮ ውስጥ የሚጠራቀሙ አይደሉም። 
የሰዎች እውቀት ምሉእ ስላልሆነ ስህተት 
ሊኖርበት ይችላልና የግድ ትክክለኛ ላይሆኑና 
ስህተት ሊገኝባቸው ይችላል። የተሳሉ ረቂቅ 
ካርታዎች የውጭ ቁሳዊ አካል አመላካች ሲሆኑ 
አእምሮአዊ ካርታዎች አለምን የሚወክሉ 
ውስጣዊ ናቸው። ሁለቱ በግድ ተመሳሳይ 
መሆን አይጠበቅባቸውም፤ አንድ ካርታ ማርቀቅ 
ወይም በአንድ የ3ዲ አምሳያ መረጃ ማስገባት 
ተጣጣሚነት እንዲኖር ያስገድዳል። 
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የሰው ልጅ በሶስት ደረጃዎች ማለትም በመሬት 
አመላካች፣ መንገድ እና በቅየሳ እውቀቶች እድገት 
ውስጥ የመገኛን ቦታ እውቀት እያደገ መጥቷል:: 
የመጀመሪያው ከሆኑ ነገሮች ጋር በማገናኘት 
ቦታዎችን የማስታወስ ችሎታ ሲያሳይ፣ ሁለተኛው 
እያደገ የመጣው የመሬት አመላካቾች በቅደም 
ተከተል የማስቀመጥ ስሜትን ተከትሎ ነው። 
የመጨረሻው እና በደንብ ያደገው ደረጃ (ምስል 
2) እውቀቱ በአንድ ጊዜ ብዙ ቦታዎችን የቦታዎቹ 
ግንኙነትን ሲያካትት እና ይህም ለመጎብኘት 
አቋራጭ ለመስራት እና የፈጠራ ዳሰሳዎች 
ለማድረግ ሲችል ነው (ሞንቴሎ፣1997)።

ይህ ከባዶ 3ዲ አምሳያ ጋር የተፋጠጡ መረጃ 
ሰጪዎች እንዲማሩበት የተደረገው መንገድ 
ነው:: በመጀመሪያ በአምሳያው ላይ የእነሱ ቁሳዊ 
መገኛ ለማዘጋጀት የመሬት አመላካቾችን አዩ:: 
በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ እራሳቸውን እና/ 
ወይም ቤተሰባቸውን አሳይተው በተለያዩ የመሬት 
አመላካቾች መካከል የመገኛ ቦታ ግንኙነቶች 
አዘጋጁ። አንድ ጊዜ ይህ ከተከናወነ በኋላ መረጃ 
ሰጪዎች አምሳያውን ከእውነተኛው አለም ጋር 
በማያያዝ የአእምሮአዊ የመሬት አቀማመጣቸውን 
በትክክል የሚገልጹበት ሁኔታ ላይ ተገኝተዋል።

 
ምስል 2. የአእምሮአዊ መረጃዎች ማገጣጠም

በደቡብ ምስራቅ እስያ 3ዲ አምሳያዎች ተጠቅሞ 
በማህበረሰብ ደረጃ የሚሰሩ ባለሞያዎች 
እንደገለፁት ከባዶ የከፍታ ማሳያ መስመር 
(ኮንቱር) ካለው ካርታ ወይም ከባዶ ወረቀት 
ይልቅ ባዶ 3ዲ አምሳያ የሰጣቸው መረጃ 
ሰጪዎች የልኬት ማነፃፀሪያ ባለው፣ የምድር 
ነጥብ ማሳያ ባለው ሁኔታ የመገኛው ቦታ 
እውቀታቸውን በቀላሉ በማሳየት ብዙ ትክክለኛ 
ዝርዝር ጉዳዮችን መጨመር ችለዋል::

ምክንያቱም 3ዲ አምሳያዎች የአእምሮን ኃይል 
በማሰባሰብ (ሣጥኑን ይመልከቱ) የልኬት 
ማጣቀሻን ያመቻቻሉ፣ ተሳታፊዎች ስለተጠቀሰው 
ቦታ ያለው መረጃ የበለጠ ሙሉ እና ትክክለኛ 
እንዲያደርጉት ያግዛቸዋል። በአጠቃላይ ይህ 
በአሳታፊ የድርጊት ምርምር ዳራ ውስጥ በስፋት 
የመገኛ ቦታ እውቀትን ለማሳየት ያገለግል 
በነበረው በንድፍ ካርታ ላይ አይታይም። በከፍታ 
ማሳያ ካርታ እና በተነፃፃሪው 3ዲ አምሳያ 
መካከል ያለው ልዩነት ትውስታን እና የመገኛ 
ቦታዎች ተዛምዶን ለመቀስቀስ የሚያገለግሉ 
የአምዳዊ አቅጣጫ መሰረታዊ ጠቋሚ ምክንያት 
ነው። ከተለያዩ የሰዎችን እውቀት ወደ መገኛ 
ቦታዎች ዝቅ በማድረግ ለማሳያነት1 ካገለገሉ 
ዘዴዎች መካከል የአእምሮአዊ ካርታዎችን 
ለመሳል ጉልህ የሆነ ጠቀሜታ ካበረከቱት አንዱ 
ፒ3ዲኤም ነው። ምክንያቱም የአምዳዊ የወደላይ 
አቅጣጫን በመጨመር እንደ ቀለሞች፣ ቅርጾች 
እና አቅጣጫዎች የመሳሰሉት የመግባቢያ ቀላል 
ዘዴዎችን መጠቀም ስላስቻለ ነው።

1 የማሳያ ዘዴዎች፣ ረቂቅ ካርታ ስራ ተቋራጭ ምስል ስራ፣ አሳታፊ በአየ
ር ላይ የተነሳ የፎቶ አተረጓጎም፣ ጉባጉብ/የምድር ገጽታ፣ ካርታ ስራ፣ ወዘ
ተ ያካትታል።

“የመሬት አቀማመጥ (ለምሳሌ ካርታ፣ 3ዲ አምሳያዎች፣ ምስሎች፣ ቅቦች፣ ወዘተ) ማሳያ ምትኮች ጠቃሚነት 

ከቁሳዊ ማንነታቸው ሰዎች በአእምሮአቸው መረጃን ከሚያቀናብርበት ጋር ከሚኖር መስተጋብር የተገኙ 
ናቸው::

ሰዎች በአእምሮአቸው የሚያቀናብሯቸው መረጃዎች በጉዳዮቹ ብዛት (ትውስታ) እና በቅንብሩ ቁጥር (ሂደት) 
ውሱን ሲሆኑ ለእይታ የተዘጋጁ ውጫዊ አመላካቾች ግን መጠናቸው ውስን አይሆንም፡፡ የአእምሮ መረጃ 
ቅንብር ሲዋዥቅ የውጪ አመላካቾች ግን ቋሚ ናቸው፡፡ የሰዎች የመረጃ ቅንብር የግል፣ ውስጣዊ ክስተት፣ 
ሲሆን ውጫዊ ማሳያዎች ግን ህዝባዊ፣ ማንቀሳቀስ የሚቻል እና ለሌሎች ማካፈል የሚቻል ነው፡፡ ውጫዊ 
ማሳያዎች የሰውን ትውስታ ያሰፉና ከአእምሮ ሸክምነት ወደየሚታይ ፣ በቦታ ተስተካክሎ ወደሚገለጽ ነገር 
በመቀየር ሂደቱን ያፋጥናል፡፡ ሰዎች ቅደም ተከተሉን በመጠበቅ የመረጃ እና የአእምሮ ቅንብር ስራዎች መጠን 
በአእምሮአቸው የመያዝ አቅማቸው ውስን ሲሆን ይዘትን እና ቅርጽን በማስታወስ ግን ልዑቅ ናቸው፡፡ 

ውስጣዊ መረጃዎች እና ቅንብሮች ወደ ውጫዊ ይዘት እና ቅርጽ መለወጥ የአንጎልን ብቃት ከፍ ያደርጋል፡፡”

(ከትቬርስኪ እና ሊ 1999: 1 የተወሰደ)
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በተጨማሪም ካርታዎች ከቀደሙት ትውልዶች 
ከትውስታ ጋር በሚሰጡበት ጊዜ የ3ዲ ካርታ ስራ 
ሂደት ትውስታን በመቀስቀስ፣ ጥብቅ እውቀትን  
ስራ ላይ በማዋል እና የሚታይ እና የሚዳሰስ/
ተጨባጭ የህይወታዊ መገለጫ ቦታ እና ባህላዊ 
የመሬት አቀማመጦች እና አጠቃቀሞች አሳላጭ 
ይሆናል። 

ፒ3ዲኤም ድህነት፣ መገለል፣ ተለይቶ መቀመጥ፣ 
ዝቅተኛ ትምህርት እና የቋንቋ እንቅፋቶች 
በተደጋጋሚ ህብረተሰቡን ለቀረጹባቸው ቦታዎች 
የተዘጋጀ ነው። በእንደዚህ አይነት ቦታዎች 
የሚኖሩ ብዙዎቹ ሰዎች በረቂቅ እሳቤዎች 
ከመማር ይልቅ በተጨባጭ በስሜታቸው 
ከሚያገኙት ነገር ወደ መማር ያዘነብላሉ። ስለዚህ 
በአግባቡ እንዲያውቁ የተደረጉ የሰፈር ነዋሪዎች 
የፒ3ዲኤም አሰራርን በቀላሉ እና በታላቅ ደስታ 
መጠቀም ሲችሉ እና በተለያዩ የመማር ደረጃዎች 
ሲያከናውኑት ታይተዋል። በእርግጥ የዚህ ዘዴ 
ቁሳዊ ባህሪይ በንግግር፣ በእይታ እና በነባር 
ልምምዶች የፈጠራ ትምህርትን እያበረታቱ 
ግብረመልስ እያነሳሱ፣ ክርክር እና ድርድርን 
እያበረታቱ እና በሚታይ እና በሚዳሰስ (ምስል 3  
እና ምስል 4) ሁኔታ መረጃ ቅብብልን ያነሳሳል። 

 
ምስል 4. መረጃ ተዳሳሽ ሲሆን

በጂአይኤስ እንደሚደረገው ሁሉ 3ዲ አምሳያዎች 
ተደራራቢ የመረጃ መደቦችን መያዝ እንዲችል 
የተለያዩ የመለያ ዘዴዎችን ይጠቀማል፤ እነዚህም 
ማህበረሰብ ተኮር የመገኛ ቦታ ትንተናን እና 
ውሳኔ አሰጣጥን ያፋጥናሉ። 

ምክንያቱም 3ዲ አምሳያዎች የአካባቢ እውቀት 
ጠቃሚ መገለጫዎች ሲሆኑ በተደጋጋሚ የአካባቢ 
ምልክቶች እየሆኑ መጥተዋል። ለአዲስ መጤዎች 
ቦታውን ለማስተዋወቅ፣ የአካባቢውን ስነምድርና 

የአሳታፊ 3ዲ አምሳያ (ሞዴሊንግ) ጠቃሚ 
አገልግሎቶች
 
በአዳጊ አገራት ለ20 አመታት የተገኘው ልምድ 
ለብቻቸው ወይም ከጂአይኤስ እና ጂፒኤስ ጋር 
ተቀናጅተው እና የሰፊ ተግባር ተኮር ስራዎች አከል 
ተደርገው ያገለገሉ 3ዲ ማሳያዎች በሰው ልጅ 
እድገት እና መስተጋብር ውስጥ ብዙ መሰረታዊ 
አገልግሎቶች ላይ አስተዋጽኦ አድርገዋል። 

 
ምስል 3. በሪዛል ፊሊፒንስ 2000 ፓሚቲናን ጥብቅ የመሬት 
መልክዓ ምድር/የወፍ በረራ ገጽታ

የፍለጋ/የግኝት ትምህርት

ባለፈው ክፍለ ዘመን 3ዲ አምሳያዎች 
የስነምድራዊ መረጃን ለትምህርት አላማዎች 
በማቅረብ ጠቃሚ ሚናን ተጫውተዋል። 

ከ1987 ጀምሮ 3ዲ አምሳያዎች ሰዎች እየሰሩ 
የሚማሩባቸው አሳታፊ መንገዶች በመሆን 
አገልግለዋል።

የመማር ድርጊት በአእምሮአዊ ብቃት ወይም 
በባህሪ ላይ አንፃራዊ የሆነ ዘላቂ ለውጥ 
እንደሚያስከትል (ሞንቴሎ፣ 1997) ከግምት 
በማስገባት 3ዲ አምሳያ የማዘጋጀት ሂደት የግል 
እና እንደ እድል ሆኖ የህብረት የመማማር 
ልምድን ጠቃሚነት ይወክላል። አንድ 3ዲ 
አምሳያ የጎንዮሽ “የወፍ በረር” አቅጣጫ በማሳየት 
የተሳታፊዎች በመገኛው ቦታ ላይ የተወሰኑ እንደ 
ተፋሰስ ተያያዥ ስርዓተ ምህዳር እና የተፈጥሮ 
ሃብት ስሪት እና ተደራሽነት ማእቀፍ ማጣቀሻ  
የመገምገም ብቃታቸውን በማስፋት በንቃት 
መማር እና ትንተናን ያነቃቃል። በሌላ አባባል 
ግለሰቡን ከችሎታው ከእርሱ እውቀት ክልል 
በላይ የሆኑ ምህዳራዊ እና ማህበራዊ ትስስሮች 
እንዲረዳ ያግዛል። 
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ታሪክ ለማስተማርና ሰዎች የተፈጥሮ ኃብቶችን 
በዘላቂነት የመጠቀም እና የመንከባከብ 
ፍላጎታቸው እንዲጨምር ለማድረግ 
አገልግለዋል:: 

እውቀትን ለእይታ ማብቃት

“እውቀት በዙሪያችን የሚገኘውን ዓለም 
የምናይበት፣ የምንረዳበት፣ ትርጉም 
የምንሰጥበት፣ ወይም የምናስተውልበት 
እርስ በእርሳቸው የተያያዙ የትርጓሜ ሕጎች 
ድምር ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።” (ሊውይስ፣ 
2001):: እውቀት ከውጪው ዓለም የሚገባ ስሜት 
ቀስቃሽ ለሆነ ነገር ውሳኔ ለመውሰድ፣ ለመተግበርና 
ለመቋቋም የሚያመራን በአእምሮአችን ውስጥ 
የምናጠራቅመው ነገር 
ነው። እውቀት እንደየሰዉ 
ሲሆን ያለመቋረጥ 
በሚደረግ በተጨባጭ 
ልምምዶች፣ ምልከታዎች፣ 
ምላሾችና እሳቤዎች 
ከመፍጠርና ከመሞከር 
ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ 
በመሳተፍ በእያንዳንዱ ሰው 
አእምሮ ውስጥ የሚፈጠር 
ነገር ነው። 

በማንጸባረቂያው 
አንድ ጫፍ ላይ የእኛ የተገለጸ እውቀታችን 
ነው ተብሎ የሚወሰደው ነው:: ይህ መልስ 
የምንሰጥበትና በቃል፣ በዳራ፣ በቁስ ወይም 
በሚታይ ቅርጽ በቀላሉ ልንይዘው የምንችለው 
ነገር ላይ የምናውቀው ሲሆን እውቀት ነው 
(ሊውይስ፣ 2001)። 

ጉዳዩ በተቃራኒው አቅጣጫ ደግሞ “ታሽጎ 
የተቀመጠ” በንቃት የማይታወቅ ሆኖ 
በአመለካከትና በፍላጎት የሚገለጽ እና በሥነ-
ልቦናዊ ሁኔታ ከድብቁ የአእምሮ ክፍል 
በመውጣት በድንገት ስራ ላይ የሚውል 
እውቀት (ሰብኮንሸስ ኖውሌጅ) ነው። ይህ 
ማለት እንድናገኘው ከፈለግን ስሜታዊ 
መሰናክሎችን ማሸነፍ አለብን ማለት ነው። ይህ 
ግልጽ ያልሆነው እውቀታችን ጥብቅ እውቀት 
በማለት በተደጋጋሚ የሚጠራው ለመግለጽ 
አስቸጋሪ ከሚሆን እውቀት የሚገናኝና ሰዎች 
ጋር በአንድ ጊዜ የማያውቁት (ሰንጠረዡን 
ይመልከቱ) እና ሌሎች በዚህም የዕለት ተዕለት 
ድርጊታቸውን የሚመሰርቱበት እውቀት 
ወደመሆን ይመጣል:: እንዲህ ዓይነቱ እውቀት 
በጥልቅ ውይይት እና በግንኙነት የተሳትፎ 
ልምምዶች እንዲገለጽ ማድረግ ይቻላል። በብዙ 
አጋጣሚዎች 3ዲ አምሳያዎች ትውስታን 
በመቀስቀስና እንዲህ ዓይነት እውቀትን ግልጽ 
በማውጣት አቀጣጣይነቱ ተረጋግጧል። 

በፒ3ዲኤም ስራ ላይ ተሳታፊዎች ምን 
እንደሚያውቁና እንዲህ ዓይነቱ እውቀት እና 
ማህበረሰባቸው ለእነሱ የሚሰጠው ጠቃሜታ 
አውቀዋል። አብዛኛውን ጊዜ ይህ የሚገኝ 
ግንዛቤ በተሳታፊዎች መካከል ከፍተኛ ደስታ 
ሲጭርና በስራ “የማግኘት” እና የበለጠ 
የመማር ፍላጎታቸውን መነሳሳት ያሳያል።

ይህ የመመሪያ መጽሐፍ ጥብቅ (የመገኛ ቦታ) 
እውቀትን ለእይታ የማብቃት ስራ በሚያፋጥን 
ዘዴ ዙሪያ የሚሽከረከር በመሆኑ ይህንን 
የመለያየት ስራ ማክበሩ ጠቃሚ ነው። ይህ 
ዘዴ በሰፊው እና በጥልቀት በመማር ሂደት 
የፒ3ዲኤም ተሳታፊዎች ስላላቸው እውቀት 
መጠን ግንዛቤን ይጨምርላቸዋል። ይህ 
ተሳታፊዎችን በአእምሮአቸው ግልጽ እየሆነ 

የሚመጣውን 
የመተንተን፣ 
የመግባባት 
እና በተወሰኑ 
ጉዳዮች ላይ 
የመቀራረብ 
ብቃታቸውን 
ከፍ ያደርጋል። 

የአእምሮ 
ካርታዎች 
የዓለም ውስጣዊ 
ግልባጭ 

እና በትውስታ ውስጥ የተጠራቀመ የመገኛ 
ቦታዎች ባህሪያት መሆኑን በገጽ 5 በዝርዝር 
ውይይት ተደርጎበታል። እነሱም በተደጋጋሚ 
የጥብቅ እና ግልጽ እውቀታችን ክፍሎች 
የሚወክሉ ሲሆን ረቂቅ ካርታዎችን፣ ተቋራጭ 
ምስሎችን፣ ባለልኬት ማነጻጸሪያ ካርታዎችን፣ 
ስዕሎችንና ቁሳዊ ወይም የእይታ (ቨርችዋል) 
3ዲ አቅጣጫዊ አምሳያዎች በመጠቀም ለእይታ 
የሚበቁ ናቸው። 

በቴክኖሎጂ ላይ ከሚመሰረተው ጂአይቲ ጋር 
ሲነጻጸር ፒ3ዲኤም በአካባቢ የሚገኝ የቴክኒክ 
ችሎታ ብቻ በመጠቀም ሊሰራበት እንደሚችል 
ሙሉ በሙሉ የተፈተሸ ነው። 

ይህ ዘዴ የመገኛ ቦታ እውቀትን በተለይም 
ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ ባላቸው፣ የቋንቋ 
መሰናክሎች እና የመሰረታዊ መገልገያዎች 
(ለምሣሌ፡- የኤሌክትሪክ ኃይል) እጥረት 
ባለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ዘንድ ለእይታ 
ማብቃት ያስችላል (ጂያላርድ እና ሌሎች 
2009፣ ሆሬ እና ሌሎች 2002፣ ራምባልዲና 

ከተከታታይ የአሳታፊ ትምህርት ስራ ልምምድ 
በኋላ የአንድ ትልቅ ሰው የማጠቃለያ አስተያየት  
“መጀመሪያ ላይ እየተጫወትን እንደሆነ አሰብን። 
በኋላ ሕይወታችንን እየተነተንን መሆኑን ተረዳን። 
እንደምናውቅ እናውቅ ነበር። ግን ምን ያህል 
እንደምናውቅና እውቀታችን ለራሳችን ምን ያህል 
እንደሚጠቅመን እርግጠኞች አልነበርንም።”
ካፒቴን ጆርጅ 1997 ብራንጌ ታዋኛን ካባያን ፊሊፒንስ
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ምሥል 5. በኬንያ ነስዩት ኦጊክ ሕዝቦቸ መካከል በአየር 
ንብረት ክልል ላይ መረጃዎችን ግልጽ ለማድረግ የሰንጠረዥ 
ድርድር አጠቃቀም በ2006 

በተለያዩ እና በተመሣሣይ ትውልዶች መካከል 
የእውቀት ልውውጥ

የፒ3ዲኤም ስራ ስለ ባህላዊ የአኗኗር ዘዴ የጠፉ 
ትውስታዎችን መልሶ ለማስታወስ ያገለግላል:: 
ሽማግሌዎች (የባሕላዊው እውቀት ባላደራዎች) 
እና ወጣቶች በተገኙበት ስለ አካባቢ ሁኔታ 
መነጋገር በትውልዶች መካከል የእውቀት 
ልውውጥና በተመሣሣይ ትውልድ መካከል ደግሞ 
ግንዛቤ ከፍ ማድረግን ያፋጥናል (ምሥል 6)። 

ምሥል 6. በነስዩት፣ ኬኒያ የአካባቢ ትምህርት ቤት ውስጥ 
ተማሪዎች በአምሳያው ላይ የሚገኙበትን ቦታ ሲመለከቱ 
2006

በብዙ አጋጣሚዎች ተሳታፊዎች ስለ ማህበራዊ፣ 
ባህላዊና ስነ-ሕይወታዊ ቁስ አካባቢያቸው 
ሁለንተናዊ ተጨማሪ እውቀት እንዳገኙ 
ሲደመድሙ ለአንድ ዓላማ በአንድ ላይ የመስራት 
ጠቀሜታ እውነታንም ማግኘታቸው ገልጸዋል:: 
እንደዚሁም ከተሰበሰበ፣ ሥነ-ምድራዊ ጠቋሚ 
ማጣቀሻ ከተሰጠው፣ ተጽፎ ከተቀመጠና 
እንዲታይ ከተደረገ በኋላ ስለ መገኛ ቦታ 
ያላቸው እውቀት እሴትና ታሳቢ ኃይሉ ግንዛቤ 
እንዲኖራቸው አድርጓቸዋል። 

እና ሌሎች 2002 እና 2007፣ ቲንኪም ዮንግ 
1992 እና 1994)። እንደ ረቂቅ የካርታ ስራ 
ካሉት ለእይታ ከማብቂያ ዘዴዎች በተለየ 3ዲ 
ምሰላ በተለያየ ደረጃ ትክክለኛነት በማሳየት 
በአንጻራዊነት ትክክለኛ የመገኛ ቦታ ማጣቀሻ 
ነጥብና የልኬት ማነጻጸሪያ ያለው በቃላትና 
በቁጥር መረጃ የሚሰጥ፣ ጉልህ የሆነ እሴት 
የሚጨምርና ለአካባቢ እውቀት የመግባቢያ 
ኃይልን ከፍ የሚያደርግ መረጃ የማዘጋጀት ዕድል 
ይፈጥራል።

አሳታፊ የምሥል መፍቻ መስራትና የሚታይ ቋንቋ 

አሳታፊ የምሥል መፍቻ መስራት (ገጽ 
28ን ተመልከቱ)። ያለማወላወል በሂደቱ 
ላይ ለመሳተፍና በካርታ ሰሪዎቹ ባለቤትነት 
እንዲጠበቅ ለማድረግ ወሳኝ ነው። የካርታ 
ወይም የምሥል መፍቻዎች በአካባቢው ቋንቋ 
በማህበረሰቡ ዓባላት መሰራቱ እጅግ በጣም 
ጠቃሚ ነው። 

የካርታ መፍቻ ስራውን በጥሩ ሁኔታ ለማቀላጠፍ 
ያንን ቋንቋ ቀደም ሲል በጥልቀት ማወቅ የግድ 
አይደለም። ሆኖም ቀደም ሲል ማወቁ የተለያዩ 
ባህላዊ ሥርዓቶችን ለመጠቀምና ተፈጥሮአዊ 
ሀብቶች እንዴት እንደሚታይና ጥቅም ላይ 
እንዲውሉ እንደሚደረጉ ለማወቅ ያግዛል። 
የመፍቻ ስራው ሂደት የአካባቢው ሕዝብ 
የባህላቸው አስፈላጊነት የሚያውቁበት ማዕቀፍ 
እንዲሆን ያግዛቸዋል። በእርግጥ ሁሉንም ባህላዊ 
ሥርዓቶች ውስብስብ ባህሪ መያዝ ላይኖርበት 
ቢችልም እንደ በሰንጠረዥ ደርድሮ (ምሥል 5 
ይመልከቱ) ያሉ ተጨማሪ መገልገያዎች ውስብስብ 
እውቀቶችን በግልጽ ለማምጣትና የተለያየ ባህላዊ 
ዳራ ባላቸው ሰዎች ዘንድ በቀላሉ ግልጽ ሊያደርግ 
በሚችል መሣሪያ በመወከል እንዲታወቅ ማድረግ::

መፍቻ መስራት ምናልባት የፒ3ዲኤም ዋነኛ 
ጠቃሚ አካል ነው። መፍቻ በትክክል ከተሰራ 
የእውቀቱን ባለቤቶች በመሪው መቀመጫ ላይ 
ያስቀምጣቸዋል። በአምሳያው ላይ የሚታይና 
ምልክት የሚሆን መስፈርት ሃሳቦች፣ 
እሳቤዎችና ትስስሮች ውስብስብ መረብን 
እንዲገልጹት ያደርጋቸዋል። አንድ በደንብ 
የተዘጋጀ መፍቻ ግልጽ ትርጓሜዎች ይሰጥና 
በተፈጥሮና ባህላዊ ገጽታዎች መካከል ያለውን 
ተዛምዶ በካርታ ላይ ያስቀምጣል። የፒ3ዲኤም 
ሂደት ተሳታፊዎችን ተጨባጭና አእምሮአዊ 
ቅርሶቻቸውን ለማስቀመጥና ለማሳየት እንደዚሁም 
ባህላዊ መስህቦቻቸው፣ የእውቀት ሥርዓታቸው 
እና ጠቃሚ ቁሳዊ ቦታዎቻቸውን እንዲያሳዩ 
ያግዛቸዋል። 
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የማህበረሰብ መዋሀድና ስለራስ መወሰንን ማገዝ

በብዙ አዳጊ ሀገሮች ተመዝግቦ የተገኘው ልማድ 
እንደሚያሳየው በማህበረሰብ ደረጃ የአካባቢ 
ፍላጎቶች ላይ ወይም ውጫዊ ስጋቶች ላይ 
ምላሽ ለመስጠት የተከናወነ የፒ3ዲኤም ስራ 
የአካባቢ እውቀቶችን በማነሳሳት በማህበረሰብ 
መዋሀድ በኩል (ምሥል 7) እና ስለራሳቸው 
ራሳቸው የመወሰን ብቃታቸውን በመገንባት 
በኩል አዎንታዊ ውጤቶች ማግኘት አስችሏል 
(ክራሆል 2009፤ ሙቸሚ 2009፤ ራምባልዲና 
ሌሎች 2007፤ ራምባልዲና ሌሎች 2006ሐ፣ 
ፒኤአፍአይዲ 2001)::

ምሥል 7. በ1:10,000 ልኬት ማጣቀሻ ባለው በፊሊፒንስ 
ቤንጉት ኢፉጋኦ እና ኑይቫ ቪዚያ የፒዩላግ ብሔራዊ ፓርክ 
ተራራ አምሳያ ላይ የአካባቢው ነዋሪ ሰዎች ሲሰሩ 1999።

በፊሊፒንስ ሰዎች የዘሬ ነው ይገባኛል የሚሉትን 
ነገር ሕጋዊ እውቅና በመስጠት በኩል የካርታዎች 
ኃይል መንገዱን የመራ (ዲ ቬራ 2005) ሲሆን 
በኬኒያ የኦጌይክ ሕዝቦች የማስማማት አቋምን 
አጠናክሯል (ራምባልዲ እና ሌሎች 2007)። 

እነዚህ ካርታዎች የተሰሩት የ3ዲ አምሳያዎች 
(ምሥል 8 እና ምሥል 10)፣ ጂፒኤስ እና 
ጂአይኤስ በጠንካራ ምክክር እና ተፈላጊው 
ውጤት በሚይዝ ሕጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ በመገኘት 
እነዚህን በማቀናጀት የተሰሩ ናቸው። 

አንድ 3ዲ አምሳያ መስራት ሰዎች መረጃና 
ፍላጎቶቻቸው ለመከፋፈልና አካባቢያዊ 
እውቀትን በማነሳሳት ማህበረሰቡ እራሱን 
ወደመቻል እንዲደርስ ለማበረታታት አብዛኛውን 
ጊዜ ሰዎች እንዲሰባሰቡ እና የማህበረሰብ 
መዋሀድን ለማፋጠን አዎንታዊ ውጤት አለው:: 
“ሽማግሌዎች ለወጣቶች ታሪክን ይነግራሉ፣ 
ባህልን ጠብቆ ለማቆየት አስፈላጊ የሆኑ አፈ-
ታሪክንና ሐይማኖታዊ እምነቶችን፣ የተለዩ 
አምልኮዎችንና ቦታዎች በማሳወቅ ያስተላልፋሉ::” 
(አልኮርን፣ 2000:1-2) (ራምባልዲና ሌሎች 
2007፤ ቻምበርስ 2006) (ሠንጠረዥ 
ይመልከቱ):: 

በደንብ የተዘጋጀ 3ዲ አምሳያ የማህበረሰብ 
ማንነት እና የአእምሮ ባለቤት የመሆን ስሜት 
የማቀጣጠል ብቃት ያለው ሲሆን የአካባቢ 
ባህላዊ ገጽታ አካል እየሆነ መጥቷል። የአካባቢ 
ነዋሪዎች እነዚህን አምሳያዎች በመጠቀም 
ለጎብኚዎች ስለ አካባቢው መግለጫ ለመስጠት 
በተደጋጋሚ የሚጠቀሙበት ሲሆን የአቻ ለአቻ 
መረጃ ልውውጥና የአካባቢያዊ እውቀት መኖርን 
ለመቀበል ያለንግግር መረዳት የሚፈጥር ቀላል 
ድርጊት ሆኗል።  

ምሥል 8. ኒዶ ታይታይ የተያዘ ጥብቅ የሀብት አካበቢ 
ፊሊፒንስ 1999፤ 1፡20,000 ልኬት አምሳያና ተወጣጥቶ 
የተሰራ ካርታ
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ተግባቦትን/ግንኙነትን ማሻሻያ

ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያዎች ለአካባቢ 
ባለድርሻዎች ተግባቦትን የማቅለያ ኃይለኛ 
መሣሪያ በመስጠት የቋንቋ መሰናክሎችን ለማሸነፍ 
ቀላል አድርጎላቸዋል። 

ለመረጃ ነጻ ተደራሽነት በመስጠት በኩል የ3ዲ 
አምሳያዎች ግልጽነት ላይ በመጨመር ለውይይት 
የጋራ መሰረትን ፈጥረዋል። የሚግባቡባቸው 
የቀለማት፣ የቅርጽ፣ እና የአቅጣጫ ቋንቋዎች 
በመፍጠር በተግባቢ ወገኖች መካከል የመልዕክቶች 
መዛባትን2 በመቀነስ የግል አመለካከቶችን

አስፍተዋል። እነዚህን በመስራት 3ዲ አምሳያዎች 
2 አንድ ገጽታ ትርጓሜ ይነሳለታልና የመሬት አቀማመጥን አምደሳዊ የወ
ደላይ አቅጣጫ እንዲኖረው ሲደረግ መልዕክት በማስተላለፍ በኩል መዛባት
ን ይቀንሳል።

 

የቋንቋ መሰናክሎችን አጥብበው ከድንበር እና 
ከእሱ ጋር የተያያዙ ንብረቶች ጉዳይ ተግባቦትን 
ማቅለል ችለዋል። ይህ በተለይ የተለያየ 
የትምህርት ደረጃዎች፣ ባህላዊ ዳራዎች እና 
የተለያየ ወይም ተቃራኒ ፍላጎቶች ላሏቸው 
ሕዝቦች ጠቃሚ ነው።

ካርታዎች የሰዎች የሥነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብ 
እውቀት በካርቶግራፊካዊ ቅርጽ “ከውጪ” 
ተቀባዮች እንዲረዱት የሚያስችል የሰዎች 
እውቀት ያባዛል፤ ይህ ባለጉዳዮችን (የሕብረተሰብ 
ዓባላትን) እና የውጪ አካላትን (ለምሣሌ፡
ተመራማሪዎች፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ 
አማካሪዎች፣ ወ.ዘ.ተ) ግንኙነታቸውን፣ የመልሶ 
መማማርንና ስምምነትን በማፋጠን በኩል በእኩል 
አቅም እንዲገኙ ያደርጋል (አልኮርን 2000፣ 
2001፤ ጃይላርድ 2009፤ ፑል 1995፣ 1998፤ 
ራምባልዲና ሌሎች 2002፣ 2006ለ፣ 2007)።

መለያየትን ማጥበብና ለውጥንና ፈጠራን ማገዝ 

ፈጠራ እና ግኝት በቴክኒካዊና በማህበራዊ 
መዋቅራዊ ይዘቶች ቀጣይነት ላይ መመስረት 
ይኖርበታል። ለውጥ በተለያዩ ተቋማዊ ደረጃዎች 
እና በተሳታፊ ውሳኔ ሰጪዎች የተቀናጀ ድርጊት 
መረብ በመገንባት የታገዘ መሆን አለበት። ይህ 
ሂደት የመግባቢያ ስልቶችን በመጠቀም ሊፋጠን 
ይችላል። ለውጥ በማምጣት በኩል መማማርንና 
መግባባትን ለማፋጠን ተግባቦት በአንደኛ ደረጃ 
አገልግሎት ላይ ይውላል (ሊዩስ 2000)።

በዚህ ይዘት አሳታፊ የካርታ ስራ ጠቀሜታን 
አግኝቷል። የዘመናዊ ጂአይቲ ተደራሽነት 
መጨመር በተለምዶ ቦታዎችን ከመመዝገብ 
እና ከመቆጣጠር የሚመጣ ኃይለኛ ልምድ 
በካርታዎች እንዲገለሉ ተደርገው የነበሩትን 
እንዲጠቀሙ አስችሏል። በማህበረሰብ ውስጥ 
በመሬት ላይ ለተወሰኑ ጉዳዮች አንድ ማህበረሰብ 
በሚመራው የስምምነት ሂደት ውስጥ ካርታዎች 
እንደ ማጣቀሻ መሣሪያ በመሆን ብዙውን ጊዜ 
ሲያገለግሉ ቆይተዋል። 

የ3ዲ አምሳያ በማዘጋጀትና በማቅረብ የሰው 
ለሰው ተግባቦቶች በማፋጠን መማማርንና 
ስምምነትን ሲያፋጥኑ የአምሳያዎቹ ትልቁ 
ችግር መንቀሳቀስ አለመቻላቸው ነው። 

አምሳያን ለመስተጋብር ዘዴነት ለመጠቀም፣ 
ባለቤቶቹና የውጪ አካላት አንድ ላይ በአካል 
በዙሪያው መሰብሰብ ይኖርባቸዋል። ይህ 
እንደ ጉድለት የሚቆጠር ሲሆን ማዕከላዊ፣ 
ክልላዊና ክፍለ ሀገራዊ መንስግታት በአጠቃላይ 
የውሳኔ አሰጣጥ አካል ተደርገው እንዲቆጠሩ 
አድርጓቸዋል።

ማዕከላዊ ተቋማት ጋር ለመድረስ በ3ዲ 
አምሳያዎች የተዘጋጁ መረጃዎች የሚንቀሳቀሱና 
በሰፊው ለሌሎች መድረስ የሚችሉ መሆን 

	
 ከተሳታፊዎች የተገኘ ምላሽ

“ስለ ሰፈሬ አዲስ ነገርን ተምሬያለሁ። የቦታዎች 
ስም፣ የማንጠቀምባቸው ስሞች፣ አያቶቻችንና 
አባቶቻችን የሚጠቀሙባቸው ስሞች በማወቄ እኔና 
የወደፊቱ ትውልዶች ይህንን ተምረን እንደገና 
ስለምንጠቀምባቸው ደስተኞች.”   (የደሴቷ 3ዲ 
አምሳያ በሚያዝያ 2005 ተሰርቶ ከተጠናቀቀ በኋላ 
የፊጂ ኦቩላዉ ደሴት ነዋሪ የተናገረው)

“አንድ ላይ ስንሰራ በጣም ኃይለኞች መሆናችንን 
ተገንዝቤያለሁ።”

“የራሳችን ቤት እንዳለን በኬኒያ ውስጥ ላለው 
ለቀሪው ማህበረሰብና ለዓለም ማሳየት እንደምንችል 
ተምሬያለሁ።”

“የቀድሞው ገጽታችን ተመልሶ ለማየት 
ተጣድፌያለሁ።” 

“ስለረሳነው መሬታችን ጉዳዮች ስለተማርን 
ደስተኞች ነን።”

“ስለ መሬቴ እና ማህበረሰቤ ብዙ ተምሬያለሁና 
የበለጠ ለማወቅ ጓጉቻለሁ።”

 ምሥል 9. ተሳታፊዎች በሰሩት ፒ3ዲኤም ስላገኙት ልምድ  
 ስሜታቸውን ሲያካፍሉ፤ በኔስዩት ኬኒያ በ2006 ዲሞክራሲ  
 በግድግዳ ላይ ሲያሳይ

(በኬኒያ የማኡ ደን 3ዲ ተሰርቶ ከተጠናቀቀ በኋላ 
በነሐሴ 2006 የኦጌይክ ነዋሪ ሕዝቦች የተናገሩት)
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አለባቸው። በአምሳያዎች ላይ የተሳሉ መረጃዎች 
ወደ ተንቀሳቃሽና በተደጋጋሚ ሊሰሩ ወደሚችሉ 
ካርቶግራፊካዊ ቅጽ ለመቀየር በሚያስችሉ 
ከጂአይኤስ ጋር የተጣመረ ፒ3ዲኤም መኖር 
ሂደቱ ቀላል ያደርገዋል። በዚህም የመማርና 
የመስማማት ሂደቱን ከፍ ለማድረግ ጂአይኤስ 
ወደ 3ዲ አምሳያ ሊገባ የሚችል መረጃ መፍጠር 
ይችላል (ገጽ 45 ይመልከቱ) ባለው አስተዳደራዊ 
ማዕቀፍ መሰረት ተያያዥነትና መረቦች በበቂ 
ሁኔታ የተመሰረቱ ከሆነ በፒ3ዲኤም የተደገፉ 
ውጤቶች (እንደ አምሳያዎች፣ ካርታዎችና 
ፕላኖች) እና ግኝቶች እና የምክክር ዘመቻዎች 
ከፍተኛ ተቋማዊ ደረጃ ለመድረስ የሚያስችል 
ሲሆን በፊሊፒንስ በታየው ምሣሌ መሰረት 
ምናልባትም የብሔራዊ ፖሊሲ ቀረጻ ላይም 
ተጽእኖ ሊያደርግ ይችላል (ዲ ቬራ ፣ ዲ 2005፣ 
2007ሀ፣ 2007ለ፤ ፒኤኤፍአይዲ 2001)። 

 

 

ምሥል 10. በፊሊፒንስ የኮሮን ደሴት የታግቡኑዋ ሰዎች 
የዘር ውርሳቸው ካርታ 1998 (የመረጃ ምንጭ: 3ዲ አምሳያ)

በብሔራዊ ደረጃ ሕጋዊና የፖሊሲ ተሃድሶ 
ለማምጣት አምሳያዎችና ካርታዎች እንደ 
ተግባቦት ስልት አካል ሊያገለግሉ ይችላሉ:: 

ባልተገደበ ማህበረሰብ ውስጥ ካርታን ከብቦ 
የሚደረግ ስምምነት በአስተዳደራዊ/ፖለቲካዊ 
ክርክሮች ሕጋዊነትን ያላብሳል (አልኮርን 2000)። 
የፒ3ዲኤም፣ ጂፒኤስ፣ ጂአይኤስ እና ዌብ 2.0 
ተግባራዊነት  ጥምረት የአካባቢ ባለድርሻዎች 
ከብሔራዊና አለም አቀፋዊ ተቋማት ጋር 
በመገናኘት ለመስራት አቅማቸውን በማሳደግ 
በጣም በቂ እንደሆነ ተረጋግጧል። ፒ3ዲኤም 
ስራ እና ውጤቱ የአሳታፊ ጂአይኤስ ሙሉ 
አቅሙን መጠቀም የሚያስችል መሰረት ሊሆን 
እንደሚችል ታይቷል:: 

 

ምሥል 11. የፊሊፒንስ ቤንጉት ኪውንጋን ፓሊና ካንካናይ 
የዘር ውርስ 1:5,000-ማነጻጸሪያ ልኬት አምሳያ 1998።  
(ፎቶ በዴቭ ዲ ቬራ ፒኤኤፍአይዲ)

ለድንበር የማነጻጸሪያ ልኬት መስራት
የእውነተኛው ዓለም ገጽታዎች በተሳታፊዎች 
በሚታወቀው እና በሚገመተው ዓይነት በጣም 
በትንሹ በማሳነስ (ማለትም 1:5,000–1:20,000) 
ፒ3ዲኤም በተለይ ከትላልቅና ዕሩቅ የሆኑ ቦታዎች 
ለማወቅና በመሬት እና ሀብት አጠቃቀም ዕቅድና 
አያያዝ ላይ የሕዝባዊ ተሳትፎ የአቅርቦትና ተግባራዊ 
ዕጥረቶችን ለመቋቋም በተለይ ውጤታማ የሆነ ነገር 
ለማስገኘት እንደሚችል ተረጋግጧል። 

የአሳታፊ 3ዲ ምሰላ የተወሰኑ አጠቃቀሞች

ባህላዊ እውቀትን መዝግቦ ማስቀመጥና መጠበቅ

ከዘመናዊ የሥነ-ሕይወት ቴክኖሎጂ ዕድገት ጋር፣ 
ዘረመል እውቀቶች ለብዙ ወገኖች ሳይንሳዊና ንግድ 
ነክ እሴትነት ማግኘቱ እየጨመረ መጥቷል። ከዚህ 
አንጻር ከእንዲህ ዓይነት ሀብቶች ጋር የተያያዘ 
ባህላዊ እውቀትን የሚያካትት የአእምሮአዊ ንብረት 
መብቶች መጠቀምና ሕጎች ተፈጻሚነት ለማድረግ 
ጥረቶች ሲከናወኑ ቆይቷል። የአእምሮአዊ ንብረት 
ያላግባብ መዋልና ያላግባብ መጠቀም እና ተደራሽ 
እንዲሆንና በዘረመል ሀብቶች ጥቅም ክፍፍል 
ጉዳይ አግባብነት ያለው መልስ ለመስጠት የዓለም 

በ3ዲ የሚገኝ መረጃ  በሚጠናቀርበትና በምስሉ 
ላይ የሚታይውን ነገር ትክክለኛ መግለጫ የሆነው 
መፍቻ በሚዘጋጅበት ጊዜ ብዙ ባለድርሻ አካላት 
በንቃት ስለተሳተፉበት ለመረዳት ቀላል ይሆናል።
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የአእምሮአዊ ንብረት ድርጅት (ደብልዩአይፒኦ) 
ዓባል ሀገራት አንድ “በአእምሮአዊ ንብረትና 
ዘረመል ሀብቶች፣ ልማዳዊ እውቀትና የሥነ-
ቃል በይነ መንግስታት ኮሚቴ (አይጂሲ)” በ2000 
ውስጥ አቋቁመዋል። በ2001 ለመጀመሪያ ጊዜ 
የተገናኘው አይጂሲው የልማዳዊ እውቀትና 
ልማዳዊ የባህል መገለጫ ክብካቤን ለማበረታታት 
የሚያግዙ ረቂቅ ደንቦች ላይ የተወያየው በ2009 
ውስጥ ነው። 

በፊሊፒንስ ውስጥ ነባር ሕዝቦች የዘር መሬት 
ውርስ የምስክር ወረቀቶችን (ሲኤኤልሲ) ወይም 
የዘር የመሬት ባለቤትነት ማረጋገጫ የምስክር 
ወረቀቶችን (ሲኤኤልቲ) ለማግኘት ሲሉ 
ከዘመናት በፊት ጀምሮ የሀብት አጠቃቀማቸውንና 
የመሬት አያያዛቸውን የሚያሳይ ጥልቅ መረጃ 
በመያዝ ይታወቃሉ:: 3ዲ አምሳያዎችን ጨምሮ 
ጂአይቲ መጠቀሙ ለዚህ ሂደት ጉልህ ሚና 
ተጫውቷል (ምሥል 10 እና ምሥል 11) (ዲ 
ቬራ 2005፤ ፒኤኤፍአይዲ 2001፣ ራምባልዲ 
እና ሌሎች 2001)፤ ኬኒያ፤ (ክራውሆል 2009፣ 
2008፤ሙቼሚና ሌሎች 2009፤ ኪፕተም 2007፤ 
ራምባልዲና ሌሎች 2007)፣ ማሌዥያ (ዎንግና 
ሌሎች 2009) እና ኢትዮጵያ (በላይ 2009) 
ውስጥ የዘር እውቀትና ሥነ-ቃል ፒ3ዲኤም 
ሥርዓትን በመጠቀም በሰፊው ተመዝግቦ 
ተቀምጧል:: የእነዚህ ልምዶች መኖር ልማዳዊ 
እውቀቶችን በተመለከተ የአእምሮአዊ ንብረት 
መብቶች (አይፒአር) መዝግቦ የማስቀመጫ ዘዴ 
እንዴት እንደሆነ ለማወቅ አመላካች መንገድ 
ያሳያሉ። 

ተባብሮ ማቀድ

ቁሳዊው ሶሰት አቅጣጫዊ የቦታ አመላካች የመሬት 
ላይ ምልክቶችና ጉልህ ገጽታዎች ለእያንዳንዱ 
ሰው በታይበት ሁኔታ ላይ ሥለሚቀርብ 
ሥለሁኔታው ሁለነተናዊነት እንዲያውቅ የሚረዳው 
“የወፍ በረር” ዕይታንና የጋራ አመለካከት 
ለተጠቃሚው ይሰጣል (ምስል 12)። 3ዲ አምሳያ 
የመስራት ሂደት ወይም እሱን ለውይይት 
እና እቅድ ለማቀድ ለማጣቀሻነት መጠቀም 
የመገኛ ቦታን መረጃ በአእምሮ ውሰጥ ተረድቶ 
የማቀናበርን ሥራ ያፋጥናል። 20 ኪሜ ርዝመት 
ሥላለው መንገድ ገጽታን ወንበር ላይ ተቀምጦ 
ብቻ ምንም ነገር ሳይዙ ወይም ገጸ ምድራዊ 
ካርታን ይዞ ወይም ማነጻጸሪያ ልኬት ያለው 3ዲ 
አምሳያ በመያዝ የሚደረግ ውይይትን አስቡ። 
በገጽ 5 ላይ በጥልቀት ወይይት እንደተደረገበት 
የመጨረሻው ሁኔታ ውጤታማ የመሆን ዕድሉ 
ከፍተኛ ነው። 

የሚታየው መረጃ ብርሃን አስተላላፊነት 
(ግልጽነት) በዚህ ሂደት ውስጥ በጣም ጠቃሚ 
ነው። በአንድ አምሳያ እና መፍቻው ላይ የሚታዩ 
ሁሉም ገጽታዎች የብዙ ባለድርሻዎች የትብብር 
ጥረት ውጤት ናቸው። ስለ ገጽታውና ሁኔታው 

 
ምሥል 12. እዚህ ጋር ነው ያለነዉ!

የጋራ የሆነን መረዳት መያዝ የተሟላ ዕቅድ 
ድንበሩን ለመተንተን እና በአቻ ግንኙነት ላይ 
ለመሳተፍ የግለሰቦችን አቅም በከፍተኛ ሁኔታ 
ያሳድጋል። የእነዚህ ሁሉ አካላት መጣጣም 3ዲ 
አምሳያዎችን ተባብሮ ማቀድ እጅግ በጣም ጠቃሚ 
መሣሪያዎች ሲያደርጋቸው በጉዳዩና ከድንበሩ 
ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ግጭቶችና በድንበሩ ሀብቶች 
አጠቃቀም ላይ ትኩረት የሰጡ ባለድርሻዎችን 
ያግዛል (ምሥል 13)

 

ምሥል 13. በ 1:5,000- ማነጻጸሪያ ልኬት ባለው አምሳያ 
ላይ እየሰሩ ያሉ የካሊንጋ ነዋሪዎች ፊሊፒንስ 2001።

በገጽ 36 ላይ ውይይት እንደተደረገበት በቂ 
የዕቃዎች እና የቀለሞች ምርጫ ላይ የተመሰረተ 
የምልክት ሥርዓት መጠቀም አንድ 3ዲ አምሳያ 
የተደራራቢ ንጣፎች መረጃን መያዝ በመቻሉ 
እንደ ኋላቀር ማህበረሰብን መሰረት እንዳደረገ 
ጂአይኤስ ለማገልገል ይረዳል። ተጠቃሚዎች 
በሀብቶች እና ክፍፍላቸው፣ አጠቃቀምና 
አስተዳደራዊ ክልላቸው መካከል ያለ የሚታይ 
ግንኙነት መስራት ስለሚችል በየትኛውም የዕቅድ 
ዝግጅት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ጠቃሚ ነው። 

እስካሁን ድረስ የአሳታፊ 3ዲ ሞዴሎች የመሬት 
እና ሀብት አጠቃቀም ዕቅዶች (ታን-ኪም-ዮንግ 
1992፤ ታን-ኪም-ዮንግ እና ሌሎች 1994፤ 
ጂቲዜድ-ኤችዲፒ 1998፤ ጃን-ታቼድ እና ሌሎች 
1998፤ ራምባልዲ እና ሌሎች 2006ሐ)፣ 
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የተፋሰስ አያያዝ ዕቅድ (ጂቲዜድ-ኤችዲፒ 1998፤ 
ሆሬ እና ሌሎች 2002)፣ ማህበረሰብን መሰረት 
ያደረገ የእሳት መከላከልና ቁጥጥር (ሆሬ እና 
ሌሎች 2002)፣ የጥብቅ ቦታ አያያዝ ዕቅዶች 
(ራምባልዲ እና ሌሎች 2002)፣ የዘር ውርስ 
አያያዝና አስተዳደር ዕቅዶች (ዲ ቬራ 2007፣ 
2006፣ ፒኤኤፍአይዲ 2001፣ ዚንጋፓን 1999)፣ 
እና የአደጋ ስጋት ቅነሳ ዕቅዶች (ጋሊያርድ 
2009፣ ማቼዳ 2009፣ ፑር-ዙሎ 2007) 
በሚዘጋጁበት ጊዜ በውጤታማነት አገልግሏል – 
የመጨረሻዎቹ ሶስቶቹ የመሬትና የውኃ አካላትን 
ያካትታሉ። 

የትብብር ምርምር (ጥናት)

በ1:10,000 ማነጻጸሪያ ልኬት ወይም ከዚያ በላይ 
በሆነ መጠን የተሰራ አሳታፊ 3ዲ አምሳያ ሀብቶች፣ 
ቤተሰቦችና ሌሎች ገጽታዎች መርጦ የማጉላት ስራ 
ማፋጠን የሚችል ሲሆን ሥነ-ሕይወታዊ ስብጥርን፣ 
ማህበረ-ምጣኔ ሀብታዊ፣ ሥነ-ሰባዊ፣ ጤና እና 
ማህበራዊ ተገላጭነቶችን ጨምሮ የተለያዩ ይዘቶች 
ውስጥ የሚደረግ የመስክ ምርምርን ትክክለኛ ደብዳቤ 
በመሆን ሊያገለግል ይችላል። ይህ ዘዴ ከሌላው ዘመናዊ 
ጂአይቲ በጉልህ የሚለየው ነገር እንደ ከአየር ላይ 
እንደተነሳ ፎቶግራፍ እና የሳተላይት ምስል ሁሉ 
እንደ እሴቶች፣ ክፍፍል፣ የሀብት አጠቃቀም 
ሁኔታዎች፣ ቅዱስ/የተለዩ ቦታዎች፣ በመገኛ 
ቦታ የተገለጡ መብቶች፣ ባህላዊ ድንበሮች እና 
ሌሎች (ምስል 14) የማይታዩ ገጽታዎችን ቀርጾ 
ለማሳየት ሊያገለግል ይችላል። 

 

ምሥል 14. መረጃ ሰጪዎች በቬትናም ንጌ አን የፑ ማት 
ብሔራዊ ፓርክ አምሳያ በመስራት ላይ (ቬትናም 2001)

ዘዴው በትክክል በአሳታፊ ሁኔታ ተግባራዊ 
ከተደረገ በገጽ 42 በዝርዝር ውይይት 
እንደተደረገባቸው እነዚህን መረጃዎች 
ባጠናቀሯቸው ሰዎች ዘንድ በማስተዋል በባለቤት 
የተያዙና የተረዷቸው በቃላት የሚገለጹና በቁጥር 
የሚዘረዘሩ የሥነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብ ያላቸው 
በአንጻራዊነት ትክክለኛ መረጃዎች ማቅረብ 
ይችላል (ቻምበርስ 2002 እና 2007)።

የውኃ አካላትን ካርታ ለመስራት ፒ3ዲኤም 
የመጠቀም አጋጣሚው እነዚህ አካባቢዎች በከፊል 
ድብቅ የሆነ ተፈጥሮ ስላላቸው እና በሰው 
እውቀት እነሱ ሲገለጡና ሲሳሉ የሚኖራቸው ዋጋ 
ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ናቸው። 

ቋሚነት ስለሌላቸውና በየጊዜው ስለሚቀያየሩ 
ጥልቅ ባልሆኑ ውኃዎች የሚታወቁ እረግረግ 
ቦታዎችና ጠረፍ (ለምሣሌ፡- የወንዝ ዳርቻዎች) 
አካባቢዎች ካርታ መስራት አስቻጋሪ ነው። 

ሆኖም፣ የመሬቱ አቀማመጥ ለረጅም ጊዜ 
ሳይለዋወጥ ከቆየና አስተማማኝ የከፍታ ማሳያና 
የስርገት መለኪያ መስመሮች ካሉ አሳታፊ 
3ዲ አምሳያ መስራቱ ስለ ሥርዓተ ምህዳር 
እና ከረግረግ መሬት ተጠቃሚ ማህበረሰብ 
ጋር ስላላቸው ትስስር በጣም ከፍተኛ መረጃ 
ለማመንጨት ያግዛል (ግሩንዲ 2009)። 

የባህር ወለል ማሳያ ለመስራት በስርገት 
መለኪያ መስመሮች መኖር ላይ ይወሰናል:: 
በፊሊፒንስ ሰሜናዊ ፓላዋን ውስጥ የታየው 
ልምድ ዓሳ አጥማጆች፣ የጠረፍ እና የውኃ 
ሥርዓተ ምህዳር ዝርዝር መግለጫን ጨምሮ 
ዓሣ የሚያጠምዱበትን ቦታ ካርታን እንዴት 
አሳምረው መስራት እንደሚችሉ ማሳየት ችሏል 
(ምሥል 15) 

 
ምሥል 15. ባለ 1:20,000- ማነጻጸሪያ ልኬት ያለው 
የማላምፓያ ከድምጽ/በጥሩ ሁኔታ የተከለለ መሬት እና የባህር 
ገጽ አምሳያ (ፓላዋን፣ ፊሊፒንስ 2000)።

የትብብር ጥብቅ ቦታ አያያዝ

በገጽ 21 ላይ ውይይት እንደተደረገበት 
በጥብቅ ቦታ አያያዝ ዳራ ውስጥ የአሳታፊ 3ዲ 
አምሳያዎች መጠቀም (ምሥል 16) የተጀመረው 
በፊሊፒንስ ነው። 
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ምስል 16. ንጌ አን ፑ ማት ብሔራዊ ፓርክ የደቡብ-ምዕራባዊ 
ክፍል (1:10,000-የጎንዮሽ ማነፃፀሪያ ልኬት እና 1.5 የአምድ/
የቁም ግነት) 3ዲ አምሳያ (ቬትናም 2001)

መዝግቦ መጠቀም፡-
በመሬት አጠቃቀም፣ በዕጽዋት ሽፋን፣ በሀብት • 
ስርጭት፣ ክፍፍል፣ ወ.ዘ.ተ ላይ የአንድ 
ማህበረሰብ አመለካከት ላይ ተመስርቶ የመገኛ 
ቦታን የሥነ-ምድር ማሳያ ነጥብ ማመንጨት፣ 
 በጥብቅ ቦታው/በአካባቢ ደረጃ እንዲህ ዓይነቱን • 
መረጃ መለየትና ማሳየት፣ 
የጥብቅ ቦታ ነዋሪዎች ሙሉ የመነሻ ቆጠራ • 
ማካሄድ፣ 
 በጥብቅ ቦታ ጽ/ቤት ደረጃ የመስክ • 
እንቅስቀሴዎችን ማቀድ፣
 የዞን እና የድንበር ማካለልን ጨምሮ የሀብት • 
አጠቃቀምና አያያዝ ዕቅዶች በሚዘጋጁበት ጊዜ 
ማህበረሰቦች እንዲሳተፉበት ማድረግ፣ 
በዝርያ ስርጭት ላይ የትብብር የመጀመሪያ • 
ደረጃ ጥናት (ምርምር) ማካሄድ፣
በመሬት አጠቃቀም፣ በዕጽዋት ሽፋን፣ በሰው • 
አሰፋፈር፣ በመሰረተ ልማት ዝግጅትና ሌሎች 
ገጽታዎች ለውጦች ላይ ቁጥጥርና ክትትል 
ማድረግ፣ 
 •	 የህዝብ አስተያት መሰብሰቢያና እቅድ ማውጫ 
ዎርከሾፕ ማካሄድ፣
 •	 በጥብቅ ቦታዎች አያያዝ ቦርድ ስብሰባ ጊዜ 
እንደ ማጣቀሻ ማገልገል፣
 •	 ሥለ አካባቢ ስነምድርና ኃብት አጠቃቀም 
የተማሪዎችን ትምህርት ማገዝ፣
 •	 ለምሳሌ ሥለ የተፋሰስ ፈሳሽ (ከላይ መሽርሽር/
ከታች የዘቀጣ (የደለል ክምችት)ውጤት) 
ግንዛቤን ከፍ ማድረግ

 •	 ወደቦታው ጎብኚዎችን ማስተዋወቅን 
ይጨምራል::

አሳታፊ ክትትል እና ግምገማ 

በመገኛ ቦታ የተከለሉ ጉዳዮች የማህበረሰብ 
አባላትን ያካተተ ክትትል በሚደረግበት ጊዜ 
በተደጋጋሚ በረቂቅ ካርታዎች፣ በተሻጋሪ 
ምሥሎች ወይም በተለያየ ጊዜ በተዘጋጁ በሌሎች 
የመገኛ ቦታ ማሳያ መሣሪያዎች መካከል ንጽጽር 
ይደረጋል። እንደነዚህ ዓይነት መሣሪያዎች 
መጠቀሙ ውጤታቸው የሥነ-ምድር ነጥብ 
ማሳያ ስለሚጎላቸው ምልክትን ከመስራት 
አኳያም ተመሣሣይነት ሊያጥራቸው ስለሚችል 
በባህሪያቸው የማያጡት ጉድለት ይታይባቸዋል። 
3ዲ አምሳያ የሚይዘው መፍቻ ቋሚ ስለሆነ ይህ 
ጉድለት በፒ3ዲኤም ላይ አይታይም።

የሚሰራበት አሳታፊ 3ዲ አምሳያ ፈጽሞ 
አይጠናቀቅም። እንደማንኛውም ተለዋዋጭ 
ሥርዓት ለውጥ ቋሚ ባህሪው ነው። እንደ 
ጂአይኤስ ሁሉ ከተከለሰ አንድ 3ዲ አምሳያ 
ወቅቱን የጠበቀ ወቅታዊነት የሚይዝ ቢሆንም 
ያለፉ ሁኔታዎችን አይዝም። ይህ ጂአይኤስ 
የጨመረው እሴት የለውጥ ክትትል ዋነኛ ቅመም 
እየሆነ መጥቷል። ይህ ሆኖ በ3ዲ አምሳያ ላይ 
መረጃዎች በተወሰነ የጊዜ ርቀት፣ በየወቅቱ 
የሚገኙ፣ በዲጂታል የተቀየሩ፣ እንደ ለአንድ 
ዓላማ የተሰራ ካርታ (ቴማቲክ ማፕ) ላይ 
የተነደፈ ወቅታዊ የተደረጉ መረጃዎችን ይይዝና 
በመጨረሻም ውጤቱን እንዲገመግመው ወደ 
ማህበረሰቡ ተመልሶ ምክንያቱንና የሚያስከትለውን 
ነገር ፈልጎ እንዲያወጣ ይደረጋል (ምሥል 17):: 
ይህ ሂደት በገጽ 6 ላይ ውይይት ከተደረገበት 
የመማር ሁኔታ ላይ ተጨማሪ ነገርን ይሰጣል። 

ከድንበርና ተያያዥ ሀብቶቹ ጋር በተያያዘ የግጭት 
አፈታትና አያያዝ

ግጭትን መፍታት የአካባቢ ግጭቶችን 
ለመከላከል፣ ለማደራደርና ለመፍታት እና 
ማህበረሰቦች በራሳቸው አፈታትና አያያዝ ላይ 
እንዲሰሩ ለማድረግ አካባቢን መሰረት ያደረገ ዘዴ 
መጠቀምን ይጨምራል። በድንበሮች፣ በሀብት 
አጠቃቀምና ክፍፍል አለመስማማት ብዙውን ጊዜ 
የግጭት መሰረታዊ ምክንያቶች ናቸው። 

ወደ ግጭት አፈታት የሚያመሩ ስልቶችና 
ሂደቶች ውስብስብና የተቀረጹ መሆን ስላለባቸው 
አግባብነት ባለው ተቋማዊ፣ ሕጋዊና አስፈላጊም 
ሲሆን ልማዳዊ ዘዴዎች ሊደገፍ ይገባዋል። 

የጋራ ጠቃሚ ነጥቦችን በመፍጠርና የጋራ 
የሚታዩ ቃላትን በማቅረብ 3ዲ አምሳያዎች 
እና ከእሱ የተወጣጡ ካርታዎች የተግባቦት 
እንቅፋቶችን በማጥበብ ንግግሮችን በማፋጠን 
የግል አተረጓጎምን ይቀንሳሉ፤ ስለዚህ ውጤታማ 

 
በታዳጊ ሀገራት ውስጥ አብዛኞቹ የተከለሉ 
ቦታዎች የተከለሉ ድንበሮች የሏቸውም። 
ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያዎች ባለድርሻ አካላት 
ግልጽ፣ የሚገኝበትን ቦታ ትክክለኛ መረዳት 
ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲያገኙ ያደርጋቸዋል። ይህ 
ከፍተኛ የሆነ የቢሮ ስራ፣ ውድ አቅርቦቶች፣ 
በቂ ያልሆኑ የመረጃ ተደራሽነቶች ላይ ተምርቶ 
ተደጋጋሚ ፍጭቶችና ረጅም ጊዜ የሚወስድ 
ስምምነትና ውይይቶች የሚጠይቀውን ዞን 
ማውጣት፣ ድንበር ማካለል የመሣሠሉ 
ስራዎችን ከስር መሰረቱ ማቃለል ይችላል።



16

ለሆነ ውይይት መሰረት ይጥላሉ (ራምባልዲ እና 
ሌሎች 2002)::

በሰሜን ታይላንድ (ታን-ኪም-ዮንግ 1992፤ ታን- 
ኪም-ዮንግ እና ሌሎች 1994፣ ስሪሞንግኮነቲፕ 
2000፤ ሆሬ እና ሌሎች 2002) እና በሰላ ሂደቱ 

በፕሬዘደንቱ አማካሪ ጽ/ቤት እገዛ በፊሊፒንስ 
ውስጥ (ኦፒኤፒፒ) (ፒኤኤፍአይዲ 2001፤ 
ራምባልዲና ሌሎች 2002) ግጭትን ለመፍታት 
የሶስት አቅጣጫዊ አምሳያዎች ጥቅም ላይ 
ውለዋል።

    በጋራ አመለካከት ላይ ተመስርቶ ግጭቶችን ማስታረቅ

አመለካከቶች ብዙውን ጊዜ የሚመሰረቱት በተለያዩ እይታዎችና የተግባቦት ዘዴዎች ላይ ነው። አሁን የምናየው 
ሃሳብ በሰሜናዊ የፊሊፒንስ አካል በጎሳዊ ማህበረሰቦች መካከል ረጅም ጊዜ የቆየ ግጭትን ነው። የግጭቱ መነሻ 
የወሰንና ተያያዥ ነገሮች በተለይም ከአንድ ክፍለ ዘመን በፊት በሽማግሌዎች ስምምነት ላይ ተደርሶበት እንደ 
የጽሁፍ የሰላም ውሳኔ ተደርጎ ተሰርቶ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ በነበረ የጎሳ አካላይ ድንበሮች ናቸው። 
የጽሁፎቹን አተረጓጎም የሚያስለውጡ ብዙ ጉዳዮች ስላሉ የጸብ ፍጥጫን ቀስቅሰዋል።  

የሰላም ሂደቱ የፕሬዘደንቱ አማካሪ ጽ/ቤት (ኦፒኤፒፒ) ግጭቱን ለማስታረቅ በማለም በ1998 የስምምነት ሂደቱን 
ለማፋጠን ጥሯል። ለሂደቱ ወሳኙ ነጥብ ወሰኑን ለማወቅ የጋራ መሰረታዊ ነገር መስራት ነበር። 

ለግጭቱ መነሻ የሆነውን ቦታ የያዘ 3ዲ አምሳያን በመጠቀም በዘርና ቋንቋ የተለያዩ ቡድኖች እንደ ወንዝ እና 
ኮረብታዎች ላሉ ለመሬት ተፈጥሮአዊ ምልክቶች የተለያየ ስም ይጠቀማሉ። የተለያየ ቦታ ላይ የሚኖሩ በትልቅ 
ተራራ የሚያልፍ ድንበርን በራሳቸው አመለካከት በተለየ መልኩ ይቆጥሩታል። የተፈጥሮ ገጽታዎች የተለያዩ 
ትርጓሜዎች ላለመስማማት ምክንያት ሲሆኑ ቆይተዋል። 

አምሳያው የሚመለከታቸው ወገኖች በንቃት በማሳተፍ ተሰርቷል። እንደዚሁም የሥነ-ምድር ነጥብ ማጣቀሻና 
በግምት ስፋቱ 700 ካሬ ኪ.ሜ ሆኖ የማነጻጸሪያ ልኬት 1፡5,000 ተደርጎ ተሰርቷል። በተወሰኑ ጊዜዎች 
የተፋጠጡት ወገኖች በአምሳያው ዙሪያ ተሰባስበው የጋራ የሆነ መሰረታዊ ነገር በመጠቀም አጥንተውት 
ለማስማማት ተሞክሯል። በአብዛኛው ሁሉንም ማለት ይቻላል ግጭቶች በአንድ ዓመት ተኩል ጊዜ ውስጥ 
ተፈትተው አዲስ የሰላም ስምምነት ተፈርሟል።

በእንዲህ ዓይነት ሁኔታ የአቀማመጡ አምሳያ የሚሰጠው እና የሚያሳየው ሶስተኛው አቅጣጫ እና ሁለንተናዊ 
እይታው ያለምንም ጥርጥር የስምምነት ሂደቱን መቀናጀት ለማፋጠን ቁልፍ ምክንያት ነበር።  የሚመለከታቸው 
ሁሉ ስሙን ሊጠሩት፣ ሊያዩትና ሊነኩትና ሊዳስሱት የሚችሉት አንድ ብቻ ከፍተኛ ተራራና ወደባህር የሚፈስ 
አንድ ወንዝ ብቻ ነበረ  (ምሥል 18)።

አምሳያው በሚሰራበት ጊዜ እና የክትትል ስምምነቶች በሚደረጉበት ጊዜ መረጃዎች ተለቅመው፣ ወደ ዲጂታል 
ተቀይረው በጂአይኤስ እንዲገቡ ተደርገዋል። በ3ዲ አምሳያ ለሚታየው መረጃ ድጋፍ ትላልቅ የሂደት ሰነዶች 
የድንበሮች አዋሳኞች መግለጫና በሚቀጥለው መሬት ላይ ለሚደረግ ጥናት ለይቶ በማሳየት ኃላፊነት መውሰድ 
የሚችሉ ግለሰቦች ስሞች ጨምረዋል።.  

ይህ የመጨረሻው ስምምነት የሰላም ሂደቱ ማጠቃለያ ሲሆን እውቅና ካላቸው የጂኦደቲክ መሐንዲስ እገዛ ጋር 
የሚከናወን ይሆናል። በራስ የማካለል መብት ለማስጠበቅ የቅየሳ ዕቅዱ ተቀባይነት ያለው ዋስትና በሚሰጥ መልኩ 
ሽማግሌዎችና የባራንጋይ አለቆች በአይፒአርኤ ህግ በተደነገገው መሰረት አዘጋጅተውት ነበር (ራምባልዲና ሌሎች 
2002)።

ምሥል 17. በአሳታፊ ክትትልና ቁጥጥር (ክናቁ) የፒ3ዲኤም አገልግሎት (ዲያግራም)
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3ዲ አምሳያን የያዘ የግንኙነት ሂደት ለአዎንታዊ 
ገንቢ ድርጊቶች መሰረት የሚጥል ቢሆንም 
ተዳፍኖ የነበረ ግጭት መቀስቀሻም ሊሆን 
ይችላል። ስለዚህ ሂደቱ ትልቅ ጥንቃቄ ተደርጎበት 
መዘጋጀት፣ በሂደቱ ውስጥ የሚከሰቱ አዳዲስ 
እውነታዎችን እንዲይዝ በክትትል የሚታይ 
ሆኖ በጥሩ ሁኔታ መያዝና ረጅም ጊዜ የሚቆይ 
እውነታ የያዘ፣ የተገለጠ (ብዙ ተዋናዮች) ጣልቃ 
የሚገቡበት መሆን አለበት (ሊኡዊስ 2001)።

ምሥል 18. በፊሊፒንስ ካሪንጋ ኮርዲሌራ አስተዳደራዊ ክልል 
ባልባላን ማዘጋጃ ቤት የሽማግሌዎች “የሰላም ስምምነት” 
ማነሳሻ 2000 (ፎቶ ዴቭ ዲ ቬራ ፒኤኤፍአይዲ)

ተፈጥሯዊ ስጋቶችና የማስወገጃ እርምጃዎች

እንደ ሌሎቹ የሥነ-ምድራዊ መረጃ ማሳያዎች 
ትክክለኛ በመሆናቸውና 3ዲ አምሳያዎች ስሜት 
ቀስቃሽ የሆኑ መረጃዎች ከማቅረባቸው የተነሳ 
አንዳንድ ስጋቶችንም እንዲሁ ይቀሰቅሳሉ። 
ከጂአይኤስ ጋር በመጣመር ወይም ለብቻው 
“የአካባቢ እውቀትን ወደሕዝብ እውቀት ይቀይሩና 
ከአካባቢው ቁጥጥር ውጪ እንዲሆን ያደርጉታል። 
ይህ የውጪ ሰዎች የተፈጥሮ ሀብት የቱ ጋር 
እንዳለ ለመጠቆም እና የልማት ጥያቄን መልስ 
ለመስጠት፣ ወይም አልፎ አልፎ ተጨማሪ 
የተፈጥሮ ሀብቶች ለማውጣት፣ ወይም የውጪ 
አካል ቁጥጥርን ለመጨመር ይጠቀሙበታል።” 
(አቦት እና ሌሎች 1999) ተመራማሪዎች 
(አጥኚዎች)፣ ዕቅድ አውጪዎች እና ሰራተኞች 
ይህንን ዘዴ በሚተገብሩበት ጊዜ እነዚህን ታሳቢ 
ችግሮች ከግምት ለማስገባት ግንዛቤ ሊኖራቸውና 
ሊጠነቀቁ ይገባል። 

በካርታ ላይ መገኘት ማለት ከውጪው ዓለም 
ጋር ግንኙነት መኖር እና ከዚያም አገልግሎቶች 

 
ቀደም ሲል በአካባቢ ማህበረሰቦች ተይዞ የነበረውን 
መረጃ የካርታ ስራ ሂደት የውጪ ሰዎች በቂ መረጃ 
እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል የሚሉ ጥቂት ቡድኖች 
አስተያየት ሰጥተዋል። 

(ፑል 1995).

እና ድጋፎች ለማግኘት ወይም ለመጠየቅ 
የሚቻልበት አቋም ላይ መገኘት ማለት ነው። 
በሌላ በኩል 3ዲ አምሳያዎች ያልተፈለገ ነገር 
በመስራት ማህበረሰቡ የራሳቸውን ባህል መጠበቅ 
በሚፈልጉበት ጊዜ ጫና ሊፈጥርባቸው ይችላል። 
ከጠባቂነት እይታ ስንነሳ ሊጠፉ የተቃረቡ 
ዝርያዎች ወይም ተፈላጊ ብርቅ ሀብቶች መገኛ 
ማሳየቱ በጥቁር ገበያ በመቸብቸብ የበለጠ 
እንዲጠፉ ለማድረግ ሊያግዝ ይችላል።

ስለዚህ ስሜት ኮርኳሪ የሆኑ ጉዳዮች በሚነኩበት 
ጊዜ እና የቡድን ውይይት በሚካሄድበት ጊዜ 
በጥንቃቄና ሚስጢር ለመጠበቅ በር ተዘግቶ 
መሆን አለበት። በተለምዶ ስሜት ኮርኳሪ 
መረጃዎች ወይም ያለአግባብ ሊበላሽ የሚችል 
አስጊ መረጃ ከአምሳያ ላይ መነሳትና እንደ 
ሚስጢራዊ የጂአይኤስ ርብራብ ውስን ተደራሽነት 
ወይም ጥብቅ ተደራሽነት ኖሮት በሚስጢር 
ሊቀመጥ ይገባል (ሃርምስዎርዝ 1998)።
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የማነጻጸሪያ ልኬት ያለው 3ዲ በታሪክ 
ዉስጥ 

ስልታዊ የዕቅድ ዝግጅት ዘዴዎች 

ሶስት አቅጣጫዊ፣ ጎርባጣ ከፍታ ማሳያ 
አምሳያዎች ጠቃሚ ስልታዊ አገልግሎት ስላላቸው 
በከተማ ማሳያ ታሪክ ልዩ ስፍራ አላቸው። እንደ 
የታሪክ ተመራማሪዎች ዘገባ በመጀመሪያው 
ሺህ ዓመት መጀመሪያ 
ላይ በቻይና የተሰሩ 3ዲ 
አምሳያዎች ጥቃቅን 
መንገዶች፣ ወንዞች፣ 
ተራሮችና ማለፊያዎች 
አሳይተዋል። 

እነዚህ አምሳያዎች 
ከእንጨት፣ በኮላ ከተቦካ 
ሳጋቱራ፣ የማር ሰም እና 
የስንዴ ቡኮ የተሰሩ ነበሩ። 
እንደ ኒድሃም (1986) 
አባባል የሶንጉ አጼ 
ሼንዞንግ (1067–1085) 
ዳር ድንበር አካባቢ 
የሚያስተዳድሩ ተወካዮች 
ከእንጨት የተሰሩ 
ካርታዎች እንዲያዘጋጁና ወደ ዋና ከተማ ተልኮ 
በማከማቻ ግምጃ ቤት እንዲቀመጥ ለሁሉም 
ትዕዛዝ ሰጥቶ ነበር።

የጣሊያን መሐንዲሶች በ15ኛው ክፍለ ዘመን 
ሌቫንታይን ከተሞችን ከቱርክ ወታደሮች 
የመከላከያ ዘዴ ለማዘጋጀት ምናልባት በዚህ 
ዘዴ በጣም ተክነውበት ነበር (ፋውቸሬ 1986):: 
በ3ዲ አምሳያዎች የክብር ዘመን የመጣላቸው 
የፈረንሳይ ግዛት ከተሞችን በማካተት የሚያሳዩ 
ባለ 1፡600 የማነጻጸሪያ ልኬት ያላቸው 140 
አምሳያዎችን (ምሥል 19) እንዲሰሩ ያዘዘው 
ሉዊስ XIV (1661 እስከ 1715) በተነሳበት ጊዜ 
ነው (ፋውቼሬ 1986፤ ፖሎኖቭስኪ 1998)።

ምሥል 19. ሶስት ክፍለ ዘመናት ዕድሜ ያለው ማነጻጸሪያ 
ልኬት የተሰጠው የፈረንሳይ ከፒግናን ከተማ (የተሰራበት 
ዓመት 1686)

3ዲ አምሳያዎች3 የተለዩ የእውቀት አያያዝና ስራ 
አመራር መሣሪያዎች ነበሩ። በፓሪስ የሚገኘው 
ማሳያ ውስጥ (ምሥል 20) የተቀመጡበት ቦታ 
ከሕዝብ ዓይን ተሰውሮ ነው (ሲስትረንክ 1980፤ 

ፔርኖት 1986)። ልክ እንደ ድብቅ ሚስጢር 
ለተመረጡ የበላይ አካላት ብቻ ተደራሽ ሲሆን 
የመገኛ ቦታ ተለይቶ የተገለጸበት፣ የጠቅላላ 
የግዛቱ ኃይል ድንጋጌ የተደነገገበት እውቀት 
ለእይታ ይበቃ ነበር። ባስገራሚ ሁኔታ ይህ 

ምሥል  20.   ፀሐዩ ንጉስና አማካሪዎቹ ባለ 1:600 
ማነጻጸሪያ ልኬት የወጣለት 3ዲ አምሳያዎች እያጠኑ በ  
“ጋለሪ ዱ ቦርድ ዲ ለኢዋ”  ፓሪስ ሎቭሬ ውስጥ፤ የትንባሆ 
ሣጥን ለማሳመር በኒኮላስ ቫን ብላሬንበርግ [ፈረንሳይ  1716-
1794]  ትንሽ ተደርጎ የተሰራ።

ከፍተኛ መጠን ያለው ሥነ-ምድራዊ መረጃ 
ማጠራቀሚያና ለስልታዊ ዓላማ መጠበቂያም 
የመጀመሪያ ምሣሌ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።

ከስልታዊ የ3ዲ አምሳያዎች አገልግሎት 
የተነሳ እነዚህን የሚያመርቷቸው መሐንዲሶች 
ትክክለኛው በሰፈራ ጋር የተያያዘ የዙሪያው 
ምድራዊ ገጽታ ለማሳየት ከፍተኛ ጥንቃቄ 
ያደርጋሉ። አስፈላጊውን የመከላከል እርምጃዎች 
ለመውሰድ መሐንዲሶቹ አንድ ከተማ ከተወሰነ 
ከአንድ ተራራ ላይ በመሆን ኢላማ ማድረግ 
ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን ማወቅ 
ያለምንም ጥርጥር ወሳኝና ጠቃሚ ነው (ፔሪን 
1999)።

ከሉዊስ XIV ዘመነ መንግስት በኋላ ሌላ 
3ዲ አምሳያዎች ለመከላከል ምሕንድስና እና 
ለመታሰቢያ ዓላማዎች ተሰርተዋል (ፖሎኖቭስኪ 
1998)። የቀድሞዎቹ አጠቃቀሞች በአስራ 
ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ከጥቅም ውጪ 
ሆነዋል (ፋውቼሬ 1986)።

ለስልታዊ ዓላማዎች አካላዊ የመሬት አቀማመጥ 

3 በአጠቃላይ 64 የከፍታ ማሳያ አምሳያዎች ተቀምጠው የነበረ ሲሆን በሊ
ሌ እና በሆቴል ናሽናል ዴስ ኢንቫሊዴስ ፓሪስ ፈረንሳይ ውስጥ በዘላቂነት 
ተቀምጠው ይታያሉ። 
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አምሳያዎች አገልግሎት በአንደኛውና በፊደል 
የዓለም ጦርነት ውስጥ እስከ አሁን ድረስ 
ሳይለወጥ ቆይቷል (ፒርሰን 2002)። 

ብዙ የሕዝብ አስተዳደሮች ለከተማ ልማት ዕቅድ 
3ዲ አምሳያዎችን ተጠቅመዋል። ዛሬ ዛሬ ትላልቅ 
የከተማ ወይም የገጠር ልማት ፕሮጀክቶች 
በተደጋጋሚ ለመግባቢያ ዓላማዎች እንደ ሚዛናዊ 
አምሳያዎች ይዘጋጃሉ። 

ከጦርነት ማስፋፋት ወደ ሀብት ማልማት

በአስራ ዘጠነኛ መጨረሻ በዩናይትድ ስቴትስ 
በሥነ-ምድራዊ መረጃ አስደናቂ ፍጥነት መጨመር 
በሚታይና በመግባቢያ ዘዴዎች ብዙ አስደሳችና 
አዳዲስ ፈጠራዎች እንዲቀሰቀሱ አድርጓል። 
በክፍለ ዘመኑ ከየመጨረሻ ሁለት አስርተ 
ዓመታት 3ዲ አምሳያዎች የማዘጋጀት ቴክኒኮች 
ተሻሽለው እነሱም ማምረቱ በከፍተኛ ፍጥነት 
ጨምሯል። አምሳያዎቹ በትምህርት ቤቶች፣ 
ሙዚየሞች እና በትላልቅ ሕዝባዊ አውደርዕዮች 
የሥነ-ምድራዊ እውቀት ሁኔታ ለማስተዋወቅ 
ተወዳጅ መንገዶች ሆነዋል። በችካጎ የወርልድ 
ኮሎምብያን ኤክስፖዚሽን ኦፍ 1893 ወደ 
መቶ የሚጠጉ 3ዲ 
አምሳያዎች ቀርበው 
ነበር (ሚንደሌፍ 1889 
እና  1900፤ ቤከር 
1892-94)።

ባለፉት ስድስት 
ክፍለ ዘመናት የ3ዲ 
አምሳያዎች ጠቀሜታ 
ጉልህ ለውጥ 
ታይቶበታል። ሲታሰብ 
በተጨባጭነት 
ለመከላከያ ዓላማ 
ስለነበር ከባላባቶች 
እና ከተመረጡ፣ 
ከተወሰኑ፣ ኃይል ከጨበጡ የከፍተኛ የመንግስት 
ባለስልጣናት ጋር ለመገናኘት በውትድርና 
መሐንዲሶች አገልግሎት ላይ ውሎ ነበር። 

በአስራ ዘጠነኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ለብዙ 
ትምህርትና መገናኛ ዓላማዎች ውለው ነበር። 

በዚህ ዘመን ማነጻጸሪያ ልኬት ያላቸው 3ዲ 
አምሳያዎች በዕቅድ አውጪዎች እና በመንግስት 
ተቋማት መካከል እና በእነዚህና በሕዝቡ መካከል 
የመረጃ መለዋወጫ መሣሪያ በመሆን በዋናነት 
ለመገናኛ ያገለግላሉ። 

ሆኖም መሐንዲሶችና ጠቢባን በእነዚህ የ600 
ዓመታት ታሪክ ውስጥ ሁሉ 3ዲ አምሳያዎችን 
ከተዘጋ በር ጀርባ በመሆን ሲሰሩ ነበር። ሕዝቡ 
እንዲሳተፍ የተደረገው በዘመናዊው የታሪክ 
ጊዜ ውስጥ ሲሆን በአብዛኛው ተመልካች ወይም 
አስተያየት የሚሰጥ የአማካሪነት ሚና ብቻ 

እንዲኖረው የሚሳተፍ ነበርና በምንም ዓይነት 
ሕዝቡ በመረጃ ግብአት እና አፍላቂነት በማሳየት 
እና የወቅቱን መረጃ በባለቤትነት ተዋናይ 
እንዲሆን ተካትቶ አያውቅም።

ለ3ዲ ካርታ ስራ “ተሳትፎ”ን መጨመር

የአመለካከት ለውጥ

በ1980ዎቹ መጨረሻ የልማት ሰራተኞች በጣም 
ውስብስብና ጊዜ ወሳጅ የሆነውን ማነጻጸሪያ 
ልኬት ካለው የካርታ ስራ ይልቅ አሳታፊ የገጠር 
ማሻሻያ (ፒአርኤ) ረቂቅ ካርታ ስራ መሣሪያዎችን 
ወደ መጠቀም አዘንብለው ነበር። ይህ የሆነው 
በተለይ ነዋሪዎች ከፖሊሲ አውጪዎች ጋር 
በብቃት መገናኘት ከሚያስችላቸው ድርጊት ይልቅ 
ማህበረሰብ ተኮር ሂደቶችና ዘርፈ ብዙ እውቀትን 
መሰረት ያደረገ ግንኙነት ተመራጭ በመሆኑ 
ነው:: 

የተጎዱ ወይም መደበኛ ሰዎችን ቅድሚያ 
እንዲያገኙ ለማድረግ ላለፉት ሁለት አስርት 
ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የልማት ሽግግር እና 

ከስር ወደ ላይ የማቀድ 
አቀራረብን በመጠቀም ከላይ 
ወደ ታች ያለ የአሰራር 
አቀራረብን በመጠቀም 
የተንከባካቢ ዘርፎች 
ከፍተኛ ለውጥ አሳይተዋል 
(ቻምበርስ 1983)። አሳታፊ 
ቴክኖሎጂዎች በፍጥነት 

ያደጉ ሲሆን በአብዛኛው 
ለልማት፣ ለመሬት ዳግም 
ክፍፍል እና ለብዝሀ 
ሕይወት አጠባበቅና 
እንክብካቤ ስራዎች እንደ 
እንደ መስፈርት እየተቆጠሩ 
ናቸው። 

ረቂቅ ካርታ ሥራ፣ አሳታፊ ከአየር ላይ የተነሳ 
ፎቶ ትርጓሜ፣ ፒ3ዲኤም እና በኢንተርኔት 
ላይ መሰረት ያደረገ አሰራርን ጨምሮ የመገኛ 
ቦታ ተንታኝ ሰነድ በማህበረሰብ ደረጃ በድንበርና 
በዙሪያ ነዋሪዎች፣ የተፈጥሮ ሀብቶች፣ 
ተጠቃሚዎችና/ወይም በተለምዶ ጠበቃዎች 
መካከል የመገኛ ቦታ ተዛምዶ ትኩረት 
እየጨመረ ከመጣበት ጊዜ አንስቶ ትኩረት 
እያገኘ መጥቷል። በእርግጥ ከጂአይኤስ፣ ዝቅተኛ 
ወጪ ጂፒኤስ እና የሪሞት ሴንሲንግ ምሥል 
ተንታኝ ሶፍትዌር መደባበቅ ተጨማሪ ጠቀሜታ 
እንዲኖረው ያደረገው ሲሆን በኢንተርኔትና 
የመሣሪያዎች (ሀርድዌር) ወጪ በፍጥነት 
መቀነስ ለመረጃ ተደራሽነት ክፍት እንዲሆን 
አድርጎታል። ይህ በበኩሉ በመሬት - መረጃ እና 
ቴክኖሎጂ ተደራሽነት በኩል አስገራሚ ለውጥ 
አምጥቷል፤ ቀደም ሲል በማዕከላዊ አካል ቁጥጥር 
ይደረግበት የነበረው የመገኛ ቦታ መረጃ ቀደም 
ሲል በካርታዎች ላይ እንደፈለጉ እንዳያገኙት 

 
በምክክር ተሳትፎ ጊዜ ተሳታፊው ሕዝብ እንደ 
“ምክር የተጠየቀ” ሕዝብና ዕቅድ አውጪዎችና/
ወይም ተቋማት አመለካከታቸውን አድምጠዋቸው 
ይሆናል።  ይሁንና አቃጆች እና/ወይም ተቋማት 
ችግሮችንና መፍትሄዎችን ለይተው ከሕዝቡ 
ምላሽ አኳያ ሊያስተካክሉት ይችሉ ይሆናል።

እንዲህ ዓይነቱ የምክክር ሂደት በውሳኔ 
አሰጣጥ ላይ ምንም ዓይነት የጋራ የሆነ ነገር 
አይኖረውም። እንደዚሁም ባለሙያዎች የሕዝቡን 
አስተያየት የማካተት ግዴታ አይኖርባቸውም 
(ከፕሬቲ 1995 የተወሰደ) 
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ይሆኑ የነበሩ የህብረተሰብ ዘርፎች በፈለጉት 
ገበያ ማግኘት እንዲችሉ አድርጓቸዋል:: ሰፊውን 
ሕዝብ ከመድረስ አኳያ ከጂአይቲ ጋር ብዙ 
ተመራማሪዎች፣ የልማት ሰራተኞች፣ አሳላጮች 
እና ደጋፊዎች እነዚህን መሣሪያዎች በአሳታፊ 
ጥናት፣ ዕቅድ ዝግጅት፣ ስምምነትና ምክክር 
ሂደት ውስጥ አካትተውታል።

የሰዎችን እውቀት (ማለትም የአእምሮ ውስጥ 
ካርታዎች) ከፍተኛ ጥራት ያለው የሥነ-ምድር 
ነጥብ ማጣቀሻ ወዳለው መረጃነት ለመተርጎም 
ብዙ ዘዴዎች ተሰርተዋል። ከእነዚህ ዘዴዎች 
መካከል ጥቂቶቹ እውቀትን በካርቶግራፊያዊ፣ እና 
በተቋም ደረጃ የስምምነት ሂደቱ አካል ተደርጎ 
ተቀባይነት ባለው ሊባዛ በሚችል ሁኔታ ወደ 
የሚታይ ነገር መተርጎም አስችሏል። 

ጃኒስ አልኮርን (2000: 12) የካርታዎች አቅምን 
“መረጃን ወዲያውኑ በማድረስ የባለቤትነት ስሜት 
ይፈጥራል። ቀጥሎም ማህበረሰብ ተኮር ካርታዎች 
መንግስትን ተጠያቂ ለማድረግ የታችኛው መሰረት 
ጥረቶችን ያበቃሉ። ይህ ካርታ ስራ የድርጊት 
ጥናት አይደለም፤ ይልቁንም የፖለቲካ እርምጃ 
ነው።” ሲል አስምሮበታል። 
 

የፒ3ዲኤም አመጣጥና ስርጭት

ታይላንድ

በልማት ስራ ሂደት ውስጥ 3ዲ አምሳያዎች 
በተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀምና ክፍፍል ጉዳይ 
በመንግስት ባለስልጣናትና በተራራማ ጎሳ ሕዝቦች 
መካከል ውይይትን ለማቀላጠፍ ለመጀመሪያ ጊዜ 
አገልግሎት ላይ የዋለው ታይላንድ ውስጥ ነው። 
እነዚህ አምሳያዎች በአንጻራዊነት የተጠቀመባቸው 
የሮያል ደን ልማት መምሪያ (አርኤፍዲ) 
በታይላንድ አፕላንድ ሶሻል ፎረስተሪ ፕሮጀክት 
ማዕቀፍ ውስጥ ነው (ቲዩኤስኤፍፒ 1989፤ታን-
ኪም-ዮንግ 1992፤ ፖፈንበርገር 1993፤ ታን-ኪም-
ዮንግ እና ሌሎች 1994፤ ቲጂ-ኤችዲፒ 1998ሀ)። 
የዩኒቨርስቲው ተመራማሪዎች 3ዲ አምሳያዎችን 
በፈጠራዊ አሳታፊ የመሬት አጠቃቀም ዕቅድ 
(ፒኤልዩፒ) አቀራረብ ማዕቀፍ ውስጥ በመጠቀም 
አገልግሎቱን እያስተኮሱት ሳለ በችያንግ 
ማይ ዩኒቨርስቲ የሶሻል ሳይንስ ፋክልቲ 
እንደ መማሪያና መገናኛ ዘዴ ይጠቀምበት 
ጀምሯል (ታን-ኪም-ዮን እና ሌሎች 1994)። 
ምንም እንኳ የመጀመሪያው የሙከራ 3ዲ 
አምሳያ በፕሮጀክት ሰራተኞች የተሰራ ቢሆንም 
ተከታታይ አምሳያዎች በተከታታይ ሰፈርተኞችን 
በማስተባበር ተሰርቷል:: ለመማር፣ ውይይትና 
ስምምነት መረጃዎችን በግልጽ በማድረሱ የእነሱ 
ቁልፍ ሚና የሚያሳይ ስለሆነ ብዙ ባለድርሻዎች 
ያስተባበረ ዕቅድ ዝግጅት በአዲስ በተመሰረተ 
የውኃ ተፋሰስ አያያዝ መረብነት ለማገዝ 
በሰፈርተኞች መሰራት ጀምረዋል። 

ፒኤልዩፒ ሂደት ለባህሪ ለውጥ እንዲገባ 
ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ በመማማር፣ ስምምነት 
እና ግጭት አፈታት ሂደት በውስጥ በሚገኙ እና 
የውጪ ተጠቃሚዎች መካከል የመረጃና መገናኛ/
ተግባቦት ሥርዓቶች ቁልፍ አካላት ተደርገው 
ይቆጠሩ ነበር። የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ ጉዳዮች 
ላይ የጋራ መረዳት እንዲኖር ለማድረግ ሁሉም 
ወገኖች እኩል የመረጃ ተደራሽነት ሊኖራቸው 
አስፈልጓል (ታን-ኪም-ዮንግ እና ሌሎች 1994):: 
የቋንቋ መሰናክል4 ባለበት ሁኔታ የመረጃ 
ልውውጥ እንደ ዲያግራሞች፣ በአየር ላይ 
የተነሱ ፎቶግራፎችና በተለይ 3ዲ አምሳያዎች 
ያሉ በአንጻራዊነት ምርጥና የሚታዩ የመገናኛ 
ዘዴዎች ሆነው ተገኝተዋል። ይህ ማለት ለተቀናጀ 
ውይይት ትኩረት ተሰጥቶ ተሳታፊዎች በሰፊው 
ማህበራዊ እና አካባቢያዊ ዳራ ውስጥ የአካባቢ 
ችግሮች በግልጽ ለመረዳት የማስረጃ ሰነድ 
ሆነው ነበር። ቀጥሎ የመማማርና ስምምነት 
ሂደት በሰፈርተኞች መካከል፣ በሰፈርተኞችና 
በሰፈርተኞች መካከል እና በሰፈርተኞችና 
በመንግስት ባለስልጣናት መካከል ወደ ግጭት 
መፍቻ ዘዴ በማምራት የተለያየ የዘር ዳራና 
ባህላዊ ሁኔታ ባላቸው ሕዝቦች መካከል 
የውይይት ጎዳናውን አስፍቷል (ታን-ኪም-ዮንግ 
1992፤ ታን-ኪም-ዮንግ እና ሌሎች 1994)።

የፒኤልዩፒ አገልግሎት ውጤታማ የአካባቢ 
የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ ምሳሌ ተደርጎ በአናሳ 
ቡድኖች በሰፊው ተቀባይነት አግኝቶ (ቲጂ-
ኤችዲፒ 1998: 27) የነበረ ሲሆን በታይላንድ እና 
በጎረቤት ሀገሮች በሌላ ፕሮጀክት ላይም ውሎ ነበር። 

በ1981 ተጀምሮ ብዙ ደረጃዎች ያለፈው የታይ-
ጀርመን ሀይላንድ ዴቭሎፕመንት ፕሮግራም 
(ቲጂ-ኤችዲፒ) በ1990 የ3ዲ ካርታ አሰራር 
መጠቀም ጀመረ (ቲጂ-ኤችዲፒ 1998)። 
“የተማርነው ትምህርት” መገምገምና የመጨረሻው 
ክለሳ በ1998 ሲሰሩ የቲጂ-ኤችዲፒ ስራ አመራር 
“እንደ ካርታዎች፣ የአየር ላይ ፎቶዎች እና 
ጂፒኤስ ያሉ በሲኤልኤም ጊዜ ከተጠቀምንባቸው 
ብዙ የመስሪያ መሣሪያዎች 3ዲ አምሳያ እጅግ 
በጣም ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል።” ብለዋል (ቲጂ-
ኤችዲፒ 1998ሀ: 48)::

ፊሊፒንስ 

የማንጋያን አላንጋን ህብረተሰብ በሚንዶሮ 
ኦሪየንታል ውስጥ 3ዲ አምሳያና ተያያዥ 
የካርቶግራፊ መረጃ በዘር ውርስ ጥያቄ ላይ 
ሲያዘጋጅና ተያያዥ የስራ አመራር ዕቅድ 
ሲያወጣ የማኔላ ኦብዘርቫቶሪ የአካባቢ ጥናት 
ክፍል በ1993 ፊሊፒንስ ውስጥ አግዞት ነበር 
(ዋልፖል እና ሌሎች 1994)።  ነዋሪ ሕዝቦች 
ልማዳዊ የመሬት ክፍፍል ለማበረታታት 
በ1967 የተቋቋመው ዘ ፊሊፒን አሶሴሽን ፎር 

4 የሚነገሩት ቋንቋዎች በከፍተኛ ደረጃ የተለያዩ ስለነበሩ አርኤፍዲ የመንግ
ስት ባለስልጣናትና ቲዩኤስኤፍ መርሀ-ግብር ሰራተኞች ከተራራማ አካባቢ ጎ
ሳ ማህበረሰቦች ጋር ለመነጋገር በጣም አስቸጋሪ ሆኖባቸው ነበር።



21

ኢንተርከልቸራል ዴቨሎፕመንት (ፒኤኤፍአይዲ) 
መያድ በ1995 ፒ3ዲኤም መጠቀም ጀምሮ 
የዘር ውርስ ስራ አመራር ዕቅዶች፣ የውርስ 
ክልል ወሰኖች መለያ እና የወሰን ግጭቶች 
ምላሽ ለመስጠት አገልግሎት ላይ እንዲውል 
አድርጎታል:: ይህ መመሪያ እየተዘጋጀ ሳለ 
የራሳቸውን ካርታዎች5 እና ፕላኖች ሲያዘጋጁ 
እና አስፈላጊውን የክፍፍል ሰነድ በማግኘት 
ጊዜ ፒኤኤፍአይዲ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ነዋሪ 
ቡድኖችን አግዟል። 

በፒኤኤፍአይዲ የሚታገዝ የምዕራብ ቪሳያስ 
አረንጓዴ መድረክ (ጂኤፍ-ደብልዩቪ) በ1997 
ፒ3ዲኤም፣ ጂፒኤስ እና ጂአይኤስ በመጠቀም 
በኩል የመያዶች እና የሕዝብ ቅንጅት ነው: 
እነዚህን ሶስት ቴክኖሎጂዎች መያዙ በጂኤፍ-
ደብልዩቪ ነዋሪ ማህበረሰቦችን ለመሬት ክፍፍል 
ሰነድ ተግባራዊ በማድረግ ለማገዝ አገልግሎት 
ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ በውጪ ጣልቃ ገቦች 
የሚደረገውን ነገር (ለምሣሌ፡- ከፍተኛ የማዕድን 
ስራዎች) የአካባቢው ነዋሪዎች ግንዛቤ ከፍ አድርጎ 
በተፈጥሮ ሀብት አያያዝ የማህበረሰብ ተሳትፎን 
እንዲጨምር አድርጓል (ፑርዙሎ፣ የግል ንግግር 
2002)።

የብሔራዊ የተቀናጀ ጥብቅ ቦታዎች መርሐግብረ 
(ኤንአይፒኤፒ) (ከ1995-2001) በየብሔራዊ 
የተቀናጀ ጥብቅ ቦታዎች ሥርዓት (ኤንአይፒኤፒ) 
ሕግ ማዕቀፍ ውሥጥ ጥብቅ ቦታዎችን እያዘጋጀ 
ሳለ በ1996 ፒ3ዲኤም ተጠቅሟል። በዚህ ሁኔታ 
ፕሮጀክቱ ዘዴውን ከአካባቢና የተፈጥሮ ሐብት 
መምሪያ (ዲኢኤንአር) ጋር አሥተዋውቋል። በ 
ጃነዋሪ 4 2001 ዲኢኤንአር በመመሥረቻ ጽሑፍ 
ቁ. 1 ኤስ 2001 ተቋማዊ ሲያደርገው በጥብቅ 
ቦታዎች እቅድ ዝግጀት እና አያያዝ ስራ ላይ 
ተግባራዊ እንዲደረግ አስተያየቱን ሰጥቷል (አባሪ 
1)።

ቬትናም 

ቬትናም ውስጥ የወጣገብ ገጽታ አምሳያ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ያገለገለው በሶሻል ፎረሰተሪ 
ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት ማእቀፍ ውስጥ 
(ከ1993–2004) ነው (ምስል 21) (ፎረስተር 
በግሉ የተናገረው 2001)።

ቀለል የተደረገ 3ዲ አምሳያ የመስራት ሂደት 
በመሬት አጠቃቀም ግጭቶች ለመፍታት፣ 
የመሬት ክፍፍል ለማፋጠን፣ ጥቅሞች እና 
ችግሮች ለመወያየት እና የመሬት አጠቃቀም 
ዕቅድ ለመንደፍ እንደ መሣሪያ አገልግሏል 
(ኤስኤፍዲፒ 1999)። አምሳያዎቹ የተወሰነ ጊዜ 
ተኮር ሁኔታዎች መፍትሄ ለመስጠት የታለሙ 
ወጪ ቆጣቢ መሣሪያዎች ተደርገውም ይታዩ 

 
5 የማካለል እንቅስቃሴዎች የተከናወነው በአካባቢና የተፈጥሮ ሀብቶች መም
ሪያ (ዲኢኤንአር) እና በነዋሪ ሕዝቦች ብሔራዊ ኮሚሽን (ኤንሲአይፒ) ቁጥጥ
ር ስር ነበር። 

 
ምስል 21. በቬትናም ሶን ላ ክፍለሐገር የን ቸዋን አውራጃ 
ችዪነገ ሓክ ኮምዩን ናንጋ መንደር በሶሻል ፎረስተሪ 
ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክት ማዕቀፍ ውሥጥ የተሰራ 3ዲ 
አምሳያ 1999

ምስል 22. 1:10000 ማነፃፀሪያ ልኬት ቬተናም አን ንጌ ፑ 
ማት ብሔራዊ ፓርክ እና የከበቡት አካባቢዎች አምሳያ 2001

ነበር። የአካባቢው ነዋሪዎች ጭቃን፣ ባለቀለም 
ዱቄት፣ የዛፍ ቅርንጫፎችና ቅጠሎች በመጠቀም 
ሰርተዋቸዋል (ፎስተር የግል አስተያየት 2001)።

በ2001 የብሔራዊ አካባቢ ኤጀንሲ (ኤንኢኤ) 
በቬትናም ብሔራዊ ፓርኮች እና ፕሮቴክትድ 
ኤርያ አሶሴሽን (ቪኤንፒፒኤ) ንጌ አን ውስጥ 
ከሶሻል ፎረስተሪ ኤንድ ናቹራል ኮንሰርቬሽን 
ፕሮጀክት እና ከኤኤስኢኤኤን የብዝሃ ሕይወት 
ማዕከል (ኤቢሲ) ጋር በመተባበር በአጠቃላይ 
700 ካሬ ኪ.ሜ (ምሥል 22) የሚሸፍነው ለፑ 
ማት ብሔራዊ ፓርክ ደቡብ ምሥራቅ ክፍል 
የፒ3ዲኤም ልምምድ አዘጋጅቶ ነበር። በአካባቢው 
የሚኖሩ ዝቅተኛ የጎሳ ቡድኖች አምሳያውን 
ሰርተውት ለትብብር ዕቅድ ዝግጅትና ዞን ማካለል 
ስራ ያገለግል ነበር። በዛው ዓመት የተራራ 
ግብርና ተጠቃሚዎች ሥርዓት መርሀ-ግብር በቾ 
ዶን ባክ ካን ክፍለ ግዛት እንደ ሲጂአይኤአር-
ማስተባበሪያ መነሳሳት አካል ሆኖ 1:3,000 
ማነጻጸሪያ ልኬት ያለው አምሳያ ሰርተው ነበር። 
አምሳያው በእንስሳት ሀብት አያያዝ የመገኛ ቦታ 
አሳታፊ ጥናት ለማድረግ አገልግሏል (ማርቲን 
2001)። 

ሌላ 3ዲ አምሳያዎች በባ ቤ ብሔራዊ ፓርክ፣ 
ዮክ ዶን ብሔራዊ ፓርክ፣ ሶንግ ታን ተፈጥሮ 
ጥበቃና ዝሆን ክብካቤ አካባቢ (ሰቴማን 2010) 
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እና ባይ-ዶፕ ብሔራዊ ፓርክ (ቦንድ 2009) 
ተዘጋጅተዋል። 

በቬትናም የመሬት አያያዝ ዕቅድ አወጣጥ 
መመሪያዎች ፒ3ዲኤም አጠቃቀምን ጨምሮ 
(ውድ 2009) ፒ3ዲኤምን እንደ ዕቅድ ማዘጋጃ 
መሣሪያ በግልጽ ተወስዶ በግብርናና ገጠር ልማት 
መምሪያ በወጣው በውሳኔ ቁጥር 2311/ኪውዲ-
ኤስኤንኤን አማካይነት በዲሴምበር 2008 ስራ 
ላይ ውሏል (ንጉየን ቪየት ኑንግ እና ሌሎች 
2008)::

ኬኒያ

በ2006 በግብርናና ገጠር ልማት የቴክኒክ ትብብር 
ማዕከል (ሲቲኤ) አማካይነት ወደ አፍሪካ የገባው 
ፒ3ዲኤም በኬኒያ መያዶችና ማህበረሰብ ተኮር 
ድርጅቶች (ሲቢኦስ) ረቂቅ የባህል ቅርሶችን 
በዝቅተኛ ቡድኖች መካከል ተመዝግበው 
እንዲጠበቁ ለማድረግ፣ በተለያዩ ትውልዶች 
መካከል የእውቀት ልውውጥን ለማበረታታትና 
የተፈጥሮ ሀብት ተደራሽነት መብቶች ለመደገፍ 
ሲጠቀሙበት ነበር (ሜቼሚ 2009፤ ራምባልዲ 
2007)። ይህ ዘገባ እየተጻፈ ሳለ አምሳያዎች 
በኦጌይክ ይያኩ እና ሴንግዌር ነባር ሕዝቦች 
ተሰርቷል (ምሥል 23) (ሜቼሚ 2009፤ 
ራምባልዲ 2007)።

ምሥል 23. ኬንያ ነሱይት ውሥጥ በሚኖሩ ኦጌይክ ነባር 
ሰዎች የተሠራ ባለ1:10,000-ማነፃፀሪያ 2006

ሌሎች ሀገሮች

በጂአይቲ፣ በኦንላይን በነጻ የሚገኙ መገልገያዎች6 
እና አገልግሎት ላይ እንዲውል የሚያደርጉ 
የልማት ተዋናዮች ተለዋዋጭ የኦንላይን 
ማህበረሰብ7 እየጨመረ መምጣት ፒ3ዲኤም 
ወደ ህንድ፣ ኔፓል፣ ካምቦዲያ፣ ማሌዥያ፣ 
ኢንዶኔዥያ፣ ስሪላንካ፣ ምሥራቅ ቲሞር፣ 

6 PPgis.Net – በአሳታፊ ሥነ-ምድራዊ መረጃ ሥርዓት እና 
 ቴክኖሎጂዎች ለሁሉም ክፍት መድረክ www.ppgis.net 
 
7 IAPAD – ለአሳታፊ ልማት የተቀናጀ አቀራረብ www.iapad.org

ፊጂ፣ ሰለሞን ደሴቶች፣ ፓፓው ኒው ጊኒ፣ 
አውስትራሊያ፣ ኢትዮጵያ (ምሥል 24)፤ ሞሮኮ፣ 
ኮሎምብያ፣ ኒካራጓ፣ ጉያና፣ ፔሩ፣ ጣሊያን እና 
ፈረንሳይ8 (ምሥል 25) እንዲስፋፋ አግዞታል።

	
አበረታችና አስቸጋሪ ሁኔታዎች፡- 
የተቀሰመ ትምህርት
ባለፈው አስርት ዓመት ፒ3ዲኤም በብዝሀ 
ሕይወት ጥበቃ በተፈጥሮ ሀብት አያያዝና 
በሰብአዊ መብቶች አጠቃቀም ዙሪያ ሲያገለግል 
ቆይቷል።

ፊሊፒንስ

ዘዴው በተሰጡና ብቁ መያዶችና በአንጻራዊነት 
አመቺ የሕግ ከለላ ታግዞ ፊሊፒንስ ውስጥ 
በፍጥነት ተስፋፋ። በ1990ዎቹ የፊሊፒንስ 
ህግ አውጪ የነባር ሰዎችን መብት በማወቅና 
የጥብቅ ቦታዎች አያያዝ ላይ ያላቸውን ተሳትፎ 
በማረጋገጥ የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው 
የመወሰን መብት የሰጠ ሁለት ሥር ነቀል ህጎችን 
አወጣ እነዚህም የ1992 የብሔራዊ የተቀናጀ 
የጥብቅ ቦታዎች ሥርዓት (ኤንአይፒኤኤስ) 
አዋጅ እና የ1997 የነባር ሰዎች መብት አዋጅ 
(አይፒአርኤ) ናቸው። የኤንአይፒኤኤስ አዋጅ 
በጥብቅ ቦታ አያያዝ ቦርድ፣ የጥብቅ ቦታዎች 
ስራ ለመምራት ስልጣን በተሰጠው አካልና 
ነባር ባህላዊ ህብረተሰቦችን ጨምሮ ከአካባቢና 
የመንግስት አካል፣ መያድና ማህበረሰብ ተኮር 
ድርጅቶች (ሲቢኦስ) ተወካዮችን ከሚያካትተው 
ቡድን ውስጥ የነባርና የአካባቢ ማህበረሰብ 
ተሳትፎን ህጋዊ አደረገው።

የአይፒአርኤ ሕግ ለነባር ሰዎች የዘር ይዞታን 
የምስክር ወረቀትና የመሬት ባለቤትነት 
ማረጋገጫ በመስጠት የመሬት መብትን ለቡድን 
ወይም ለግለሰቦች እንዲሰጥ ፈቅዷል (ፋርሐን 
ፌራሪ 2004)። አዋጅ አንቀጽ 51 የዘር 
ይዞታን በመለየትና በማካለል ሂደት ውስጥ 
የራስን ክልል በራስ መከላከል መሪ መርህ 
እንደሚሆን ደንግጓል::9 ሕጉ ነባር ሕዝቦች 
ቅድሚያ የሚሰጡት የልማት ዓይነት በራሳቸው 
የዘር ይዞታ ልማትና የጥበቃ ዕቅድ በልማዳዊ 
ወሰናቸው ክልል የተፈጥሮ ሃብት አያያዝ 
በመለማመድ በኩል የመምረጥ መብታቸውን 
ጠብቆላቸዋል። ሆኖም ህጉ ከወጣ ዘጠኝ ዓመታት 
በኋላ በ2007 ለነባር ማህበረሰቦች የተሰጠው 
የባለቤትነት ማረጋገጫ ግማሽ ሚሊዮን ሄክታር 
የሚሸፍን ሆኖ 34 ብቻ ሲሆን ህጉን የመተግበር 

8 በዓለም ዙሪያ በፒ3ዲኤም የሚሳተፉ ተዋናይ እና ቦታ 
 ወቅታዊ መረጃ በ www.p3dm.org ይገኛል
9 የራስን ክልል በራስ መከላከል ማለት ተለይተው የሰለጠኑ የማህበረሰብ ተ
ወካዮች እውቅና ካለው ጂኦደቲክ መሐንዲስ ባህላዊ ድንበር አካላዮች ጋር በ
መሆን ወሰን መለየትና መቀየስን ያሳያል። 
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ምሥል 24. በኢትዮጵያ የወጨጫ ተራራ ባህሪ የሚያሳይ 
ፒ3ዲኤም አምሳያ ሕብረተሰባቸው ሰርቶት ሲያስመርቅ 
ሽማግሌዎች ስራውን ሲያብራሩ 2009 (ፎቶ በመልካ ማህበር)

ችግር የነባር ማህበረሰቦች በእውነት ለመጠቀም 
አቅማቸውን ውስን አድርጎታል። 

እንደ ዲ ቬራ አባባል (ዲ ቬራ 2007) የችግሮቹ 
ስረ መሰረት “የፖሊሲዎች መጣረስ፣ የአቅም 
አለመኖርና የመንግስታት ነባር ማህበረሰቦችን 
ተሳትፎ ማበረታታት አለመፈለግ” ነው፡፡
በተጨማሪም በመንግስት በኩል በታይታ 
አበረታች አቋም ለከፍተኛ የንግድ ኢንቨስትመንት 
እንደ ክፍት የማዕድን ጉድጓድ የዘንባባ ዘይት 
ዛፍ ልማት እንደ ኢንዱስትሪያዊ የደን ልማት 
የመሣሠሉ ቦጥቧጭ ኢንዱስትሪዎች ወደ 
ልማዳዊ መሬት በማስገባት የችግሮቹ አጣዳፊነት 
ዝቅ ያደርጉታሉ” በማለት ይሞግታሉ (ዲ ቬራ 
2007)። 

ታይላንድ

ምንም እንኳ ፒ3ዲኤም 
ከፊሊፒንስ ይልቅ 
በታይላንድ ቀደም ብሎ 
ጥቅም ላይ ቢውልም 
በተፈጥሮ ሃብት 
አስተዳደር ግምገማውና 
ተጽእኖው ላይ ካለው 
የውኃ ተፋሰስ አመዳደብ 
ጋር የተያያዘ ግትር 
የአመራር ማዕቀፍና 
ለአካባቢ ጫካዎችና 
በተራራማ ቦታዎች 
የመሬት ስሪት ህጋዊ 
መሰረት አለመኖርን 
ጨምሮ በብዙ ምክንያቶች 
የታጠረ ነበር። እነዚህ 
ምክንያቶች በማሰባሰብ 
የተቀረጸው ካርታን የመጠቀም አገልግሎት 
በጥልቀት የሚወሰነው ሲሆን አካባቢያዊ የሆነ 

የውሳኔ አሰጣጥና የፒኤልዩፒ 
እና ፒ3ዲኤም ሥርጭት 
እንዲጠብብ ሊያደርገው 
ይችላል። በ1990ዎች መጀመሪያ 
አካባቢ አሳታፊ የካርታ ስራ 
ለማለማመድ አስተዋጽኦ ያደረጉ 
ሌሎች ምክንያቶች ከፍተኛ 
ማነጻጸሪያ ልኬት (>1:50,000) 
ያለው ሕጋዊ የምድር ወጣ 
ገባ የሚያሳይ ካርታ በወታደሩ 
ቁጥጥር ሆኖ ተደራሽነቱ ውስጥ 
መሆኑንና ለአካባቢ የመገኛ ቦታ 
ዕውቀት በልማት ማህበረሰብ 
የተሰጠው ትኩረት አነስተኛ 
መሆንን ጨምሮ ሌሎችም 
ምክንያቶች አሉ። 

በዚህ ወቅት ሁኔታው በ1997 እና 2007 
ህጎችና በአካባቢ አስተዳደር ህዳሴ በ 2010 
በፓርላማ ውስጥ ክርክር የተደረገበት የደን ህግ፣ 
በተፈጥሮ ሀብት አጠባበቅና አያያዝ የ1997 ህግ 
የማህበረሰብ መብት እያከበረ “ማህበረሰብ ሰዎች 
የራሳቸውን ልማዳዊ ባህል ዕውቀትና ረቂቅ 
ጥበባትን የመጠበቅና ማደስ መብትና በአያያዝ፣ 
አጠባበቅ፣ ክብካቤ እና የተፈጥሮ ሃብትና 
አካባቢውን በህጉ መሰረት በዘላቂ የአጠቃቀም 
መንገድ የመሳተፍ መብት አላቸው።…” በማለት 
ያስረዳል:: ይህ አንቀጽ 79 እና 2007 ህግ 
አንቀጽ 85 በተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና አጠቃቀም 
ላይ ሕዝቡን ማሳወቅና ማበረታታት የመንግስት 
ኃላፊነት ነው ይላል (ስሪካንጎም 2010)።

የማህበረሰብ ደን ህግ በእንጥልጥል ቢቀርም 
ማህበረሰብ አቀፍ የደን አያያዝ የአካባቢ 

ምሥል  25.   በዓለም ዙሪያ  የፒ3ዲኤም አምሳያዎች ቦታ 
ጥቆማ
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አስተዳዳሪዎችን (ታምቦል) ተጠቃሚ ቡድኖችንና 
ሮያል ፎረስት ዲፓርትመንትን አሳትፏል። ይህ 
ቅንጅት ህገ-መንግስቷን ወደ ተግባር ለውጦ 
የአካባቢ ማህበረሰቦች ደኑን የተወሰነ ክፍል 
የማስተዳደር የመጠቀምና የመጠበቅ የራሳቸው 
ደንብ እንዲቀርጹ መብት የሰጠ ነው። በዚህ 
አመቺ ሊሆን በሚችል ሁኔታ ውስጥ ከጂአይኤስ 
ጋር ጥምረቱ እየጨመረ ያለውን ፒ3ዲኤም 
መጠቀም በተፈጥሮ ሃብት አስተዳደር እሴትን 
በፍጥነት እያሰፋ ይጨምራል የሚለው ሃሳብ 
የብዙ ተመራማሪዎችና የልማት ሰራተኞች 
እምነት ነው። 

ቬትናም

ባለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በቬትናም ውስጥ 
የመንግስት ፖሊሲ የጋራ የመሬት አጠቃቀምና 
አያያዝ ጋር በማዕከል ከሚቀረጽ ኢኮኖሚ ወደ 
የተፈጥሮ ሃብቶች አያያዝን ያላማከለ ሥርዓት 
ውስጥ ወደማስገባት ቀስ በቀስ ተቀይሯል። የግል 
የቤተሰብ አባላት መብት ጥበቃ የተጀመረው 
1988 መብታቸውን ለመለወጥ፣ ለማስተላለፍ፣ 
ለማከራየት፣ ለማውረስና ለማስያዝ ያስቻለውን 
መሬት የመጠቀም መብት የምስክር ወረቀት 
ለመስጠት ልማዳዊ የመሬት አጠቃቀምን 
መንግስት እንደመስፈርት የተቀበለበት የ1993 
የመሬት ህግ በበለጠ አስከብሮታል። ጎን ለጎንም 
በዓመታዊ አዝርዕት ለሚሸፈኑ መሬቶች የመሬት 
ድልድሉ ለ20 ዓመታት ሲራዘም ረጅም ጊዜ 
በተደጋጋሚ ምርት ለሚሰጡ አዝርዕት የተሸፈኑ 
መሬቶችን ደግሞ ለ50 ዓመታት ተራዝሞ 
አጠቃቀሙ በጥንቃቄ ከሆነ የሚታደስም ነበር:: 
መንግስት 2003 የመሬት ሕግን ከልሶታል:: 
ጠቃሚው ክለሳ ያተኮረው ለረጅም ጊዜ ኪራይ 
የመሬት መጠቀም መብት የምስክር ወረቀት 
ማግኘት የሚችሉ “ማህበረሰቦች” ላይ ነው፡
፤ የ2004 የደን ጥበቃና ልማት ህግ የሰፈር 
ህብረተሰባችን እንደ ልማዳዊ ባለቤት ተቀብሏቸው 
ለጥበቃና ለዘላቂ ጠቀሜታ ደኖችን ለእነሱ 
የሚከፋፈሉበት ሁኔታ አዘጋጅቷል። 

የማህበረሰብ አቀፍ የተፈጥሮ አያያዝ 
(ሲቢኤንአርኤም) ቅንጅት በአጠቃላይ ደጋፊ 
ከነበረውና በግልጽ ካልተከናወነው የፖሊሲ 
ማዕቀፍ በ2010 ውስጥ ተጠቃሚ ነበር። የሕግ 
ማዕቀፍ የዘር ብዙ ባለድርሻዎች የተፈጥሮ ሀብት 
አያያዝ ደጋፊና ተከባሪ ሊሆኑ የሚችሉ ሃሳቦችንና 
ደንቦችን የመጠቀም መሰረታዊ አሰራር ፈቅዷል 
(ስዋን 2010)።

የተቀሰመ ትምህርት

ከትንተናው የተገኘ እጅግ በጣም ጠቃሚው 
ትምህርት የቁሳዊ ፒ3ዲኤም ውጤት አገልግሎቱ 
የሚመሰረተው የመንግስት አካላት (ያለው 
ብሔራዊ የአመራር ማዕቀፍ) ማህበረሰብ አቀፍ 
የካርታ ስራ ልምምዶች በመቀበልና እውቅና 

በመስጠት መጠናቸው ነው። በጥቂት ሀገሮች 
ካርታ የመስራት እንቅስቃሴዎች መተግበር 
ወይም ቢያንስ ፈቃድ ባላቸው ቀያሾች መረጋገጥ 
አለባቸው። ከህጉ ጋር መጣጣም እንዲቻል በካርታ 
ስራው ዓላማ ላይ ተመስርቶ የርዕሰ ጉዳዩ ዓይነት 
ቀደም ተደርጎ መብራራት አለበት።

በቴክኒካዊ ምልከታ አኳያ የተገኘው ትምህርት 
የአንድ አምሳያ የማነጻጸሪያ ልኬት እና ሥነ-
ምድራዊ ወሰነ መረጣን (በገጽ 28 ሠንጠረዥ 
1 ላይ በዝርዝር እንደተገለጸው) እና የአካባቢ 
ሁኔታዎችን ወደ ሌሎች አሸጋግሮ ለማሳወቅ 
መነሳሳቶችን ለማገዝ በማህበረሰቦች መካከል የአቻ 
ውይይትንና ማዕከላዊ ተቋማትን ወኪሎችንና 
ፕሮጀክቶችን ለማቋቋም ፒ3ዲኤምን ከጂአይኤስና 
ጂፒኤስ ጋር ሙሉ በሙሉ የማቀናጀት 
አስፈላጊነት ያካትታል። 
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አሳታፊ የ3ዲ አምሳያ ቀረፃ ደረጃ 
በደረጃ

ፒ3ዲኤም ቁሳዊ ውጤት ለማግኘት፣ ከእሱ 
የሚገኘውን መረጃ በማጠራቀሚያ ቋት ተደርጎ 
ለጂአይኤስ አገልግሎት እንዲውል ማድረጊያ 
ተከታታይ ሂደት ነው። ምሥል 26 የመደበኛ 
ፒ3ዲኤም አሰራር ሂደት አጠቃላይ ሁኔታን 
ያሳያል። 

3ዲ አምሳያ እና ከእሱ የሚገኙ ካርታዎች 
በሚዘጋጁበት ጊዜ መሰረታዊ ቅደም ተከተሎች 
የሚከተሉትን ይይዛል፡- 

 1. የዝግጅት ስራ ማከናወን
 2. ባዶ አምሳያን መገጣጠም
 3. የካርታ ምልክት መፍቻ ማዘጋጀት
 4. መረጃዎችን መሳል/ማስቀመጥ

 5. አምሳያውን ማስረከብ
 6. መረጃ ለቅሞ ማውጣት
 7. ዲጂታል ማድረግና መረጃውን መጠቀም
 8. ማረጋገጥና ማስተካከል

እያንዳንዱ ደረጃ በዚህ የመመሪያ መጽሐፍ ውስጥ 
በሚከተለው ክፍል ይብራራል። 

የፒ3ዲኤም ዋና ጠቀሜታው በአሳታፊ ሂደት 
ውስጥ በመገኛ ቦታ የተለየ፣ የምድር ነጥብ 
ማሳያ ያለውና የማጣቀሻ ልኬት የተሰጠው መረጃ 
ለመፍጠር ነው። ይህ ሁኔታ በብዙ ረቂቅ የካርታ 
ስራዎች ዘዴዎች ላይ የሚታይ አይደለም። 
ፒ3ዲኤም አሰራር ሂደት በዝግጅት ውስጥ 
አቅራቢዎችን መምረጥ፣ ከቀለም ምልክቶች 
ጋር መጣጣም ማስተማርንና እያንዳንዱ ደረጃ 
በሚከናወንበት ጊዜ ፍጹምነትን ይጠይቃል። 

ምሥል 26. ፒ3ዲኤም ከጂአይኤስ ጋር ጥምረቱ

ስለ መገኛ ቦታ መማር፤ ግንዛቤን ከፍ ማድረግ፤ ስለ አካባቢ ትምህርት፤ ስምምነትና ግጭት አፈታት፤ 
ድንበር ማካለል፤ ዞን መክፈል፤ የመሬትና ተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ዕቅድና አያያዝ፤ የሀብት አጠቃቀም
ልምድ፤ የሀብት ስርጭት፤ ወ.ዘ.ተ

የዝግጅት ደረጃ

ለፍላጎት መልስ
መስጠት

አራማጆችን
ማማከር

ቦታና ዓላማን
መወሰን

ቴክኖሎጂና
አሰራር
ማስተዋወቅ

የባለድርሻ ትንተና
ማከናወን

የቅድመ ጥናት
ስምምነ ትማግኘት

የመገኛው ቦታ
መረጃ መያዝ

ባለድርሻዎች
ማማከርና ወይም
ማነቃነቅ

ማነጻጸሪያ ልኬት
መምረጥ

የፕሮጀክት ቦታ
እና ሁኔታ መንደፍ

የመነሻ ካርታ
ማዘጋጀት

ሎጂስቲክስ
ማዘጋት

ግብዓቶች
ማዘጋጀት

ማጣ. ለኬት
ያለው ባለማሳያ
ነጥብ 3ዲ አምሳያl

በዓላማ የተሰሩ
ካርታዎች፣ 
ጂአይኤስ እና
የመረጃ ቋት

ሂደቱን መመዝገበ

ተጨማሪ መረጃ
ማሸጋር

አእምሮአዊ
ካርታዎች መሳል

የእውቀት ባለቤቶችን
በተጨማሪ ማግባባት

ባዶ 3ዲ አምሳያ
ማምረት

የተማሪ ተሳትፎ
ማዘጋጀትና
ማግባባት

ማረጋገጥና
ማስተካከል

ማረጋገጥና
ማስተካከል

ባለ ዓላማ
ካርታዎች
መንደፍ

ካርቶግራፊያዊ
ሂደት

ዲጂታል ማድረግ
ማጠናከርና
ማርተዕ

ከ3ዲ አምሳያ
መረጃ
ማውጣት
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ደረጃ 1 የዝግጅት ስራ

አካባቢ መምረጥ

ባለድርሻዎች በሚሰሩት ዓላማ ላይ ተመስርተው 
የአምሳያው ሥነ-ምድራዊ ወሰን ለመለየት 
የተለያዩ መስፈርቶች ሊጠቀሙ ይችላሉ። 
የመስፈርቶቹ ዓይነቶች፡- 

 •	 ቁሳዊ (ለምሣሌ፡- አቀማመጥ፣ ተፋሰስ፣ ንዑስ 
ተፋሰስ፣ የመሰረተ ልማት ቦታ፣ መንገዶች)፤
 •	 አስተዳደራዊ (ለምሣሌ፡- ጥብቅ ቦታዎች፣ 
ክልል አካባቢዎች)፤
 •	 አካባቢያዊ (ለምሣሌ፡- ሥርዓተ ምህዳር፣ 
መኖሪያዎች)፤
 •	 ባህላዊ (ለምሣሌ፡- ዘር፣ የዘር መብቶች፣ 
እሴቶች፣ ባህላዊ ክፍፍሎች)፤
 •	 ማህበረ-ምጣኔ ሀብታዊ (ለምሣሌ፡- ከተፈጥሮ 
ሀብት አጠቃቀም፣ አካባቢዎች፣ የእርሻ 
ወይም የግጦሽ አካባቢዎች ጋር በተያያዘ 
አሰፋፈር)፤
ድንበር ነክ (ለምሳሌ፡- ግጭቶች፣ • 
አለመግባባቶች፣ ምክንያትና ውጤቶች) 
የመሳሰሉትን ያካትታሉ።

ባለድርሻዎች አነዚህን ጥምር መስፈርቶች 
በመጠቀም ቦታውን በመልክዓ ምድራዊ ካርታዎች 
ላይ ማሳየት ይኖርባቸዋል። መሪ መስፈርቶች 
ቁሳዊ የሚታዩ ነገሮች (ለምሳሌ ተፋሰስ) ከሆኑ 
በቀላሉ ተለይተው ስለሚታወቁ ቦታዎችን መለየቱ 
በጣም ቀላል ይሆናል። የመምረጫው መስፈርት 
ባሕላዊና ማኅበራዊ ሁኔታ ሲሆን ግን ለመለየት 
በጣም አስቸጋሪ ይሆናል።

ለምሳሌ ብሔራዊ ፓርክን በተመለከተ ቦታው 
ምህዳራዊ ከባቢውና ከላይ ዙሪያው ባህላዊና 
ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ወሳኝ ቦታዎችን 
ሊያካትት ይችላል። የጥብቅ ቦታው ዋነኛ ክፍል 
ተራራ ከሆነ የታሰበው ቦታ የቁልቁለት ዙሪያውን 
እና ምናልባትም በዙሪያው ያለው ህብረተሰብ 
ሰፍሮ ኑሮውን የመሰረተበት አብዛኛው የተፈጥሮ 
ሀብት ያለበትን ቦታ ሊያካትት ይችላል። ዋናው 
ቦታ ሐይቅ ወይም ጠረፍ አካባቢ ከሆነ ወደ 
ዋናው የውኃ አካል የሚፈሱ ተፋሰሶች ያሉበትን 
ሁሉ መታየት አለበት። ተሳታፊዎች ምክንያቶችና 
ውጤቶችን በሚፈትሹበት ጊዜ ለትንታኔ ሂደቱ 
ሥነ-ምድራዊ ሽፋኑን መምረጥ ጠቃሚ ነው። 

እንደ አጠቃላይ ሕግ ሆኖ የውይይቱ ርዕሰ 
ጉዳይ የሚሆኑ ቦታዎች ሁሉ በአምሳያው 
መካተት አለባቸው። ይህ በተለይ አምሳያው 
ማለት ድንበሮችን በመከለል ወይም በማስማማት 
ሂደት የሚያገለግል ሲሆን ጠቃሚ ነው። ይህም 
የአምሳያው ሥነ-ምድራዊ ሽፋን ብዙ አካባቢዎችን 
ወይም ሰፈሮችን እንዲይዝ ለማስቻል የማስፋት 
ሂደቱን ጠቃሜታና ጉዳት (ሠንጠረዥ 1ን 
ይመልከቱ) ከግምት የማስገባት አስፈላጊነት 
ያሳስባል። 

የማህበራዊ ሁኔታዎች መረዳት

በገጽ 3 ውይይት የተደረገበት በቦታው ያሉ 
ማህበራዊ ሁኔታዎች በጥልቀት ለመረዳት 
የቴክኖሎጂ መካከለኞች ያስፈልጋሉ። የአገናኝ 
ሂደቶች የተለያዩ የኃይል እና ፍላጎቶች ደረጃ 
ያሏቸውን ባለድርሻዎች አንድ ላይ የሚያገናኙ 
በመሆናቸው ብዙ ጊዜ አንጻራዊና የተዳፈኑ 
ግጭቶች ርዕሰ ጉዳይ ይሆናሉ። የባለድርሻዎች 
ትንተና ማካሄድ (በዝርዝር በአባሪ 3 ቀርቧል) 
እና የባለድርሻ ካርታ ማዘጋጀት ጠቀሜታ 
ሊኖረው ይችላል። የባለድርሻ ትንተና የሚያሳየው 
በታሰበ ጉዳይ ላይ የተለያዩ ፍላጎቶች እና መረዳት 
መኖራቸውን የመነሻ ዳሰሳ ተሰርቶ ይህ የተዳፈነ 
ወይም ግልጽ ግጭቶች ወይም ለጋራ ትብብር 
ቦታ በውስጡ መኖሩን ለማረጋገጥ የሚደረግ 
ዳሰሳን ነው። እንዲህ ዓይነቱ ዳሰሳ የፕሮጀክት 
ተግባሪዎች በሂደቱ ውስጥ በደንብ ሊተባበሩ 
የሚችሉ ቡድኖች ይዘት በመለየት ሊመራቸው 
ይችላል።

በማህበረሰብ ደረጃ መሰረታዊ ስራ 

በዝግጅት ደረጃ ቀጥሎ ያለው ስራ በፒ3ዲኤም 
እሳቤ የተመረጡ ችግሮችና ፍላጎቶች መልስ 
በሚሰጡበት ሁኔታ እንደሚያግዛቸው ዘዴ 
ተደርጎ ለተለያዩ ባለድርሻዎች ማስተዋወቅ 
ነው:: ይህ ግንኙነት የፒ3ዲኤም ስራው መልስ 
የሚሰጠው ነገር ላይ ለመጠቀም ወደ ስምምነት 
ያመራል። በሂደቱ የሚገኘው ውጤት ለለውጥ 
እንቅፋት ወይም ድጋፍ ሊሆኑ ለሚችሉ ሕጋዊና 
አስተዳደራዊ ከባቢዎች ልዩ ትኩረት መስጠት 
ያስፈልጋል። እንደዚህ ዓይነት ውሳኔዎች 
ለፒ3ዲኤም ስራ ትኩረት የሚሰጥ አጀንዳ 
ወደማዘጋጀት ይመራሉ። የ3ዲ አምሳያዎች ስራ 
እንቅስቃሴ አጀንዳው ለአጠቃላይ ለሚሰራው ስራ 
ተጨባጭ አስተዋጽኦ ለማድረግ የሚያበቃ መሆን 
ይጠበቅበታል። 

የተፃፈና ነፃ የሆነ ቅድመ-ስምምነት ማግኘት10 

አብዛኛውን ጊዜ የጋራ ስነ-ምግባር መመሪያዎች 
በአንድነት (በጋራ) ግን ደግሞ በተለያዩ 
ሁኔታዎች ልንረዳቸው የምንችልባቸው መንገዶች 
አሉ። ይህም ሲባል “ነፃ፣ ቅድሚያ የሚሰጠውና 
በፅሁፍ የማሣወቅ ስምምነት” ማለት በተጨባጭ 
ሁኔታ ለመረዳት ሁልጊዜ ቀጥተኛ ሊመስለን 
ይችላል ይሆናል፤ ይሁን እንጂ ለዚህ እቅድ 
ተግባራዊነት የሚሣተፉ ሰራተኞች ሊያነሷቸው 
(ሊጠይቁ) የሚገባቸው ጥያቄዎች መኖራቸው 
እየተካሄደ ለሚገኘው ጥናትና ግምገማ ወሣኝ 
መሆኑ አያጠያይቅም።

10 ካስትሬንስ ኤም፣ ፎክስ ጄ እና ማይልስ ደብልዩ. 2010። የተጻፈ፣ ነጻ 
እና ቅድመ ስምምነት ሞጁል ኤም02፡ አስተሳሰብ ባህሪያት እና ሥነ-ምግባ
ር፤ “መልካም ስራ ለማስፋፋት፣ ለማስተዳደር፣ ለመተንተንና ግንኙነት ለመ
ፍጠር የመገኛ ቦታዎችን መረጃ ማጠናከር”፣ሲቲኤ ዘ ኔዘርላንድስ። 
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ሠንጠረዥ 1. የትንሽና ትልቅ አምሳያ ጠቀሜታና ችግሮች

አጠቃቀም የተለምዶ የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም ዞኖቹን  
ጨምሮ የሰፈር አምሳያ

ብዙ ሰፈሮችንና ተያያዥ የተፈጥሮ ሀብት 
ዞኖችን ጨምሮ አምሳያ

(ብዙውን ጊዜ በ1:5,000 ማነጻጸሪያ ልኬት  
1 ሄክታር ከ 4 ካሬ ሳ.ሜ ጋር ይመጣጠናል)

(ብዙውን ጊዜ በ1:10,000 ማነጻጸሪያ 
ልኬት 1 ሄክታር ከ1  ካሬ ሳ.ሜ ጋር 
ይመጣጠናል)

መማማር ዝርዝር ግን ደግሞ ከአምሳያው ከሥነ-ምድራዊ ሽፋን 
ጋር ብቻ ይያያዛል           

በተደጋጋሚ ከተሳታፊዎች የተለመደ 
እውቀት በላይ ቦታዎች ለማካተት የሰፋ

የማህበረሰብ መዋሀድ፣ 
የራስን ዕድል በራስ 
መወሰን

ተለይቶ የሚገለገሉ ከሆነ የራስን ዕድል በራስ 
የመወሰን የተወሰነ ጠቀሜታ፣ የስራው አካባቢ 
ክፍል የሆኑ ተዋሳኝ ሰፈሮች ከሚያሳዩ አምሳያዎች 
የተወሰዱ መረጃዎች አንድ ላይ ማድረግ ይህንን ችግር 
መቋቋም ሊያስችል ይችላል   

የአምሳያው ሥነ-ምድራዊ ወሰን በዝምድናና 
በባህላዊ ትስስር የተሰራ ከሆነ አስፈላጊ

ግንዛቤን ከፍ ማድረግ ለምሣሌ የገደል መሸርሸር ከስር ዘግቶ 
የሚቀመጥባቸው ቦታዎች ምክንያትና ውጤቶች 
በአምሳያው ሥነ-ምድራዊ ወሰን ውስጥ የሚታይ ከሆነ 
ውጤታማ 

ለምሣሌ የገደል መሸርሸር ከስር ዘግቶ 
የሚቀመጥባቸው ቦታዎች ምክንያትና 
ውጤቶች በአምሳያው ሥነ-ምድራዊ ወሰን 
ውስጥ የሚታይ ከሆነ ውጤታማ

የመሬት አጠቃቀም 
ዕቅድ ማቀድ

በእርሻና ትንሽ መሬት ደረጃ ዝርዝር የመሬት 
አጠቃቀም ዕቅድ እንዲኖር ያግዛል

ለአጠቃላይ የመሬት እና ተፈጥሮ ሀብት 
አጠቃቀም ዕቅድ ማውጣትና፣ ዞን ማካለል፣ 
ወ.ዘ.ተ ምርጥ ነው

የትብብር ምርምር ሀብቶችን በዝርዝር አካባቢያዊ ለማድረግ ይጠቅማል በትልልቅ ቦታዎች ላይ የሀብት ሥርጭትን 
ለማደላደል ጠቃሚ፤ የመረጃ ነጥብ ትክክለኛ 
ቦታውን ይይዛል

ባህላዊ ዕውቀትን 
መመዝገብ

የዕውቀቱ ባለቤቶች የመገኛ ቦታ ዕውቀታቸውን 
በትክክል ለማሳየት ያስችላል

በአነስተኛ ሁኔታ ቢሆንም የዕውቀቱ 
ባለቤቶች የመገኛ ቦታ ዕውቀታቸውን 
በትክክል ለማሳየት ያስችላል።

የጥብቅ ቦታ አያያዝ አምሳያን መጠቀም ሰፈር ተኮር ጉዳዮች ላይ ብቻ 
ይወሰናል

አምሳያው የጥብቅ ቦታው እና የዙሪያ አካላዩ 
ከፍተኛ ክፍል ተያዘ ጠቃሚ 

አሳታፊ ክትትልና 
ግምገማ

በዋናነት ለሚመለከተው ሰፈርተኛ ያገለግላል የሥነ-ምድራዊ ሽፋኑ ከአንድ ሰፈር የጋራ 
አእምሮአዊ ድንበሮች በላይ መስፋት 
ስለሚችል በጣም አዋጭ

የግጭት አፈታት በነዋሪዎች መካከል ለሚፈጠር የወሰን ግጭት አፈታት 
ጠቃሚ፤ በአጎራባች ቀበሌዎች የሚፈጠሩ ግጭቶች 
ለመፍታት ጠቀሜታው ውሱን

አዋሳኝ መንደሮች መካከል የሚፈጠሩ 
ግጭቶች ለመፍታት ጠቃሚ

የሀብት ተደራሽነት አምሳያው የሥነ-ምድር ወሰን ውስጥ ዞኖችን ለመለየት 
ጠቃሚ፤ ለየብቻ ለሚወሰኑ ውሳኔዎች የውጪ 
ሰፈር ሀብት አጠቃቀም ድንበሮች ከመለየት ጋር ብቻ 
ይወሰናል

አምሳያው የሥነ-ምድር ወሰን ውስጥ ዞኖችን 
ለመለየት ጠቃሚ፤ የጣምራ ወይም የብዙ 
ወገኖች የድንበር ስምምነት ይፈቅዳል

የተፋሰስ አጠቃቀም ሥነ-ምድራዊ ሽፋኑ ጠቃሚ ተፋሰሶች ወይም ንዑስ 
ተፋሰሶችን የሚያካትት ከሆነ እጅግ ጠቃሚ

ሥነ-ምድራዊ ሽፋኑ ጠቃሚ ተፋሰሶች 
ወይም ንዑስ ተፋሰሶችን የሚያካትት ከሆነ 
እጅግ ጠቃሚ

ሥሪት የግልና የማህበረሰብ መሬት ሥሪት ላይ ለመወያየት 
ጠቃሚ

የማህበረሰብ ሥሪት (ለምሣሌ የዘር ይዞታ) 
ለመለየት ጠቃሚ፤ የቤተሰበ መሬት ሥሪት 
ላይ ለመወያየት 1:10,000 ልኬት በጣም 
ትንሽ ነው 

አደጋ ሥጋት ቅነሳ 
ዕቅድ ዝግጅት

በቦታ የተወሰነ ተጋላጭነት ላይ በሚሰራበት ጊዜ 
ዝርዝር ጉዳዮች ለእይታ ማብቃት እጅግ በጣም 
ጠቃሚ ነው

የሥጋት ቅነሳ ዕቅድ ዝግጅት ሰፊ ቦታዎችን 
(የጎርፍ መረጋጊያ) ሲመለከት ጠቃሚ

እሳት መከላከል አካባቢን መሰረት ላደረገ እሳት መከላከል ጠቃሚ ለአጎራባች አካባቢዎች እሳት መከላከል ወሰን 
ያሰፋል፤ የተሻለ ውጤት የማግኘት ዕድል 
ይሰጣል

አቅርቦት/ሎጂስቲክስ በአጠቃላይ በሰፈር ደረጃ የሚቀመጥ አምሳያ፤ የሰሩት 
ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኙት ያስችላል

ከባህሪው የተነሳ እንዲህ ዓይነቱ አምሳያ 
በሰሩት ሰዎች ሰፈር ውስጥ ብቻ 
ይቀመጣል። ለምክክር ተጠቃሚዎች 
መለዋወጥ ይጠይቃል
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“ነፃ” ማለት ግለሰቦች (ህዝቦች) የመሣተፍ ምርጫ 
አላቸው ማለት ነው፤ ነገር ግን ተገቢው ጥያቄ 
ይህ “ነፃ” ሀሣብም ሆነ ተግባራዊነቱ እንዴት 
በተረጋገጠ ሁኔታ ሊከናወን ይችላል?  

ይህ የጋራ ሥምምነት ሊገኝ የቻልበትን ሁኔታ 
እንዴት አድርገን ልናረጋግጥ እንችላለን? 
በጋራ ስምምነቱ ተጠቃሚው ማነው? ማንስ 
ነው ተጠቃሚ የሚያደርገው? ወይስ የጋራ 
ስምምነቱ በማህበረሰቡ በኩል ሀላፊነት የተሰጠው 
ሌላ ሶስተኛ አካል በተጨማሪነት ለማስገባት 
ተስማምቷል? 

“ቅድመ” ማለት ቅድሚያ ማሳሰቢያ ሲሆን ይህ 
ደግሞ በአንፃሩ ለታቀደው ጉዳይ ተግባራዊነት 
አስፈላጊውን ጊዜ በማስገኘት በዚህም 
የሚከናወኑትን አጠቃላይ ተግባራት ለማወቅ 
እና ክትትል ለማድረግ ይረዳል። ይህ ማለት 
ደግሞ ከእቅዱ መተግበር በፊት ምን ያህል 
ጊዜ ያስፈልጋል? ለሚለው ጥያቄ ግልፅ የሆነ 
ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊረዳው የሚችልና 
እንደአስፈላጊነቱ መስተካከል የሚችል መመሪያ 
ማዘጋጀት የተሳትፎ ሂደቱን የሚያግዝ ይሆናል።

“የተፃፈ” ማለት ተግባራዊ ሂደት በፅሁፍ 
ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ማለት ነው። ይህ የተዘጋጀ 
እና በተደራጀ ሁኔታ የተቀመጠ/የተፃፈ ማስረጃ 
ሁለት ጉዳዮችን ማለትም ህጋዊና ተግባራዊ 
ጉዳዮችን ያስነሣል፤ ይህም እንደ ዋናው 
እቅድ ሁኔታ ይለያያል። ጥያቄው ይህ የተፃፈ 
ህጋዊ ማስረጃ (ፅሁፍ) አስፈላጊ ነውን? የጋራ 
ስምምነትና የፅሁፍ ማስረጃን እንዴት ወደ 
ማህበረሰቡ በቃል ማስተላለፍ ይቻላል? እንዲሁም 
ግለሰቦች ወይም ማህበረሰቡ ወደ ፅሁፍ ሂደት 
እንዲገቡ ቢገደዱና ቸልተኝነት ቢያሣዩ ምን 
ማድረግ ይቻላል? 

“የተነገረ” ሲባል ግልፅ ሁሉም ሊረዳው የሚችልና 
መግባባትና መደማመጥ የታከለበት የግንኙነት 
ሂደት ነው። እዚህ ላይ መነሣት ያለበት/
ያለባቸው ጥያቄ/ጥያቄዎች፡- ምን አይነት መረጃ 
ለማህበረሰቡ መስጠት አለበት? የመረጃ ፍሰት 
በምን አይነት ሁኔታ ነው በማህበረሰቡ ውስጥ 
ማስረፅ የሚቻለው? የሚሉት ሲሆኑ እዚህ 
ላይ መረጃና የሀሣቡ ዋና ፍሬ ነገር ለሁሉም 
የማህበረሰቡ አባላት በግልፅ ቋንቋ መገለፅ 
ይገባዋል። ይህም ሲባል የዚህ እቅድ ተሣታፊዎች 
(ተጠቃሚዎች) ሊተገበር ለታሰበው እቅድ 
መሣካት (ተግባራዊነት) ከተገቢው የማህበረሰቡ 
መብቶች ጋር ተጣጥሞ ሊሄድ ይገባዋል። 
እንዲሁም ተሣታፊዎች ማወቅና መረዳት 
ያለባቸው አሉታዊም አዎንታዊም ውጤቶች 
ሊከሰቱ እንደሚችሉ ነው። 

በተጨማሪም ሊሰሩ (ሊዘጋጁ) የታቀዱትን 
ካርታዎች አይነትና ተግባራት ለመረዳትና 
ለተግባራዊነቱም ጠቃሚ የሆኑ የካርታ ንባብ 

እውቀትና የትንተና (ካርታ) ብቃትን ለመረዳት 
ያስችላቸዋል። 

“የጋራ ስምምነት” ማለት አጠቃላይ የሆነ የአንድ 
ማህበረሰብ አባላት ሊግባቡበት የሚችሉት 
የውይይት ውጤት ነው። እዚህ ላይ መነሣት 
ያለበት ጥያቄ የጋር ስምምነት የሚሰጠው 
እንዴት ነው? ይህን የጋራ ስምምነት የሚሰጠው 
አካልስ ማነው? ስምምነቶች በምን ዓይነት 
ሁኔታ ነው መተማመንንና ህጋዊነትን ሊያሰፍኑ 
የሚችሉት? ምን ያህል የተፃፈው ስምምነት 
በዝርዝር ተቀምጧል? እዚህ ላይ የጋራ ስምምነት 
ውጤታማነት ሊገኝ የሚችለው ልማዳዊ ህጐችንና 
ተግባራትን መሰረት በማድረግ ነው። ይህ ማለት 
ደግሞ “ስራውን ለባለድርሻዎቹ” ማስረከብ 
የሚለውን ሀሣብ የሚደግፍ ሲሆን በውጤቱም 
ማህበረሰቡ የባለቤትነትና የተቆጣጣሪነት ስሜት 
እንዲሰማውና በዚህም የተነሳ በተሳታፊዎች 
ውስጥ ስነ-ልቦናዊ መነሣሣትን ይፈጥራል፤ 
ይህ ማለት ግን ብቁ ለማድረግ የሚከናውኑ 
ተግባራትና ብዝበዛን የመሰሉ መሰረታዊ ጉዳዩች 
መዘንጋት የለባቸውም። 

በአሁኑ ጊዜ ለኤፍፒደብልዩአይሲ ደረጃቸውን 
የጠበቁና አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ አሣታፊ 
የካርታ ስራዎች ባይኖሩም በመዝግቦ ለማስቀረት 
ዝግጅት በሚደረግበት ጊዜ እንዲካተቱ የተጠቆሙ 
የማረጋገጫ ነጥቦች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል:: 
የተዘረዘሩት ነጥቦች በጥልቀት ተሰርተው 
የተዘጋጁ ስላልሆኑ ኤፍፒደብልዩአይሲን መዝግቦ 
የማስቀረቱ ሥራ የእያንዳንዱ ፕሮጀክትና 
ማኅበረሰብ ፍላጎት ለማሳካት የሚያስችል መሆን 
አለበት። ከላይ እንደተገለፀው ሀሣብ የተሰጠባቸው 
ፍሬ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው:

የታቀደውን ሀሣብ ለመተግበር የሚያስችል • 
ፅሁፍ፣ 
የካርታ ዓይነቶችና በውስጣቸው የሚካተቱት • 
ጉዳዩችን መግለፅ፣ 
የካርታ ዓይነቶችንና መረጃዎቻቸውን • 
ለመሰብሰብ የሚያስችል ዘዴ መግለጫ 
ማዘጋጀት፣
እቅዱን ለመተግበር/ለማከናወን የሚቻልበትን • 
የጊዜ መጠን በፅሁፍ ማዘጋጀት፣ 
የማህበረሰቡን አባላት የተሣትፎ ድርሻና • 
መብት ጭምር መግለፅና በዚህም ሁኔታ 
ፈቃደኛ ተሳትፎንና በራስ የመተማመን 
መንፈስን ማዳበር፣
የታቀደውን ስራ/ፕሮጀክት በሞግዚትነት/• 
በሃላፊነት የሚያከናውን አካል ካለ በግልፅ 
ለማስቀመጥ መሞከር፣
ማንኛውም ምክንያታዊና ወደፊት ሊታይ • 
የሚችል አደጋ በስራው/ፕሮጀክቱ ላይ ተፅእኖ 
ሊፈጥር እንደሚችል መግለፅ ይኖርበታል፣ 
 •	 የስራውን (የፕሮጀክቱን) ክንውን በተመለከተ 
ሊነሱ ለሚገባቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሚገኘው 
ከየትና እንዴት እንደሆነ መገለፅ ይገባዋል፣
 •	 በስራው/ፕሮጀክቱ ውስጥ የሚሣተፉት 
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የማህሰረሰብ አባላት የጋራ ስምምነት በፅሁፍ 
መገለፅ ይኖርበታል።

የካርታ መፍቻ ዝግጅት11

የካርታ መፍቻ አሰራርና ለውጥ በዚሁ የስነ 
መስክ ለሚካሄደው አሣታፊ የካርታ ስራ 
ዝግጅት ከሚከተላቸው/ከሚያልፍባቸው ደረጃወች 
አንዱ ነው። ይህም ማለት መፍቻው በተገቢው 
መንገድ ሊስብ በሚችል መልኩ በሁሉም 
አእምሮ ውስጥ ሊያስማማ የሚችል ምስል 
በካርታ ላይ ያስቀምጥልናል፤ ይህም የዚህ 
የካርታ መፍቻ ዋነኛ ግብ ነው ማለት ይቻላል። 
የካርታ ሥራ ወይም ካርታ መሰረቱ አካባቢያዊ 
እውቀት፣ ባህልና የተለያዩ እሴቶች ናቸው። 
ይህንን የተቀናጀ ለማድረግ የራሱን መፍቻ ዘዴ 
መጠቀም ደግሞ ይህንን መፍቻ በመጠቀም 
ሊተላለፉ የተፈለጉትን መልእክቶች የራሱን 
(መፍቻ) ቋንቋና ማመሣከሪያ በመጠቀም ከተለያየ 
ቦታዎች የሚመጡ የሌላ/የተለያዩ የማህበረሰብ 
አባላት በቀላሉ ሊረዱት/ሊፈቱት፣ ሊተረጉሙትና 
ልማሩበት ይችላሉ ማለት ነው።የካርታ መፍቻ 
አስፈላጊነትን በተመለከተም ባለሙያዎች የሚሉት 
እንደሚከተለው ነው። “ጥሩ መፍቻ የሌለው ካርታ 
ማለት ፀጥ ያለና እርባና የሌለው ነው።” 

የካርታ ምልክቶችን እንደ መሠረታዊ የመፍቻ 
መንገዶች የተለያዩ መረጃዎች ለማስቀመጥና 
ሲያስፈልጉም ደግሞ መልሶ ለመጠቀም 
የሚያስችል ባለ 2 ወይመ 3 አቅጣጫ 
(ዳይሜንሽን) በሚጠቀም ሥነ-ምድርን በሚገባ 
ለመረዳት የሚያስችል ዘዴ ነው። የካርታ መፍቻ 
ምልክቶች ሲቀረፁም ሆነ ሲመረጡ መሰረታቸው 
የምክንያታዊነት (አመክንዮ) መርህና ውጤታማ 
(ውጤት ተኮር) የውስጠ-ባህል ትስስርን 
የተመረኮዘ ግንኙነት መፍጠር ናቸው። 

የመፍቻ (የካርታ) ሥራ ዝግጅት ከዋናውና 
ከተጨባጩ የካርታ ስራ በፊት መከናወን 
ይኖርበታል፤ ምክንያቱም ይህን ካርታ ሊያዘጋጅ 
ለተነሣው ባለሙያ /ግለሰብ/ የተዋቀረና ስርአት 
የተከተለ የነጥቦች፣ የመስመሮችና የቦታዎች 
ምጣኔን (መጠንን) ሊረዳ የሚያስችል በቂ ሀሣብ 
እንዲኖረው ስለሚያደርግ ሲሆን እዚህ ላይ 
መተኮር ያለበት ጉዳይ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት 
ነጥቦች መስመሮችና ቦታዎች ብዛት የሚኖራቸው 
ከሆነ የዘርፉ ባለሙያ እንደአስፈላጊነቱ የተለየዩ 
ንዑስ መፍቻዎችን (ለምሣሌ፡- ስፒሎችንና የካርታ 
ላይ መርፌዎች) መጠቀም ይችላል። በተጨማሪ 
የቅድመ ዝግጅት ስራ ጊዜን ለመቆጠብና ለስራው 
ሂደት አስፈላጊ የሆኑትን መረጃ አቀባዮች 
(ሰጪዎች) እና ባለሙያውን ጭምር ማብራሪያና 
ገለፃ ለማድረግ ያስችላል። ይሁን እንጂ ወደ 
ዋናው የካርታ ሥራ በተገባ ጊዜ ተጨማሪ መረጃ 
መገኘቱ አይቀርም፤ ምክንያቱም ሁሉን አቀፍ
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(አሣታፊ) የመረጃ ስብሰባ ከተጀመረ በኋላ እንኳን 
ቢሆን የካርታ መፍቻው በግልፅ መታየቱ/መኖሩ 
በግልፅ ያስታውቃል። እናም የመፍቻው ጐልቶ 
የመታየት ብቃት በ30 በመቶ ይጨምራል። 

የካርታ መፍቻ ሥራ ዝግጅት መሠረት 
የሚያደረገው አፍአዊ (በቃል)፣ ቃለመጠይቅንና 
አዋቂዎች (ባለሙያዎች) በጋራ በሚያደረጉት 
ውይይት ነው። አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ የሚታወቁ 
ነገሮች ድብቅ ሲሆኑ ይታያል እናም አንዳንድ 
ሰዎች የሚኖሩትን አካባቢ በተገቢው መንገድ 
(በሚገባ) ቢያውቁትም ለሌላ ሰው (ለአካባቢው 
እንግዳ) ግን ለማስረዳት ይከብዳቸዋል። 

የካርታ መፍቻን ለመስራት የሚያስችሉ 
ተግባራትን ለምሣሌ የመፍቻ መረጃዎችንና 
አደረጃጀታቸውን ጭምር በመቀበል በተገቢው 
መንገድ በትክክል የተዘጋጀ መፍቻ ያስገኛል፤ 
ይህንንም ለማድረግ ወሣኝ ከሆኑት መርሆች 
ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው፡-

 የትርጉም አሻሚነትን በተቻለ መጠን መቀነስ፤• 
 የማኅበረሰቡ ዓባላት ስለ መሬት ያላቸው • 
አስተሣሠብ (እንደት አድርገው እንደሚረዱት) 
ምክንያታዊ ግንዛቤ መያዝ እና 
 ይህንንም ተግባር ጥንቃቄና ሙሁራዊ በሆኑት • 
መንገድ ማካሄድ (ማስቀጠል) ናቸው።

ቃለ-መጠይቅ እጅግ ጥንቃቄ የሚፈልግ 
(የሚጠይቅ) ተግባር ነው። በአንዳንድ ባህል 
ዕድሜው ያነሰ ልጅ ታላቁን ምንም ቢሆን 
መጠየቁ ከጥፋት ይቆጠራል፤ አንዳንድ ጊዜም 
አረጋውያን (በዕድሜ የገፉ አዛውንት) ከዚህ 
በፊት ተጠይቀው የማያውቁት እንደ “የመሬት 
አቀማመጥን” የመሰሉ ጥያቄዎችን ቢጠየቁ 
መደንገጣቸው፣ ግራ መጋባታቸው ወይም 
መቆጣታቸው አይቀሬ ነው፤ ለዚህም ጠቃሚው 
ነገር ጥሩ የካርታ መፍቻን ለማዘጋጀት ጠንቃቃና 
ብቁ የቃለመጠይቅ ተፈጥሮ ያለው ሰው ማግኘት 
ነው። ይህ ጠያቂው ግለሰብ በግሉ ተጠያቂዎቹን 
የሚያከብር፣ በቀጥታም ተገቢውን መጣጣም/
መገጣጠም ማሣየት የሚችልና ምሁራዊ ክህሎት 
የተካነ በጥልቀት ወደ ተጠያቂው መድረስ 
የሚችልና የተደበቁ ትርጉሞችንና ግንኙነቶቻቸው 
በጥልቀት ለመረዳት የሚችል መሆን ይገባዋል። 

ምሥል 27. የካርታ መፍቻ ዝግጅት (ነስዩት ኬንያ )
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አልፎ አልፎ (አንዳንድ ጊዜ) መረጃ አቀባዮች 
በቃላት ፍቺ ላይ ላይስማሙ ይችላሉ፤ ለምሣሌ 
ባልተፃፉ ወይም በአመዛኙ ደረጃቸውን ባልጠበቁ 
ቋንቋዎች መካከል የተለያዩ መረጃ ሰጪዎች 
የተለያየ ቃል ወይም ፊደል ለአንድ ለተወሰነ 
የመልከአምድር ገፅታ ሲሰጡ ይስተዋላል 
(መመልከት የተለመደ ነው)። በተጨማሪም ቃለ-
መጠይቅ የሚደረግላቸው ሰዎች የራሣቸው የሆነ 
የአነጋገር ዘይቤን ለካርታው መፍቻ የሚያገለግል 
ቃል ይጠቀማሉ። ነገር ግን የዚህ አካባቢያዊ 
የአነጋገር (አጠራር) ዘይቤ ትርጉም ውስብስብ 
ከሆነ ይህንን ችግር ለመፍታት የመፍቻ ስራ 
ባለሙያው ማድረግ ያለበት አሻሚ የሆኑትን 
የካርታ መፍቻዎች በመለየት አንዳቸውን ብቻ 
በመጠቀም ስሪውን ማቀላጠፍ ይችላል። 

የመጀመሪያ ደረጀ የካርታ መፍቻ ስራ ከተከናወነ 
በኋላ የማህበረሰቡን ነዋሪዎች በሚያሣትፍ 
መልኩ ባለሙያው የተለያዩ ሚስጥራዊ 
መግባቢያዎችን ለተለያዩ ሥነ-ምድር ገፅታዎች 
ማዘጋጀት ይኖርበታል፤ እናም በአንድ ጥናት 
በሚደረግበት አካባቢ ያለው የነዋሪዎች ለቀለም 
ያላቸው አሣቤ በጥንቃቄ መታየት ይኖርበታል።

ለዚህም ማስረጃ የሚሆነው ነጭ ቀለም ነው፡- 

በአውሮፓ ነጭ ቀለም ከንፅህና/ፅዳት ሠርግና • 
የተለያዩ የደስታ ዝግጅቶች ጋር ይያያዛል። 
በቻይና ደግሞ ነጭ ቀለም ከሀዘንና ማጣት • 
ጋር ሲያያዝ ቀይ ቀለም ግን ከሠርግና የደስታ 
ዝግጅት ጋር ይያያዛል። 
በሂንዱና ቡድሂስት ባህል መሰረት ነጭ • 
ቀለም ከንፅህና እና ቤተመቅደስን ለመጐብኘት/
ለመፀለይ ከመሄድ ጋር ይየያዛል። 
 በጋቦን ደግሞ ነጭ ቀለም ወንዶች በሚስጥር • 
ለሚያከናውኑት ባህላዊ የአምልኮ ተግባር 
የሚሆናቸው ፊታቸውን የሚሸፍን ጭምብል 
ለመስራት ይጠቀሙበታል። 

በተጨማሪ አረንጓዴ ቀለም በአብዛኛው ለምለም 
ስነ-ምህዳር የሚወክል ሲሆን ይህ አባባል በበረሀ 
ለሚኖሩት ትርጉም ላይሰጥ ይችላል። አረንጓዴ 
ቀለም የእስልምና ቀለም ነው። አንዳንድ ጊዜ 
ደግሞ የአረንጓዴ ዓይን ባለቤት የሆኑ ሰዎች 
ወስላታና አታላይ ተደርገው ሲታዩ በሌላው 
ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ቆንጆዎችና ተፈላጊዎች 
ሆነው ይታያሉ። በአንዳንዱ ማህበረሰብ ዘንድ 
ይህ ቀለም የበሽታ ምልክት ተደርጐ ሲታይ በሌላ 
ማህበረሰብ ደግሞ የመልካም ዕድል ምልክት 
ተደርጐ ይወሰዳል። 

በአጠቃላይ ግን የካርታ መፍቻውን የሚያዘጋጅ 
ባለሙያ ሊያያይዝ የፈለገው የቀለም ሁኔታ 
የማህበረሰቡ የጋራ ስምምነት ውጤት ነው 
የሚለው ድምዳሜ ላይ መድረስ ይከብዳል።

የቦታ ስሞች ብዙውን ጊዜ የሚፃፉት በጥቁር 
ቀለም ነጭ ጠንካራ ወረቀት ወይም ሰሌዳ 

ላይ ነው፤ እዚህ ላይ ትከረት መደረግ ያለበት 
ጉዳይ በየትኛውም ጊዜ ማንም ሰው መረጃውን 
ለመጨመር ሲነሣ ዋናውና አስፈላጊው ነገር 
በምስል ከተቀመጠው አምሣያ ላይ መረጃ 
መውሰድ እንደሚችል ነው። የማህበረሰቡ ጥናት 
አድራጊዎች ለዚህ ስራ ይረዳ ዘንድ የቦታ ስሞችን 
ቀድመው በማዘጋጀት ወደተፈለገው የካርታ 
መፍቻ ስርዓት በቅድሚያ በማስገባት የዝግጅቱን 
ሂደት ማፋጠን ይችላሉ። የቦታ ስሞችን 
ማስቀመጥ በተለይ ጠቀሜታው ጐልቶ የሚወጣው 
ለማንኛውም ሰው አስፈላጊ የሆኑትን የተፈጥሮ 
ስነ-ምህዳር ባህሪያትን ማለትም የውሀውን 
የጥራት ደረጃ፣ የዱር እንስሳትን ህልውና 
ተክሎች ዋሻዎችንና የተለያዩ የውሀ አካላትን 
በተገቢው መንገድ እንድንረዳ ይጠቅመናል።

አስፈላጊ ቁሣቁሶችን (ግብአቶችን) ማዘጋጀት

የቁሣቁስ ጉዳይ ከአንድ የስራ ቦታ ወደ ሌላ 
ሥራ ቦታ ይለያያል። ለስራው የሚያስፈልገው 
የቁሣቁስ መጠን ሊዘጋጅ ከታሰበው ስራ ጋር 
ተያያዥነት ስላለው እጅግ በጣም ፈታኝ መሆኑ 
የሚያጠያይቅ አይሆንም። ሁሉም ፕሮጀክቶች 
ማለት ይቻላል ለስራው አስፈላጊ ግብአቶችን 
በሚገባ ማሟላት ይጠበቅባቸዋል፤ ምክንያቱም 
ለዚህ ስራ አስፈላጊ የሚባሉት ነገሮች በአጠቃላይ 
የሚያካትቱት የሥራ አይነት ይነስም ይብዛም 
በተለያዩ የማህበረሰብ አባላት ዘንድ ወይም 
የተለያዩ የጐሣ ክፍሎችን ሊያካትት ቢችልም 
አስፈላጊውና ዋናው መሟላት ያለበት ነገር 
ዝርዝር የቁሣቁስ ማስረጃ ሲሆን ይኸውም 
የመስክ ተግባርን፣ የመሰብሰቢያ ቦታን፣ ጉዞን፣ 
የመኝታና ምግብ ጉዳይንና ሌሎች ተያያዥነት 
ያላቸውን ወሣኝ ነጥቦች ማንሣት አስፈላጊ ነው:: 
ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ ደግሞ በቂ የሆነ 
የመሰብሰቢያ ቦታ፣ የማረፊያ ቦታ የተለያዩ 
ለተፈለገው ተግባር ሊውሉ የሚችሉ ቁሣቁሶችን 
እንዲሁም ለነዚህ መሣሪያዎች ማስቀመጫ 
የሚሆን በቂ ቦታ መዘጋጀት ይኖርበታል። ይህም 
የታሰበውን የካርታ ሥራ በተቀላጠፈ ሁኔታ 
ለማከናወን ይረዳል:: በአጠቃላይ የተለያዩ ለስራው 
የሚያስፈልጉ ግብአቶች ለዚህ ወሣኝ ተግባር 
በተሟላ ሁኔታ መዘጋጀታቸው ለተፈላጊው 
ውጤት መሣካት የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ 
ነው። እነዚህ አጠቃላይ ዝግጅቶች መከናወን 
ያለባቸው የጊዜ ጉዳይን ግምት ውስጥ በመክተት 
ሲሆን እንዲያውም አብዛኛው ስራ መካሄድ 
የሚገባው ከዋናው የካርታ ስራ ቀድሞ ቢሆን 
ይመረጣል (ቻፒን 2010)።

የተሣታፊዎች ምርጫና የክትትል ሥራ ዝግጅት

በሃሣብ ደረጃ ሁለት ቦታ ሊመደቡ የሚችሉ 
ለዚህ ስራ የሚዘጋጁ ተሣታፊዎች መኖራቸው 
ብቁ የሆነ አምሣያ እንድናገኝ ይረዳናል:: 
ይህንንም ለመተግበር እድሜያቸው ከ10-
14 ዓመት የሆናቸውን ታዳጊ ተማሪዎች 
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ከአካባቢው ት/ቤቶች በመውሰድ ለስራው 
ዝግጁ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህም ተማሪዎቹ 
የጐደለውን የካርታ “ባዶ” አምሣያ ለማሟላት 
እንዲችሉ ያግዛቸዋል። በውጤቱም ተማሪዎቹ 
በካርታ ጠቃሚ ነገሮችን በተለይም ስለ ሥነ-
ምድር ያላቸው አጠቃላይ እውቀት እንዲሰፋ 
ይረዳቸዋል። ሁለተኛው የተሣታፊዎች ቡድን 
የሚያካትታቸው ሰዎች ደግሞ በዚሁ የካርታ 
ስራ ዝግጅት ላይ ፍላጐት ሊኖራቸው የሚችሉ 
የአካባቢው ነዋሪዎችና ባለድርሻዎች (በገጽ 27) 
በተብራራው መሰረት በባለድርሻ ትንተና የተገኙ 
ሲሆኑ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ማለትም 
ገበሬዎች፣ አሣ አጥማጆችና የጉዞ ባለሙያዎችን 
የተውጣጡ ሆኖ በተለይም መንግሥታዊና 
መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንና ሌሎችንም 
የህብረተሰብ ክፍል አባላትን ያካትታል። የእነዚህ 
የህብረተሰብ ክፍል አባላት ንቁ ተሣትፎ በተለይ 
ደግሞ በሀሣብ ያለመግባባት በተለያዩ ደረጃዎች 
ሊከሰት ቢችልም ይህንን አለመግባባት ለመፍታት 
እያንዳንዱ ባለድርሻ አባል የራሱን ተወካይ 
እንዲመርጥ ይደረጋል። ይህም ሁሉንም የዚህ 
መጠነ-ሰፊ ስራ ተካፋዮች በተገቢው መንገድ 
አስፈላጊውን ገለፃ ለማድረግ ይረዳል። ይህም 
ሲባል እነዚህ የካርታ ሥራው ተሣታፊዎች 
ሊያጋጥሟቸው የሚችሉ ለምሣሌ ያህል ስለተለያዩ 
የስራው አካሄዶች፣ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችና 
መፈትሄዎቻቸውን ለይቶ በማውጣት ለችግሩ 
አይነተኛና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ያስችላል። 

በዚህ የካርታ መፍቻ ስራ እና አጠቃላይ የካርታ 
ስራ ተሣታፊ/ተካፋይ የሚሆኑት ግለሰቦች 
ወይም የማህበረሰብ አባላት በቂ ምርጫ ከተካሄደ 
በኋላ መተግበር የሚገባው ጉዳይ የተለያዩ 
ምድቦችን ግምት ውስጥ በማስገባት የኢኮኖሚ፣ 
የባህል፣ የመኖሪያና ተመሣሣይ መስፈርቶችን 
በሚገባ አሟልቶ ለቀጣይ ስራ ዝግጁ ማድረግን 
ይጠይቃል።

እዚህ ላይ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ዋናው 
ነጥብ በእያንዳንድ የካርታ ሥራ ዝግጅት ላይ 
ቢባዛ አንድ የባለድርሻው/የስራው ተካፋይ መኖር 
ጠቀሜታው የጐላ መሆኑን ነው። ይህ ማለት 
የተሣታፊዎች ቁጥር በተጨባጭ/በነባራዊው ሥነ-
ምድር የሚኖሩትን የማህበረሰብ ዓባላት መብለጥ 
የለበትም፤ ለምሣሌ፡- የሚዘጋጀው አምሣያ 1.2 
ሜ x 2.4 ሜ ቢሆን ለዚህ ተግባር የሚመደቡት 
የተካፋዮች ቁጥር ከ25 ሰዎች መብለጥ ወይም 
ማነስ አይገባውም። በአብዛኛው ከልምድ 

አንደሚታወቀው የተሣታፊዎችን የተሣትፎ ብቃት 
ለመለካትም ሆነ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖረን 
ለማድረግ ቢያንስ እያንዳንዱን ተሣታፊ በአንድ 
ቀን ግማሹን የሃላፊነት ጊዜ በመስጠት ሁሉም 
የስራው ተካፋዮች በቂ ጊዜ በማግኘት ለተፈላጊው 
ዓላማ በተገቢው መንገድ እንዲውሉ ማድረግ 
ይቻላል። እንደዚህ አይነት አሠራር ሁሉም 
ተሣታፊዎች አዲስ የሚመጡትን ጨምሮ በሚገባ 
እንዲተዋወቁና እንዲግባቡ በማድረግ ስራን 
ያቀላጥፋል እንዲሁም የዚህ የካርታ ስራ ሙያ 
ባለቤቶች የተሻለና ተገቢ እውቀት እንዲኖራቸው 
በማገዝ በተጨማሪም በተሣታፊዎች መካከል 
የባለቤትነት ስሜትን ያደብራል። በተጨማሪም 
የዚሁ የስራ መስክ ባለሙያዎች ማረጋገጥ 
ያለባቸው ጉዳይ ቢኖር የሴቶችን12 የተሣትፎ 
መጠን ለማስተካከልና ውጤታማ ለማድረግ 
አስፈላጊውን ጥረት ማድረግ ነው። 

የስነ-ምድር መለያ የተዘጋጀለትን መረጃ መሠብሰብ 

የ3ዲ አምሣያን በመጠቀም ውጤታማና 
ከዋጋ አንፃርም ተመጣጣኝ የሆነ የካርታ ስራ 
ለማዘጋጀት የሚያስችሉን በቀላሉ ልናገኛቸው 
የምንችላቸው ጠቃሚ ተግባራት መኖራቸው ግልፅ 
ነው። ይህንንም ለማድረግ ዲጂታል የከፍታ 
ክፍተት መለያ መስመሮች አሠራር ጋር በቀላሉ 
እንድንግባባ ይረዳናል። ይህ ሊሆን ካልቻለ ግን 
ዘመናዊ የሆነውን በተጨባጭ ከተዘጋጁ ካርታዎች 
ላይ አስፈላጊውን መረጃ ማግኘት ይቻላል ይህን 
ለማድረግ ወጪው ከፍተኛ ቢሆንም ማለት 
ነው:: ከዚህ ሁሉ የተሻለው አማራጭ ቀድመው 
ከተዘጋጁ ካርታዎች ላይ የሚፈለገውን መረጃ 
በዲጂታል የአሰራር ዘዴ በማጉላት ማግኘት 
ቢቻልም እንዲህ ዓይነቱ አሰራር የካርታውን 
ብቃትና ጥራት ጥያቄ ውስጥ መክተቱ የማይቀር 
ነው። በተጨማሪም እየተሰበሰበ ያለው መረጃ 
ሊያካትታቸው የሚገቡ አስፈላጊ ነገሮች አሉ፤ 
እነሱም አጠቃላይ የህዝቦች መረጃ፣ የመሬት 
አጠቃቀም፣ የብዝሀ-ህይወት ስብጥር፣ የተፈጥሮ 
ሀብት፣ ወቅታዊውን አጠቃላይ ሥነ-ምድራዊ 
መረጃ በአንድ ላይ በማቀናጀት የዚህ ዘርፍ 
ባለሙያ ሊያገኘው የሚገባው ነባራዊ፣ ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ ባህርያቶችን ለመገንዘብ ይረዳዋል።

 

12 በተሳታፊው ማህበረሰብ ባህላዊ ዳራ ላይ ተመስርቶ የሴቶች ተሳትፎ 
ይለያያል።

 
በተሳትፎ  የሚደረግ ማንኛውም ስራ ለችግሮች መፍትሄ ይሆናል። ይህ የሚሆነው ሕዝቦች አንድ ዓይነት 
መግባባት ላይ ሲደርሱ ነው። ነገር ግን ይህ መግባባት ከተለጠጠ የፍላጎቶች አለመጣጣም ይከሰትና ግጭቶች 
ይፈጠራሉ።  አሳታፊ አሰራር ማለትም ሁሉንም ባለድርሻ አካላት የሚያጠቃልል ሲሆን ይህ አሰራር ግጭትን 
ለማስወገድ ጥቅሙ የጎላ ነው (ሊዊስ  2000)።

በዚህም የተነሳ አናሳ ቡድኖች የተፈጥሮ ሀብታቸውን ለመጠበቅ እና የባህል ማንነታቸውን ለማስከበር 
መንቀሳቀሳቸው አይቀርም። ስለዚህ ተመሣሣይ ፍላጎቶች ያላቸውን ቡድኖች ማካተቱ ለአምሳያው ስራ ያለው 
ሚና ከፍተኛ ነው። ይህ የቡድን ተግባር ተያያዥነት ያለው የግንኙነት ስራ በመስራት ለምሣሌ፡- ካርታዎችን 
የተጻፉ ዶክመንቶችን፣ ፎቶግራፎችንና የመገናኛ ብዙሃንን ያጠቃልላል። በዚህም የተነሳ የተፈጠረው ግንኙነት 
በውይይትና ጫና በማድረግ በርካታ ተሳታፊዎችን እንዲሁም የተመረጡ ተቋማትን ማካተቱ ለሚዘጋጀው 
አምሳያ የሚሰጠው ጥቅም በርካታ ነው።
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መሠረታዊ ካርታ13 

የማነጻጸሪያ ልኬት

በ3ዲ አምሣያ የሚዘጋጅ ካርታ በአብዛኛው 
ጠቃሚ ነው የሚባለው ተፈላጊ ቦታዎችን፣ 
ርቀቶችንና ከፍታዎችን በተወሰነለት መጠን 
በእርግጠኛነት 

ለማሣየት ሲችል ነው፤ ይህም ሲባል ማንኛዋም 
በካርታ ላይ የተገለፀ ቦታ፣ ከፍታና ርቀት 
በተጨባጭ ካለው የመሬት አቀማመጥ ጋር 
ተመጣጣኝ ወይም ወጥ የሆነ ተመሣሣይነት 
ሊኖረው ይገባል እናም ይህን ዘዴ ነው የካርታ 
መጠነ-ልኬት በማለት የምንጠራው (ምሥል 
28)። በዚህ ዘዴ ልናካትታቸው የማንችላቸው 
ነገሮች ቢኖሩ የመስመርና የነጥቦች ምልክቶችን 
ሲሆን እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት ወሣኝ 
የሚባሉት የካርታ ስራ አይነተኛ መገለጫዎች 
እንደ መንገድ፣ ወንዞችና ቤቶችን ለማሣየት 
የሚያስችሉን ይሆናሉ ማለት ነው። 

 
 
ምሥል 28. 1:10,000 የማነጻጸሪያ ልኬት (ማጣቀሻ)

የካርታ መጠነ-ልኬት የሚያተኩረው በአንድ ካርታ ላይ 
ያለውን አንፃራዊ ርቀት በመሬት ከሚታየው ሥነ-
ምድር ርቀትና ስፋት ጋር ያለውን ግንኙነት ማለት 
ነው::

ይህም ማለት ደግሞ “የሚያሣይ የማነፃፀሪያ ልኬት” 
የሚለውን ሀሣብ ለማስረዳት ይጠቅመናል፡- 

1000 ሜ በመሬት ላይ እንደ 1፡100,000 • 
በካርታ ላይ መተካት ይቻላል፤ 
500 ሜ በመሬት ላይ እንደ 1፡50,000 በካርታ • 
ላይ ይተካል፤
200 ሜ በመሬት ላይ እንደ 1፡20,000 በካርታ • 
ላይ ይተካል፤
 100 ሜ በመሬት ላይ እንደ 1፡10,000 በካርታ • 
ላይ ይተካል፤
 50 ሜ በመሬት ላይ እንደ 1፡5,000 በካርታ • 
ላይ መተካት ይቻላል ማለት ነው።

13 በካርታ ንባብ ላይ ማጣቀሻዎች በአባሪ 2 ላይ ተሰጥቷል።

የፕላኒሜትሪክ ማነጻጸሪያ ልኬትን ማስተካከል 
ለምን አስፈለገ?

በካርታ ስራ ትንሽ መጠነ-ልኬት የተሰጣቸው 
ካርታዎች የሚወክሉት የቦታ ርቀትና ከፍታ መጠን 
የዚያኑ ያህል በመጠኑ ያነሰ ሲሆን ትልቅ መጠነ-
ልኬት የተሰጣቸው የካርታ አይነቶች ደግሞ የዚያኑ 
ያህል የሚወክሉት ሥነ-ምድር መጠን እየሰፋና14 
ለተመልካች ግልፅ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። 
ይህ አሰራር በአንፃሩ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን 
ለማግኘት ያስችላል። 

የመጠነ-ልኬት ምርጫና የሚዘጋጀው አምሣያ 
ግምት ውስጥ ሊከታቸው የሚገቡ ነጥቦች ወጥና 
ብቁ የካርታ ስራንና እነዚህ መረጃዎች ተጠብቀው 
ሊቆዩ የሚችሉበትን ወሣኝ ዘዴ አመላካች ነው። 

በስፋት የሚታወቀው የ3ዲ አምሣያ ካርታ ባለ 1፡
10,000 መጠነ-ልኬት ወይም ከዚያ በላይ ያለው 
ነው። ነገር ግን የካርታው ማመሣከሪያ ከ1፡
10,000 ከበለጠ እንደገና በማስተካከል ወደ ቀድሞ 
መጠነ-ልኬቱ 1፡10,000 መመለስ ያስፈልጋል፤ 
ይህም ማለት 1 ሴ.ሜ. በተዘጋጀው አምሣያ ወደ 
100 ሜትር የነባራዊው መሬት ገፅታ መቀየር 
ያስፈልጋል። ይህም ለሁሉም ሰው የተዘጋጀውን 
አምሣያ በሚገባ ለመረዳት ያስችለናል። 

ከሠንጠረዥ 2 ለመረዳት እንደሚቻለው የተለያዩ 
መጠን ያላቸውን ካርታዎች በተለይ የማነፃፀሪያ 
ልኬቱን በመቀነስ ለሚዘጋጀው አምሣያ ግልፅ 
የሚሆኑ ገፅታዎችን ለማሣየት ይረዳናል። ለምሣሌ 
1፡50,000 የሆነን የካርታ አምሣያ ወደ 1፡10,000 
በመቀየር ውስብስብ የሆኑ በርካታ የሥነ-ምድር 
ገፅታዎችን በግልፅ ለመረዳት እንችላለን። 

የአንድን እየተዘጋጀ ያለ አምሣያ ምጣኔ በርካታ 
ምክንያቶች ተፅእኖ ሊያደርጉበት ይችላሉ፤ 
በመጀመሪያ ደረጃ የሚመለከታቸው ተሣታፊዎች 
ትኩረት የሰጡበትን ቦታ በግልፅ መለየትና 
መለካት ይጠበቅባቸዋል፤ ለዚህም እንዲያመች 
የሚመረጠው ቦታ የአራት ማዕዘን ቅርፅ ያለው 
ቢሆን ተመራጭ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው 
ተግባር የሚሆነው ለስራው ተመርጦ የተዘጋጀውን 
ቦታ በካርታ (አምሣያ) ላይ እንዴት ባለ የልኬት 
መጠን ማስቀመጥ እንደሚቻል ማረጋገጥ ይሆናል። 
የሚዘጋጀው አምሣያ በልኬት መጠኑ መሠረት 
የተቀመጠውን ያህል መመጠን ይገባዋል:: 

ከላይ እንደተገለፀው የማነፃፀሪያ ልኬቱ 1፡10,000 
የሆነ የ“አምሣያ” ዝግጅት የመጨረሻው ገደብ ከሆነ 
ከዚህ በላይ መጠን ያለውን አምሣያ ለማዘጋጀት 
የሚከብድ ይሆናል። ለምሣሌ በዚህ ስሌት መሠረት 
ከተመጠነው (1፡10,000) በላይ የሆነ የ“አምሣያ” 
ካርታ ማለት በአንድ አካባቢ እያንዳንዱን ቤት 
ማመልከት ይኖርብናል ማለት ነው።

14 ማሳሰቢያ፡- 1:10,000  ከ1:50,000 የበለጠ የማነጻጸሪያ ልኬት ነው።
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በዚህም መሠረት የልኬት መጠኑ 1፡5,000 
የሆነ ትልቅ የልኬት መጠን በተገቢ መልኩ 
የምንፈልገውን ሥነ-ምድራዊ (የተለያዩ) ገፅታዎች 
ያለ ብዙ ድካም ለማመልከት ያስችለናል። 

አምሣያ የሚዘጋጀለት ቦታ ሊገልፅ ለሚፈልገው 
ማንኛውም ነገር ጊዜንና በቦታው ላይ የሚገኝ 
የተፈጥሮ ሀብቶችን አስፈላጊነት አምሣያ 
ለማዘጋጀት በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ 
አስፈለጊውን የማሣያና የማቆያ ዘዴዎችን አብሮ 
ለመረዳት ይጠቅማል። በተለምዶ 3ዲ አምሣያ 
የሚዘጋጁትም ሆነ የሚቀመጡት በተመሣሣይ 
ቦታ ነው፤ የ“አምሣያው”ን አቅጣጫ በተመለከተ 
በቅድሚያ መታወቅ ያለበት ነገር ካለ ለጉዳዩ 
ሀላፊነት ከተሠጠው ባለድርሻ ጋር መወያየት 
ይችላል። ባለድርሻ ሲባል ደግሞ መታወቅ ያለበት 
መንግስት፣ ት/ቤት ወይም ደግሞ የተለያዩ 
ማህበረሰብ አቀፍ ድርጅቶች ማለት ነው። 

ባለ 3ዲ አምሣያዎች የልኬት መጠን የሚሰራው 
በአራቱም አቅጣጫ ወይም ደግሞ ከላይ ወደ ታች 
እና ከግራ ወደ ቀኝ ማለት ሲሆን ከላይ ወደ ታች 
የሚባለው የማነፃፀሪያ ልኬት በይዘቱ ሊለያይ 
የሚችለው የካርታው አምሣያው ያለቀለት ሥራ 
መሆኑን ለማሳየት ነው። የቀጥታ ግነት ብዙውን 
ጊዜ የሚገለፀው በሚገኘው የግንባታ መሳሪያዎችና 
የተለያዩ የካርታ ላይ ጠቋሚዎች ነው። 

አምሳያውን ለማዘጋጀት እናም ሥነ-ምድራዊ 
ሽፋኑን በዝርዝር ለመረዳት ገጽ 26 ይመልከቱ።

እስካሁን በተካሄደው እንቅስቃሴ አጠቃላይ ወይም 
ከፊል ስራ ብዛት ያላቸው አምሣያዎች ማግኘት 
ተችሏል ማለት ነው፤ ቀሪውን ስራ ለማከናወን 
ደግሞ በቂ ጊዜ አምሣያውን ለመስራት እና 
አስፈላጊዎቹን ግብዓቶች (የሰው ኃይል እና 
ገንዘብ) በቅንጅት ለማዘጋጀት እንቅስቃሴ መደረግ 
ይኖርበታል። 

የቀጥታ ግነት

የቀጥታ ግነት ማለት በቀላሉ የቀጥታ የማነፃፀሪያ 
ልኬት ከወደ ጎን (ከግራ ወደ ቀኝ) የልኬት 
መጠንን መብለጥ ማለት ነው።

በባለ 1፡10,000 የልኬት መጠን ባለው የ3ዲ 
አምሣያ 1,000 ሜትር ርዝመት ያለውን ተራራ 
10 ሴ.ሜ ርዝመት ይሰጠዋል። የቦታውን 
አስቸጋሪነት በግልጽ ለማሳየት ወይም ደግሞ 
በዚያው ቦታ ላይ ያለውን የመሸርሸር አደጋን 
ለማሳየት አሊያም ደግሞ ተስማሚነቱን ለማሳየት 
የሚያስችለን የማነፃፀሪያ ልኬት 1፡5,000 የሆነ 
አምሣያ ነው። 

የቀጥታ (ከላይ ወደ ታች) ግነት መጠነ-ልኬት 
ከመስመሮች ጋር ግንኙነት አለው፤ ምክንያቱም 
እነዚህ መስመሮች ተመሳሳይ ከፍታ ያላቸው 
የተለያዩ አለም ክፍሎች ነጥቦች እንዲገናኙ 

 
1:50,000 የማነጻጸሪያ ልኬት

1:25,000 የማነጻጸሪያ ልኬት

1:10,000 የማነጻጸሪያ ልኬት



34

ያደርጋሉ። መጠነ-ልኬቱ እያነሰ በመጣ ቁጥር 
በመስመሮች መካከል ያለው ስፋት ይጨምራል፤ 
ለምሳሌ ያህል ባለ 1፡1,000 መጠነ-ልኬት 
(ማነፃፀሪያ ልኬት) ካርታ ወደ 200 ሜትር 
የሚጠጉ መስመሮች ሲኖሩት ባለ 1፡1,000 
መጠነ-ልኬት ካርታ ግን እስከ 4 ሜትር 
የሚደርሱ መስመሮች ይኖሩታል። ከዚህ በፊት 
እንደተገለፀው መጠነ-ልኬቱ ትንሽ የሆነ ካርታ 
የሚይዘው መረጃ በጣም ጥቂት ነው!

በመስመሮቹ መካከል የሚኖረውን ክፍተት 
ለማሳየት የሚቻለው ዘመኑን እና ጊዜውን የጠበቁ 
የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም ነው። 
በካርታ ላይ መስመሮች በጎሉ ቁጥር የመረጃ 
ትክክለኛነትም ለካርታ ስራው መሣካት አስተዋፅኦ 
ያደርጋል። 

ይህን ፅሁፍ ግምት ውስጥ በማስገባት ውይይቱን 
በ3ዲ አምሣያ ለሚዘጋጀው የመስመሮች ክፍተት ላይ 
ማድረግ ያስፈልጋል። 

ምን ዓይነት የካርታ ላይ የመስመሮች ክፍተት 
(ኮንቱር) ነው የምንጠቀመው?

ባለ 1፡10,000 የማነፃፀሪያ ልኬት በቀጥታ እና 
ወደጐን የሆነ ካርታ በመጠቀም ምን ያህል 
የካርታ የመስመሮች ልዩነት ይኖሩታል።

በተለምዶ ባለ 1፡50,000 ማነጻጸሪያ ልኬት 
የተሰጠው የካርታ ማመሣከሪያ 20 ሜ መስመሮች 
ይኖሩታል፤ ይህ ማለት ደግሞ በሚመች ሁኔታ 
ባለ 1፡10,000 ማነጻጸሪያ ልኬት ያለው አምሣያ 
ማዘጋጀት ያስችለናል። 

የአንድ በ3ዲ አምሣያ የሚዘጋጅ ደሴት 
የሚያሣየው ነገር ለምሣሌ እጅግ በጣም ዝቅተኛ 
ቦታ ከሆነ (የባህር ጠለል) በ4 ሜ ሲሆን እጅግ 
ከፍተኛ የሆነ ቦታን (የተራሮችን ጫፍ) ደግሞ 
በ2,400 ሜ ከባህር ጠለል በላይ ማድረግ 
ይቻላል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ለዚህ ተግባር 
የሚውሉ ወደ 122 የሚሆኑ ተደራራቢዎች 
(ሌየርስ) ያስፈልጋሉ። ምክንያቱም ባለ 20 
ሜ የመስመር ርቀት ክፍተት ያለው አምሣያ 
ለማዘጋጀት የሚያስፈልገው ከፍተኛ ቦታ 
(የተራራው ጫፍ) 2,240 ሜ ከሆነና ይህንን 
ቁጥር ሊኖር በሚችለው የመስመሮች ብዛት 
ብናካፍለው የሚሰጠን ያው 122 ስለሆነ ነው።

ይህም በ12 ሰዎች የጋራ ትብብር የሚከናወን 
ሲሆን እነዚህ ተሣታፊዎች በማስመር በመቁረጥና 
የመሣሠሉትን ተግባራት በመከወን በቀን ወደ 15 
የሚጠጉ ተደራራቢዎችን በማዘጋጀት በ7 ወይም 
8 ቀናት ውስጥ በጠቅላላ ለመጨረስ ይቻላል 
ማለት ነው። 

ነገር ግን ባለ 40 ሜ የመስመሮች ክፍተትን 
በመጠቀም የሚዘጋጀውና የሚገጣጠመው አምሣያ 
ወደ 61 የሚጠጉ ተደራራቢዎች ሲኖሩት 
አዘጋጅቶ ለማጠናቀቅም 3 ወይም 4 ቀናት 
ሊወስድ ይችላል። 

ሠንጠረዥ 3 እንደሚያሣየው ወይም ለማየት 
እንደሚቻለው አስቸጋሪው ነገር የተመረጡት 
መለያዎች (ቫርያብልስ) የሚያሣዩት ተለዋዋጭ 
ባህርይ ሲሆን ለምሣሌ የቀጥታ ግነትና በ3ዲ 
የሚዘጋጅው አምሣያ የሚዘጋጅበት ግብአት 
በስራው ላይ የሚያሣድሩት ጫናም ቀላል 
አይባልም፤ በተጨማሪም መስመሮችን ለመለየትና 
ለመጠቆም ምን ያክል ተደራራቢዎች ያስፈልጋሉ? 
ትክክለኛውን ከፍተኛ ቦታ በ3ዲ አምሣያ ላይ 
ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት መሣሪያስ ከፍታው 
ስንት መሆን አለበት? የሚለውም ሌላው በስራው 
ላይ ጫና የሚፈጥር ጥያቄ ነው። 

በተለምዶ አምሣያውን ለመስራት የሚያገለግሉት 
ነገሮች በስርአት መገኘት የትኛውን የቀጥታ ግነት 
ዓይነት መጠቀም እንዳለብን ለማወቅ ይረዳናል:: 
በአንዳንድ አገሮች ለምሣሌ ተቆርጦ የተዘጋጀ 
የካርቶን ማሣያን በመጠቀም 3 ሚ.ሜና 4 ሚ.ሜ 
ውፍረት ያላቸው ተደራራቢዎች ጥቅም ላይ 
ይውላሉ፤ የኢቪኤ ተግባራዊነት የበለጠ ሃሳቡን 
ለመረዳት አባሪ 8ን ይመልከቱ። 

የተለመደውን መሰረታዊ ካርታ ማዘጋጀት

ዘመናዊውን ሥነ-ምድራዊ መረጃ በሚገባ 
የመጠቀም ዘዴ (ጂአይኤስ) ስራ ላይ በማዋል 
ስለመሬት ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘት 
ይችላል። ይህ ዘዴ ጠቀሜታው እጅግ የላቀ 
ሲሆን በአንፃሩም ባለ 3ዲ አምሣያውን በመጠቀም 
አካባቢያዊ የሆነውን እውቀት ተሻጋሪና የተያያዘ 
በማድረግ ወጥና የሚያስማማ ውጤት ያስገኛል 
የማነፃፀሪያ ልኬት መጠንና የመስመሮች ክፍተት 
ተደራጅተው ከተቀመጡ በኋላ የተለመደው ሥነ-

ሠንጠረዥ 2. የማነጻጸሪያ ልኬት ምሣሌ

በማጣቀሻ ካርታ ላይ በ3ዲ አምሳያ ላይ

የማነጻጸሪያ ልኬት ስፋት (ሳ.ሜ x ሳ.ሜ) የውጤት መጠን
(ሳ.ሜ x ሳ.ሜ)

የውጤት መጠን
(ሳ.ሜ x ሳ.ሜ)

ጠቅላላ ስፋት ሲታይ

1:50,000 48 x 96 1:10,000 240 x 480 576 ኪ.ሜ2

1:50,000 40 x 50 1:20,000 100 x 125 450 ኪ.ሜ2

1:50,000 40 x 50 1:10,000 200 x 250 450 ኪ.ሜ2

1:50,000 40 x 50 1:5,000 400 x 500 450 ኪ.ሜ2
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ምድራዊ ካርታ ወይም መሠረታዊ ካርታ ተገኘ 
ማለት ነው። መሠረታዊ ካርታውን ለማዘጋጀት 
የምንጠቀመው መጠነ-ልኬት የመስመሮች 
ክፍተትንና ተመራጭ ቦታውን ያካተተ ዘዴን 
በመከተል ነው። ከፍታዎች በመስመሮች ክፍተት 
እይታ ውስጥ መካተት ይገባቸዋል፤ የካርታ ላይ 
የከፍታ መለኪያ መሰመር ያለባቸው ተራውን 
በጠበቀ መልኩ መሆን አለበት፤ ለዚህም ይረዳ 
ዘንድ አምስት የተለያዩ ቀለማትን በመጠቀም 
ስራውን ማቅለል ይቻላል (ገጽ 40) ስለካርታ 
ዝግጅት የበለጠ ማብራሪያ ለማግኘት (አባሪ 4) 
ቢያንስ ሁለት ግልባጭ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። 

የዲጂታል የካርታ መስመሮች በሌሉበት ምን 
መደረግ አለበት?

በአንዳንድ አገሮች ባለ 1፡50,000 (ማነፃፀሪያ 
ልኬት) ወይም የበለጠ የዲጂታል ሥነ-ምድራዊ 
መረጃን ለማህበረሰቡ ለማዘጋጀት ዝግጅት 
ለማድረግ የሚከብድበት ምክንያት በብሄራዊ 
የፀጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ምክንያት ወይም 
በጭራሽ ስለሌሉ ይሆናል፣ ይሁን እንጂ እንደዚህ 
አይነት አሠራር በአሁኑ ወቅት በዘመናዊ መልክ 
የመረጃ ማከማቻ በመዘጋጀቱ የተነሣ የአምሣያ 
ዝግጅት በተገቢው መንገድ ይከናወናል:: ነገር ግን 
የዚህ ከፍታን በዘመናዊ የሣይንስና ቴክኖሎጂ 
ውጤቶች ታግዘው ለታለመው ተግባር መዋል 
አንዳንድ ትችቶች ያጋጥሙታል፤ ትልቅ 
መጠነ-ልኬት ያላቸው አምሣያዎች ለስራው 
ፈተና መሆናቸው አይቀርም በተለይ ደግሞ 
በታዳጊ አገሮች ማለት ነው። በዚህም የተነሣ 
በደቡብ ምስራቅ እስያ ያሉ አገራት በስፋት 
የሚጠቀሙበት መጠነ-ልኬቱ 1፡50,000 የሆነ 
አምሣያ በሠፊው ጥቅም ላይ ሲውል ይታያል:: 
ይህንንም በተፈላጊው የዲጂታል ማባዣዎች 
በመጠቀም አስፈላጊውን ውጤት ማግኘት 
ይቻላል:: በየመንደሩ የሚደረገውን አሣታፊ ስራ 
ቀላል ለማድረግና በተሣታፊዎች መካከል የመረጃ 
አለመመጣጠንን15 ለማስቀረት እነዚህ በትልቁ 

15 ሰዎች ሊስቡት በሚችሉበት ሁኔታ የተወሰነ አንግል ያለው የካርቶግራ
ፊያዊ መረጃ ወይም ድንበሮችንና ወሰኖችን ጨምሮ የአእምሮ ዕውቀታቸው 
መግለጫ ዋነኛ መሣሪያ

የተዘጋጁ ካርታዎችን ወደ ቋሚ የመሣያ ወረቀት 

ማዛወር ይቻላል።

ይህም በበኩሉ የስራ ጫና ቢኖረውም የስራውን 
ጥራትና ብቃት ግን ይጠብቅልናል።

ፈጣን የማመሣከሪያ መመሪያ

የ3ዲኤም አምሣያ መጠኑ የተለካ/የተወሰነና 
ሥነ-ምድራዊ አቀማመጥን የሚያሣይ መረጃ 
ለማግኘት ይረዳል። ባለ 3ዲ አምሣያ የቀጥታ 
(አምዳዊ) አቅጣጫ መረጃ ለማያቀብሉት ሰዎች 
የቦታ ምልክቱን ለመለየትና በመጠኑ የተራራቁ 
መረጃዎችን ለማደራጀት ይጠቅማል። የመስክ 
የስራ ሁኔታ በልምድ እንደሚያሣየው ከሆነ 
የመጠነ-ልኬት ትርጉም ማለትም ከካርታ ላይ 
ወደ እውነተኛው የመሬት ክፍል ወይም ደግሞ 
ከመሬት ወደ ካርታ ላይ ማመሣከር በጣም 
ከባድ መሆኑን ነው። የቀጥታ (ከላይ ወደታች) 
እይታ ነጥቦችንና የመስመር መረጃዎችን በሚገባ 
ለማሣየት የሚረዳ ቢሆንም አንዳንድ ጥቃቅን 
የሚባሉ ቦታዎችን መመጠን ላይ ግን ስህተት 
መኖሩ አይቀርም። 

ለምሣሌ ባለ3 ሄክታር የእርሻ መሬት በ3 ሴ.ሜ2 
ተጠቅመን መጠነ-ልኬቱን 1፡10,000 አድርገን 
ብናስቀምጠው የቦታውን ድንበር በትልቁ 
ለማሣየት እንችላለን፤ ለምሣሌ ባለ 25 ሄክታር 
ወይም 25 ሴ.ሜ2 ማድረግ ይቻላል ማለት 
ነው። የመረጃ አቀባዮች ተፈጥሮአዊ ዝንባሌ 
እንደሚያሣየው የተሰጠውንና ማንኛውም ጠቃሚ 
መረጃ መመጠን እንጂ የመጠነ-ልኬቱን እይታ 
ማስፋት አይደለም። 

3ዲ አምሣያ ማዘጋጀት በብዛትም በጥራትም 
ደረጃውን የጠበቀ ሥነ-ምድራዊ መረጃ በተገቢው 
መንገድ ለማሣየት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው:: 
ስለዚህ የነዋሪዎች አስተሣሠብና ጥቅሞቻቸውን 
ግምት ውስጥ በማስገባት ለሚዘጋጀው አምሣያ 
የሚሆን የተመረጠ ልዩ የቀለም ምልክት ወይም 
በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችል መረጃዎችን 
የማስቀመጫ የስራ ሂደት ለማከናወን ይረዳል።

ሠንጠረዥ  3. የሶስት አቅጣጫዊ ካርታ ስራ ይዘቶች

በከፍተኛና ዝቅተኛ  
ነጥብ መካከል ያለ 
የከፍታ ልዩነት 
(ሜትር)

የኮንቱር 
መካከል ልዩነት
(ሜትር)

የ3ዲ 
አምሳያ 
ልኬት

የአምዳዊ 
ቁመት ግነት

የኮንቱር ልዩነት 
የሚያሳይ የንጣፍ 
ውፍረት

የኮንቱር ልዩነት 
ብዛት
(ንጣፎች)

በአምሳያው ላይ 
የጫፍ ርዝመት 
(ሳ.ሜ)

1800 20 1:10,000 1.0 X 2 ሚ.ሜ 90 18.0

1800 20 1:10,000 1.5 X 3 ሚ.ሜ 90 27.0

1800 20 1:10,000 2.0 X 4 ሚ.ሜ 90 36.0

1800 40 1:10,000 1.0 X 4 ሚ.ሜ 45 18.0

1800 40 1:10,000 1.5 X 4 ሚ.ሜ 45 27.0
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ምሥል 29. 1:10,000 የፈጣን ማጣቀሻ መመሪያ

“ፈጣን የማመሣከሪያ መመሪያ” 
እንደሚያረጋግጠው ከሆነ ይህ መመሪያ 
ርቀቶችንና ቦታዎችን ለመለየት የሚያስችል 
በመሆኑ ጠቀሜታው የጐላ ነው። 

ፈጣን የማመሣከሪያ መመሪያ ለሁሉም መረጃ 
አቀባዮች በማከፋፈል ፈጣን የሆነ መፍትሄ 
ማግኘት ይችላል። ለምሣሌ የመለኪያ መሣሪያዎች 
(ሄክታርና ሌሎች) ከአንድ አገር ወደሌላ አገር 
ሲለያይ፤ በአንድ በተወሰነ አገር ውስጥ ደግሞ 
ልዩነቱ በስፋት ይስተዋላል (አባሪ 5)

መሣሪያዎችን ማግኘት

ባለ 3ዲ አምሣያ ለማዘጋጀት እጅግ በጣም ፈቃኙ 
ጉዳይ ለስራው የሚፈለጉትን የተለያዩ ግብአቶች 
ማግኘቱ ላይ ነው። አባሪ 6 እንደሚያሣየው 
የተመረጡ ናሙናዎችን በማዘጋጀት አስፈላጊውን 
አምሣያ ለማዘጋጀት ይረዳናል። የካርታ 
ምልክቶች በብዛትና በበቂ ሁኔታ መገኘታቸው 
የተሳታፊዎቹን አምሣያ የማዘጋጀት ብቃት 
ይጨምራል። የተለያዩ ቀለሞች ያሏቸው የካርታ 
መርፌዎችና (መጠቆሚያዎች) በርካታ ቅርፅ 
ያላቸው የውሀ መሠረት ያላቸው ቀለሞችና 
ከነሱ ጋር የሚመሣሰል አምሣያ ዝግጅት ጥቅሙ 
የጐላ ነው (ምሥል 46)። ለአምሣያ ዝግጅት 
ይረዳ ዘንድ አስፈላጊው ግብአት በቅድሚያ 
በመዘጋጀት ወደ ተፈለገው ቦታ በጊዜው መድረስ 
ይጠበቅበታል። ይህም ስራን ለማቀላጠፍ ይረዳል። 
እዚህ ላይ አስፈላጊውን ግብአት በስርዓት ጠብቆ 
ማስቀመጥ ተገቢ ነው። 

የካርታ ምልክቶች

የካርታ ምልክቶችና በውስጣቸው የሚየካትቷቸው 
መለያዎች (ነጥቦች፣ መስመሮችና ባለብዙ ጐኖች) 
የተለያዩ መረጃዎችን ለማቆየትና መልሶም 
ለመጠቀም የሚያስችል ዘመናዊ የመረጃ ዘዴ 
ሲሆን አምሣያዎችና የተዘጋጁ ካርታዎች 
ሶስቱንም የሚያጠቃልሉ ናቸው። እነዚህ 
የተለያዩ ክፍሎች አነስ ባለ ሁኔታ በካርታ ላይ 
ሊቀመጡ ይችላሉ። ለዚህም ማሣያ እንዲሆንና 
ለማስረዳትም እንዲቻል በቀለም የቦታውን 
አቀማመጥ በገለፃ፣ በቅርፅና መጠን መለያየት 
ይቻላል (ሞን-ሞንየር 1996)።

የቦታዎችን ባህርይ ለማሣየት ቀለም ስንጠቀም 
የመግባቢያ ቋንቋ በጣም አስፈላጊ ነው፤ 
ምክንያቱም ጥቁር ቀለም ማለት “ብዙ” ሲሆን 
ነጭ ቀለም ማለት ደግሞ “ጥቂት” የሚለውን 
ትርጉም ይሠጣል። ስምምነት የተደረሰባቸው 
ቀለሞችና በካርታ ምልክቶች የተለያዩ በመሬት 
ላይ ያሉና የሚታዩ አካላትን በሚያግባባ መንገድ 
በግልፅ ያስረዳሉ።

ለምሣሌ የውሀ አካላትን በሰማያዊ ቀለም እንዲሁም 
የደን ገፅታዎችን ደግሞ በአረንጓዴ መለየት ይቻላል። 
በተጨማሪም ጥቅጥቅ ያለ ደን በጥቁር አረንጓዴ 
ቀለም ስንጠቀም በመጠኑ ጥቅጥቅ ያለውን ደን 
ደግሞ ባለ መካከለኛ የአረንጎዴ ቀለም ይሆናል 
ማለት ነው። በተጨማሪም በሣር የተሞላ አካባቢን 
ደግሞ ነጣ ባለ የአረንጓዴ ቀለም ስራ ላይ በማዋል 
ካርታውን አምሣያውን ማዘጋጀት እንችላለን። በዚህ 
መሠረት በጣም ጥልቅ የሆነን የውሀ አካል በጥቁር 
ሰማያዊ ቀለም ስንለይ ቅርብ የሆነውን የውሀ ክፍል 
ደግሞ ነጣ ባለ የሰማያዊ ቀለም እንለየዋልን ማለት 
ነው (ሞንሞንየር 1996)።

መጠኑ የተስተካከለውን በብዛትና በጥራት 
ለመለየት ግራጫ የሆነ ቀለም በመስጠት 
የ“አምሣያውን” ጥራትና ደረጃ ለይቶ ለማወቅ 
ይጠቅማል። በአገላለፅ ወቅት ምልክቶች 
በሚለያዩበት ወቅት የተለያዩ የንፋስና የስደት 
ምንጮችን ለይቶ ለመረዳት ያስችለናል። 
የመስመር ምልክቶች የውሀ አካላትን፣ 
መንገዶችንና ወሰኖችን በግልፅ ያመለክታሉ። 
በተጨማሪም እነዚህ የመስመር ምልክቶች ሌሎች 
መለያዎችን (ቫርያብልስ) በማቀናጀት የቀለምና 
የመጠን ውህደት ይፈጥራሉ። ለምሣሌ የደመቀ 
መስመር የሚያመለክተው የተጣበበ የትራፊክ 
ፍሰትን ሲሆን በስሱ የተሰመረ እንደሆነ ደግሞ 
ቀላል ያለ ፍስትን ነው ማለት ነው (ሞንሞንየር 
1996)።

እያንዳንዱ የካርታ ምልክት ለሁሉም ሊታወቅ 
በሚችል መልኩ የተለያዩ ገፅታዎችን ለመረዳት 
ያስችለናል፤ እንዲሁም ደረጃቸው/ቅደምተከተሉን 
በጠበቀ መልኩ ለማዘጋጀት ይረዳል። ነገር ግን 
በበቂ ሁኔታ ያልተዘጋጀ እና ምንም ግንኙነት 
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የሌለው መረጃ ካርታውን ለሚያነበው ግለሰብ ግራ 
መጋባትን መፍጠሩ አይቀርም።

በሁለት አቅጣጫ ሊታይ የሚችል የካርታ 
ምልክት በአስተሣሰብና ምክንያታዊነት ሊወሰን 
ይችላል። ባለ3ዲ አምሣያ ለመምረጥና ለማዘጋጀት 
የሚረዱ ግብአቶች መኖራቸው የግድ ነው፤ 
በተለይ ደግሞ የካርታ መጠቆሚያ መርፌዎች 
መገኘታቸው ልዩ ልዩ የመሬት ገፅታዎችን 
ለማሣየት ይረዳናል። እዚህ ላይ በቀለም ደረጃቸው 
የተደረደሩትና ተለያይተው የተቀመጡት ቀለሞች 
መስመሮችንና ባለብዙ ቅርፅ ቦታዎችን ለመወከል 
ጥቅማቸው እጅግ የጐላ ነው። 

በገፅ 30 ላይ እንደተገለፀው ስለቀለም ያለን 
የመረጃ ብቃት የተሰጡትን ማህበራዊና ባህላዊ 
እሴቶችን ለመረዳት ያስችለናል። አንድ ጊዜ 
ባህልን የተመለከተው ዝርዝር ጉዳይ ከተጠና 
በኋላ ቀጣይ ተግባር የሚሆነው አምሣያውን 
ለመጠቀም ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው የማያሻማ 
መረጃ ለመስጠት ጠቀሜታው የጐላ መሆኑን 
ነው። በተለያየ16 የዝግጅት ሂደት ውስጥ 
በተቻለ መጠን ወጥ የሆነና ሊያግባባ የሚችል 
የ“አምሣያ” ዝግጅት ለተለያዩ ስራዎች ጠቃሚ 
መረጃዎችን በመለዋወጥና በማነፃፀር ለሚገኘው 
መረጃ ተጨማሪ ጥራትና ብቃት ይጨምራል። 
በተጨማሪም ባለ3ዲ አምሣያውን በጥሩ ሁኔታ 
ለማዘጋጀትና ጥቅም ላይ ለማዋል ይቻላል። 
አንዳንድ ጊዜ እነዚህ አምሣያዎች በተለያየ ቦታ 
መገጣጠማቸውና መመረታቸው አይቀርም።

በዚህ ጊዜ አስፈላጊው ነገር ለዚሁ ተግባር 
የተመደቡትን ሚስጥራዊ መለያዎች በተከታታይና 
በሚገባ መጠቀም ያስፈልጋል። የጋራ መግባቢያ 
ቃላት ያሉዋቸው ካርታዎችና አምሣያዎች 
ሊያስተላልፉ የሚችሉት መልእክት የተቀናጀና 
የተደራጀ ስለሆነ ለማንኛውም መረጃ ፈላጊ 
በቀላሉ ተደራሽ ይሆናሉ (አባሪ 7)።

 
ግብአቶችን ለማግኘት በተለይ ብዛትና ቅርፅ 
በተመለከተ እነዚህን በመሬት ላይ በማገናኘት 
ያላቸውን የጠበቀ ትስስር ለማሣየት ይቻላል፤ 
ለምሣሌ በአንድ አካባቢ ምን ያክል ቤቶች 
እንደሚገኙ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በዚህም 
መሠረት ምን አይነትና ምን ያክል ባለ ነጭ 
ጭንቅላት መርፌዎችን እንደምንጠቀም ጠቋሚ 
ነው፤ በዚሁ ቦታ ላይ የተወሰኑ ት/ቤቶችና 
እንክብካቤ መስጫ ማዕከላት ሊኖሩ እንደሚችሉ 
መገመት ይቻላል፤ ስለዚህም እነዚህን ወሣኝ 
ደረጃዎች በማቀናጀት ምን አይነት በቀለም 
የተለያዩ መርፌዎችን ልንጠቀም እንደተዘጋጀን 
በሚገባ ሊታወቅ ይገባል። 

 
16 የምልክቶችና ቃሎች አመዳደብ በውጪ ሰዎች ተጽእኖ መደረግ የለበትም። ወይም በ
ተሳታፊ የማህበረሰብ ዓባላት ስምምነት መሆን አለባቸው።  ቃሎችና 
ምልክቶች በተሳታፊዎች ከተወሰኑ አለም አቀፋዊ የመረጃ መስፈርት ይ
ዘዋል ማለት አይደለም። በውጪ ሰዎች ተጽእኖ የተሰራም ከሆነ በእ
ውነተኛ ተሳትፎና የነጻ አስተያየት ላይ ችግር ይኖረዋል።

ምሥል 30. የምልክት ማድረጊያ ዕቃዎች ስብጥር 

በመሆኑም አጠቃላይ መሣሪያዎቹ ከመገዛታቸውና 
ስራ ላይ ከመዋላቸው በፊት በቂ የሆነ 
ስለሚጠናው አካባቢ ሊኖር የሚገባው ጠቅላላ 
የቦታዎችን ገፅታ በስርዓት ጥናት ማድረግ 
ያስፈልጋል፤ ይህንንም ለማድረግ መጠኑ ሰፊ 
የሆነ ግን ደግሞ ጠቅለል ያለ ቅድመ ጥናት 
ማድረግ ጠቃሚ ነው። በተጨማሪም መፍቻው 
ተገምግሞ ለካርታ ስራው እንደ መንደርደሪያ 
የስራ ልምምድ ከማገልገሉም በላይ ተጨማሪ 
የሥነ-ምድር ገጽታዎችን አንድ በአንድ ለመለየት 
ያስችለናል።

ለዝግጅቱ ማጠናከሪያ ዝርዝር መመሪያነት 
ያገለግላል።

የመሥሪያ መሣሪያዎች

የ3ዲ ካርታዎች ሰሪዎች ኮምፔንሳቶ፣ የተለበጠ 
ወይም ጠንካራ ዝርግ ካርቶን፣ የፖሊስተር 
ጨርቆች እና ስፖንጅ ፍራሾችን ጨምሮ የተለያዩ 
ዕቃዎች ተጠቅመዋል። ለውጪና ውስጣዊ 
መለበጃና 180 ግ/ካ.ሜ ለሆነ ዋሽንት በነጠላ 
ግድግዳ የተለበጠ ካርቶን ተስተካክሎ የተቆረጠ 
ጨርቅ ውስጥ የተለበጠ ዝርግ ካርቶን መጠቀም 
አስፈላጊ ነው። በጉዳዩ ላይ የበለጠ ለማወቅ 
እባክዎትን አባሪ 8 ይመልከቱ። ጠንካራ እና 
ረጅም ጊዜ የሚቆይ እንዲሁም በአንጻራዊነት 
በተለያየ ውፍረት ስለሚገኝ ዝርግ ጠንካራ 
ካርቶን መጠቀሙ ጥሩ አማራጭ ነው። ትልቁ 
አንጻራዊ ችግሩ ወጪው ከፍተኛ መሆኑንና 
ክብደቱ ነው። ከጥንካሬ የተነሳ በሚቆረጥበት ጊዜ 
በቀላል መጋዞች መሆን አለበት። ከጭቃ፣ አሸዋ፣ 
አርማታ፣ ሰጋቱራ፣ የወረቀት ልቁጥ (ፔፐር 
ማሼ) እና ሌሎች ዕቃዎች የተሰሩ አምሳያዎች 
ብዙውን ጊዜ ማነጻጸሪያ አይኖራቸውም። 
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እንደዚሁም የስፖንጅ ንጣፎች መጠቀም (ምሥል 
31 ይመልከቱ) (ማለትም ዝርግ ኢቪኤ/ፒኢ 
ድፍን ስፖንጅ ቁራጭ ብዙውን ጊዜ የኢትሊን 
ቬናይል አሲቴት (ኢቬኤ) ኮፖይመር እና ፖሊ 
ኢትሊን (ፒኢ)) ተቆርጦ ተገጣጥሞ በማጣበቂያ 
ቀለም ወይም በወረቀት ቁርጥራጭ የተሸፈነ 
ነው። ስፖንጁ ልሙጥ ውጫዊ ክፍል ያለውና 
ውኃ የማይመጥ ቀላል ክብደት ያለው ይሆናል። 

በአጠቃላይ የኢቪኤ ንጣፍ በቀላሉ ከሚቦኑ 
ዕቃዎች ዋጋ ጋር ሲነጻጸር ቀላልና በተለያዩ 
ክብደቶች፣ ውፍረትና ቀለማት የሚገኝም ነው። 
እንደ ተለጣጭ ላስቲክ ወይም የስፖንጅ ላስቲክ 
ንጣፍ በመሆን በጣም ታዋቂ መሣሪያ ነው። 
የማውስ መቀመጫ፣ ጢብጢብ ነጠላ ጫማ፣ እና 
የስፖርት ኬሻዎች ለማምረት ያገለግላል። በዚህ 
መሣሪያ የተሰሩ ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያዎች 
የካርቶን ሰሌዳ በፍጥነት ሊበላሽ በሚችልባቸው 
እርጥበት አዘል ትሮፒካል አካባቢዎች እጅግ 
በጣም ተስማሚ ናቸው። 

ምሥል 31. ኔፓል ውስጥ 3ዲ አምሳያ ለመስራት የኢቪኤ/
ፒኤ ስፖንጅ ንጣፎች ሲቆርጡ (ፎቶ ሚስ አፑርቫ© 
ኢኤንአርኤፒ/አይዲአርሲ)

በዝርግ ኢቪኤ/ፒኢ በዝግ ስፖንጅ ንጣፍ 3ዲ 
አምሳያ መስራት የካርቶን ሰሌዳን በመጠቀም 
በስብሶ የማይጠፋ ቅሪት ከመስራት የበለጠ 
ውድ ቢሆንም ረጅም ጊዜ የሚቆይ ውጤትና 
የማይወላውል አምዳዊ ልኬት/ግነት መያዝ 
ይችላል።

ደረጃ ሁለት :- አምሣያ መገጣጠም

ለተሣታፊዎች የሚደረግ ገለፃ

አምሣያ ለመገጣጠም የሚሰሩ ተሣታፊዎችን 
ስለ ካርታ ንባብ ችሎታ እንዲኖራቸው ማድረግ 
(ምሥል 32) በዚሁ አጠቃላይ ገለፃ ላይ መካተት 
ይኖርበታል፤ በተጨማሪም የተለያዩ ግብአቶችን 
እንዴት መጠቀም እንደሚቻል በቂ ገለፃ 
ሊደረግላቸው ይገባል (አባሪ 2)። ለምሣሌ ያህል 
ባለ 3 ሚ.ሜ ውፍረት ያለው ካርቶን ለእያንዳንዱ 
ተደራራቢ/ሌየርስ እንጠቀማለን ምክንያቱም በ1.5 
የቀጥታ ግነት ስሌት መሠረት 3 ሚ.ሜ የ20 
ሜ የመስመር/ክፍተት ወይም የከፍታ ልዩነት 
ያመጣል ማለት ነው።

ስራውን ማደራጀት/ማዘጋጀት

ባለ 3ዲ አምሣያ ለማዘጋጀት ተሣታፊዎችን 
(በተለምዶ ተማሪዎችን) በቡድን የዚሁ ስራ 
ባለሙያ የሆነው ግለሰብ ለይቶ በማስቀመጥና 
ስልጠናውንም በመስጠት የማደራጀት ተግባሩን 
ይወጣል (ሠንጠረዥ 5)። በዚህም መሠረት በ3 
ቀናት ውስጥ የ20 ተማሪዎች/ተሣታፊዎች 

ሠንጠረዥ  4. ገጽታዎች እና እነሱን ለማሳየት እና ምልክት የመስጫ ዘዴዎች  

የገጽታዎች
መደብ

ገጽታዎች እንዲታይ የተደረገበት 
መንገድ

ነጥቦች የውኃ ቦታዎች (ምንጮችና ፏፏቴዎች)፤ የተራራ ጫፎች፤ ማህበራዊ መሰረተ 
ልማቶች (ማዘጋጃ ቤት/የወረዳ አዳራሾች፣ አስተዳደራዊ ማዕከላት፣ የመዋያ 
ማዕከላት፣   ትምህርት ቤቶች፣ የገጠር ጤና ማዕከላት፣ ሆስፒታሎች፣ የአውቶቡስ 
ማቆሚያዎች)፤ ባህላዊ ቦታዎች (ሐይማኖታዊ ቦታዎች፣ የቀብር ዋሻዎች፣  የቀብር 
ቦታዎች፣ የተቀደሱ ቦታዎች፣ ወ.ዘተ.)፤ የቱሪስት መስህቦች፤ የሰው ሰፈራዎች 
(ቤተሰቦች)፤ ውብ ሥፍራዎች፣ መንሳፈፊያ ነጥቦች፤ ጊዜያዊ ማረፊያ ቦታዎች እና 
ሌሎች

ካርታ እና የተለያየ 
ቀለም፣ ቅርጽ እና 
መጠን ያላቸው ተሰኪ 
ስፒል

መስመሮች   
(እንደዚሁም 
መሥፈርቶች)

የውኃ ማለፊያዎች (ወንዞች እና ሰርጦች)፤ መገናኛ መንገዶች (መንገዶች፣ 
ድልድዮች፣ ሐዲዶች)፤ የገጠር ውኃ አቅርቦቶች፣ ወሰኖች እና ዙሪያዎች (ለምሣሌ፡
- ጥብቅ ቦታዎች፣ የዘር ይዞታዎች፣ አጥፊ ነገሮች የሚሞከርባቸው ቦታዎች፣ ዓሣ 
ማርቢያና ዕንቁላል መጣያ ቦታዎች፣ ዓሣ ማስገሪያ አካባቢዎች፣ እንደ ኮራልሪፍ 
(ዛጎልተሬ ያሉት የባህር ወለል ገጽታዎች “ያልተነኩ” እና “የተጎዱ” ተብለው 
የተለዩ እንደ ኮራልሪፍ (ዛጎልተሬ ያሉት የባህር ወለል ገጽታዎች፣ የባህር አረም 
አካባቢዎች)፤ መገናኛ ነጥቦች (ግሪድ)

የተለያየ ቀለም ክር

ብዙ ጎኖች የውኃ አካላት (ሐይቆች፣ ባህር)፤ የመሬት አጠቃቀም (የሩዝ እርሻ፣ የአትክልት 
ቦታ፣ የሸንኮራ አገዳ፣ የፍራፍሬ ዛፎች እርሻ፣ መልሶ የደን ልማት ቦታዎች የመኖሪያ 
አካባቢዎች፣ የሰፈራ አካባቢዎች፣ ወ.ዘ.ተ)፤ የመሬት ሽፋን (ደን፣ የሣር መሬት፣ 
ማንጉርቭ ወ.ዘ.ተ)፤ የተንሸራተቱ መሬቶችና ጠፍ መሬት፤ እና ሌሎች

የተለያዩ ቀለም ንክር 
ቀለሞች

መገለጫዎች ስሞች፣ መግለጫዎች የሚለጠፉ ጽሁፎች
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ምሥል 32. ገለጻችሁን ለማገዝ የሚታይ መርጃ ማዘጋጀት

ቡድን በሶስት ባለሙያዎች መሪነት መጠነ-
ልኬቱ 1፡10,000 የሆነ አምሣያ መስራት 
ይጀምራሉ፤ ይህ የሚዘጋጀው አምሣያ 5 ሜ2 
ወይም 500 ኪ.ሜ በመሬት ላይ ሲሆን ወደ 60 
የሚጠጉ ተደራራቢዎች (ሌየርስ) ደግሞ መቁረጥ 
ያስፈልጋል። 

ስራውን የማዘጋጃ ጠረጴዛ

የባለ 3ዲ አምሣያ ለማዘጋጀት የሚሆን ከጠንካራ 
እንጨት የተሠራ ርዝመቱ ከ60-70 ሴ.ሜ የሆነ 
ጠረጴዛ ተሰርቶ ዝግጁ መሆን አለበት፤ ይህ 
የርዝመት መጠን ከመሠረታዊው የካርታ ርዝመት 
ጋር ተመሣሣይ ተደርጐ ስለሚዘጋጅ ነው። 
የላይኛው የጠረጴዛ ክፍል የሚታጠፍ መሆን 
የለበትም፤ ነገር ግን ካርቶንና ተመሣሣይ ነገሮች 
ከሆኑ የመራስና የመሠበር አጋጣሚው ሰፊ ነው 
(ምሥል 33)።

 
ጠረጴዛው በአንደኛው በኩል የሚኖረው ርዝመት 
1.8 ሜ ሲሆን ይህም እንደልብ ሊደረሱ 
የማይቻሉ የተለያዩ የጠረጴዛው ቦታዎችን 
ለማግኘት ስለሚረዳ ነው። በዚህም መሠረት 
ስራውን ቀላል ለማድረግ እንዲቻል ሁለትና ከዚያ 
በላይ ቦታ በመከፋፈል መጨረሻ ላይ መገጣጠም 
ይቻላል። 

መሠረታዊ ካርታውን ማገጣጠም 

ከዋናው የካርታ ዝግጅት በፊት መሠረታዊ 
ካርታው በሁለት ቅጂ ማዘጋጀት ከዚያም በቅርፅ 
ተስተካክሎ ከተዘጋጀው ጠረጴዛ መጠን ጋር 
በትክክል እንዲገጥም ማድረግ፤ ይህን ሁሉ 
በምናከናውን ጊዜ ተገቢ ትኩረት መስጠት ያለበት 
የተለያዩትን (ክፍልፋይ) የአምሳያ ግብአቶችን 
መገጣጠሙ ላይ ነው።

(የተሰጠውን ግሪድ ለማጣቀሻ ተጠቀሙ) (ምሥል 
34)።

ምሥል 33. የመስሪያ ጠረጴዛ ዝርዝር

ምሥል 34. ካርታ ሰሪዎች በስራ ላይ

ይህ ተግባር ከተጠናቀቀ በኋላ አንደኛው ካርታ 
ከላይኛው የጠረጴዛ ክፍል ጋር ማጣበቅ። 
ሁለተኛውን ሆን ተብሎ ስቴፕለርና የማጣበቂያ 
ፕላስተር በመጠቀም ከተገጣጠመ ትልቅ የቅጂ 
ወረቀት ጋር ማያያዝ (ምሥል 35)።

 
የመስሪያ ጠረጴዛ፣ የመነሻ ካርታ፣ ካርቶን 
ሰሌዳና የካርቦን ወረቀት መጠናቸው እኩል 
መሆን አለበት።
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ምሥል 35. ካርቦን ወረቀቱ ተገጣጥሞ

ማስመር፣ መቁረጥና ማዘዋወር/መገልበጥ

የመጀመሪያው “የገጣጣሚዎች” ቡድን በትክክል 
ከጠረጴዛውና ከመነሻ ካርታው መጠን ጋር እኩል 
የሆኑ የካርቶን ወረቀቶችን ያዘጋጃል። በደንብ 
በተዘጋጀ ልምምድ የካርቶን ሰሌዳዎቹ በሚፈለገው 
መጠን በፋብሪካ ውስጥ ማስቆረጥም ይቻል ነበር። 

ሁለተኛው ቡድን “የሚያሰምሩት” ሲባል 
ቀጣዩን መሠረታዊ ካርታ ከካርቶን ወረቀቱ ጋር 
ለማያያዣነት በተዘጋጁት ትንንሽ ሽቦዎች ያስራሉ 
(ምሥል 36)። 

ምሥል 36. ተያይዞ የተጣበቀ

አንደኛውን የካርታ ጠርዝ እንደማመሣከሪያነት 
በመጠቀም እጅግ በጣም ዝቅተኛውን የከፍታ 
መለያ መስመር በመለየትና በማስመር በስርዓት 
ወደ ቅጂ ወረቀት (አባሪ 4) በእርሳስ በማስመር 
ማስተላለፍ ይችላሉ። 

 
የተፈለገው የከፍታ መለያ መስመር ከተሠመረ 
በኋላ የዚህ ቡድን አባላት (የሚያሰምሩት) ትንንሽ 
የነጥብ መስመሮችን በመጠቀም የሚቀጥለውን 
ማለትም ከፍተኛውን የወረቀት ላይ የከፍታ 
መስመር ወደ መለየት ተግባር ይሸጋገራሉ። 

ይህ ተግባር የሚከናወነው በተመሣሣይ የካርቶን 
ወረቀት ላይ መሆን አለበት። 

የመጀመሪያው የከፍታ መለያ መስመር 
የሚያገለግለው ለመቁረጥ ሲሆን ሁለተኛው 
ደግሞ የተገለበጠውን ወይም ቀጣዩን ድርብርብ 
መስመር ለመገልበጥ ይሆናል ማለት ነው። 
የመጀመሪያው የከፍታ መለያ መስመር ወረቀቱ 
ላይ ከተሠመረ በኋላ የካርቶን ወረቀቱ ወደ 
3ኛው ቡድን ይተላለፋል፤ ይህ ስብስብ ደግሞ 
የ“መቁረጥ” ኃላፊነት ይኖረዋል። እነዚህ የ“ቆረጣ” 
ቡድኖች ከፍታ መለኪያ መስመር ድርድሮችን 
መቀስ፣ መቁረጫና መጋዝ በመጠቀም እየቆራረጡ 
ያዘጋጃሉ (ምሥል 37 እና ምሥል 38)።

ምሥል 37. እያንዳንዱ የኮንቱር መስመር በተለየ የካርቶን 
ወረቀቶች ላይ ተስለዋል። 

የማጣቀሻ የኮንቱር መስመር

ትክከለኛ
የኮንቱር መስመር

ሠንጠረዥ 5. የስራ ቡድኖችና አሳላጮች

የስራ ቡድን            ገጣሚዎች አያያዦች ቆራጮች አጣባቂዎች

የተሳታፊዎች ብዛት 3 4 4 4

አሳላጮች 1 1 1
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ምሥል 38. የኮንቱር ንጣፎች ተቆርጠው ይወጣሉ።

ምሥል 39. ነጠላው          ምሥል 40. ንጣፎቹ አንድ 
ንጣፍ ተጣብቋል             ሆነዋል 

ምሥል 41. የተለያዩ ከፍታ  
ኮንቱሮች በቅደም ተከተል 
ተጣብቀው ተስለዋል።

እያንዳንዱ የከፍታ መስመር በተለያዩ የካርቶን 
ሰሌዳዎች ላይ ይሰመርበትና በተናጥል ተቆርጦ 
ይዘጋጃል። ከዚያም በግልፅ ለመለየት እንዲቻል 
እያንዳንዱን ድርብርብ በአቅጣጫ ጠቋሚ ቀስት 
ወደ ሰሜን አቅጣጫ በማድረግ የሚኖረውን 
የከፍታ መጠን ለመረዳት ያስችላል። 

አራተኛው ቡድን የሚያካትታቸው አባላት 
ደግሞ “የሚያጣብቅ” ቡድን ሲሆን የዚህ ስብስብ 
አባላት በካርቶን የተሠራውን የድርብርብ 
አምሣያ በመጀመሪየው ድርብርብ (ምሥል 39) 

ምሥል  42. የተጠናቀቀ 
ገደል ወደ አምሳያው 
ተቀላቅሏል። 

ላይ ለማድረግ ከማመሣከሪያ መስመሩ ጋር 
መገጣጠሙን የሚያረጋግጡ ናቸው።

ብዛት ያላቸውን ድርብርቦች ለማጠናከር ፈሣሽ 
ወይም የውሀነት ባህርይ ያለው ማጣበቂያ 
(ምሥል 40) መጠቀም ያስፈልጋል፤ 5x5 ሴ.ሜ 
የሆነ ጥንካሬ ያለው ውሀ ዱቄትና ማጣበቂያ 
በማቀላቀል የሚዘጋጅ ለዝግጅቱ የሚረዳ በትንሽ 
ካሬ ተስተካክሎና ተቆርጦ ይዘጋጃል። 

ከፍታው እየጨመረ በመጣ ቁጥር የድርብርቦቹ 
ክፍልፋይ በደንብ ሊታወቅ ይችላል፤ በተለይ 
ደግሞ የተለያዩ ተራራማ ቦታዎች ላይ ማለት 
ነው። የአምሣያውን የተለያዩ የተመረጡ ክፍሎች 
አንድ በአንድ መገጣጠም ይቻላል (ምሥል 
41 እና ምሥል 42)። ይህም የሚሆነው 
እንደድርብርቦቹ (ሌየርስ) ውስብስብነትና ክፍልፋይ 
ይሆናል። 

“ባዶ” ባለ3ዲ አምሣያ

የመጀመሪያ ደረጃ እንቅስቃሴ በባለ 3ዲ አምሣያ 
ዝግጅት ላይ ሊታይ የሚችል በሥነ-ምድር ላይ 
መስመር አለመኖሩን ሊያመለክት ይችላል (ምሥል 
43)።

ምሥል 43. “ባዶ”ውን

አምሣያውን በማጋጠም የስራ ሂደት ውስጥ 
ተሣታፊዎች የሚማሩት ነገር ቢኖር ስለ 
ማነጻጸሪያ ልኬት፣ የከፍታ መለያ መስመሮች፣ 
ቁልቁለት እና የመሣሠሉት ወሣኝ ነጥቦች ሲሆን 
በዚህም መሠረት “ባዶ” አምሣያው በወፍ-በረር 
እይታ ስለቦታው የተወሠነ መረጃ ይሰጠናል።

በዚህም መሠረት በተከታታይ የታዩ ደረጃዎች 
ለአምሣያው ብቃትና ጥሩ የመረጃ መሣሪያነት 
የበኩሉን ሚና በመጫወት በማህበረሰቡ መረጃ 
አቀባዮች አእምሮ ውስጥ ስለቦታው የሚኖረውን 
ግራ መጋባት ያሥቀራል። 
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ደረጃ ሶስት:- መረጃ መጠቆም/ማሣየት

የህዝቦችን እውቀት ማቀናጀት

ባለ 3ዲ መሠረታዊ አምሣያው ከተዘጋጀ በኋላ 
(ምሥል 44) ቁልፍ ሚና ያላቸው መረጃ 
አቀባዮች ለተወሠነ ጊዜ በቦታው ላይ ተፈላጊውን 
ስራ በማዘጋጀት የተሣታፊዎችን አጠቃላይ 
ቁጥር፣ የስራውን ውስብስብነትና መጠን ግምት 
ውስጥ በማስገባት ይሆናል። 

ምሥል 44. በፊጂ የተለመዱ ቦታዎች በኦቫላዑ ደሴት 
ነዋሪዎች ከባዶ አምሳያ ጋር 

ለዚህ ስራ የተዘጋጀው የስራ ቦታ በሰዎች ብዛት 
መጨናነቅ አይገባውም፤ ለምሣሌ ያህል 2.4 ሜ 
x 1.6 ሜ የሆነ አምሣያ ለማዘጋጀት 20-25 
የሚጠጉ ተሣታፊዎች ያስፈልጋሉ፤ ነገር ግን 
100 የሚጠጉ መረጃ አቀባዮች የሚፈለጉ ከሆነ 
በቡድን መከፋፈል ያስፈልጋል ማለት ነው ገጽ 28 
ላይ ውይይት ተደርጎበታል። ልምምዱም ከ5 እስከ 
6 ቀናት ሲወስድ የነዚህ መረጃ አቀባዮች ጠቃሚ 
መረጃዎችን እንዲጠቀሙ/እንዲማሩ አይነተኛ ሚና 
ይጫወታል።

ቁልፍ ሚና ላላቸው መረጃ አቀባዮች ገለፃ 
ማድረግና መፍቻውን ማሻሻል

ለዚህ ስራ የተዘጋጁት የቡድን አባላት ወደ 
“ባዶ” አምሣያው በቀረቡ ቁጥር በአእምሮዋቸው 
ውስጥ ያለውን የካርታ መረጃ ለመጠቆም ገለፃ 
ለማድረግና ተሣታፊዎችን ስለ ካርታ መፍቻ 
አስፈላጊነት፣ ስለ ቀለሞች ምርጫና ምልክቶች 
አጠቃላይ እውቀት ይጨምራል። በዚህም የተነሣ 
መፍቻውን እንደገና ለመገምገም የሚያስችል 
ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥርላቸዋል። በተጨማሪም 
ተያያዥነት ያላቸውን በርካታ ምልክቶችን 
ለመገንዘብ ሰፊ እድል ይፈጥራል። ጥብቅ ደን 
ቃሉ እንደሚያስረዳው ለአንድ ተመራማሪ (የዘርፉ 
ባለሙያ) የሚኖረው ፍቺ/ትርጉም አንድ ገበሬ 
ካለው አረዳድ በእጅጉ ይለያል፤ ወይም ደግሞ 
ለገበሬው ምንም ማለት ሊሆን ይችላል።

ስለዚህ የጋራ መግባባትና መረዳት ወሣኝ ነው። 
ይህም በአንፃሩ ስለመሬት ጥቅም አካባቢያዊ 

ትርጓሜ በማግኘት ስለመሬት ሽፋን ያለንን 
እውቀት በአፍ መፍቻ ቋንቋ (የማህበረሰቡ 
መግባቢያ) ለመተርጐም ያስችላል። መፍቻውን 
የማሻሻል ዝግጅት የሚታዩት ልዩ ልዩ ገፅታዎች 
ካሉት ምልክቶች (ስፒሎች፣ ክርና የውኃ 
ቀለሞች) ጋር የሚስተካከሉ መሆን ይገባቸዋል። 

 
ምሥል 45. መፍቻው ወቅታዊ ተደርጓል።

የአእምሮ ካርታን መጠቆም

ካርታዎችና አምሣያዎች የጠበቀ ትስስር 
ያላቸው ስለሆነ የሚጠቁሙት መረጃ አንዳንድ 
ጊዜ በተገቢው መንገድ ግልፅ መሆን ካልቻለ 
ግራ መጋባትን መፍጠሩ የማይቀር ነው (ሜይ 
1995)፤ የሚዘጋጀው አምሣያ መቀመጥ ያለበት 
ሰሜን-ደቡብ በሚል የአቅጣጭ አቀማመጥ ስርአት 
ነው።

እያንዳንዱን የተዘጋጀ ገፅታ በስርዓት 
መደርደርና በግልፅ ማሣየት አስፈላጊ ነው 
(ገጽ 46)፤ ምክንያቱም እያንዳንዱ የመፍቻ 
ቃል በእርግጠኛነት ከነባራዊው ዓለም የተለያዩ 
ገፅታዎች ጋር መጣጣሙን ማረጋገጥ 
ይጠበቅብናልና ነው። ለዚህም ይረዳ ዘንድ 
የመፍቻዎቹ ቅጂ ለተሣታፊዎች ማከፋፈል 
ስራውን ቀላል ያደርገዋል። 

 
ጠቃሚ ነገሮችን የሚወስነው ማነው?

3ዲ አምሳያ ማለት ብዙ ጎኖች፣ መስመሮችና  ነጥቦች 
እንደመለያ በመጠቀም ድንበር ለመለየት መገልገያ 
ማለት ነው። እያንዳንዱ ገፅታ ተለይቶ መቀመጥ 
አለበት፤ ተለይቶ ከመቀመጡም በላይ ምልክቶችን 
በግልፅ ለመረዳት ይረዳናል። እነዚህ (ሁሉም) 
ምልክቶችና መገለጫዎቻቸው ጠቅለል ተደርገው 
ለካርታ ቁልፍ ወይም መፍቻነት ያገለግላሉ። የግራፊክ 
የቃላት መፍቻ ለተጠቃሚዎች ሚስጥራዊ መለያዎችን 
በመፍታትና በመተርጐም ተፈላጊውን መረጃ ለማግኘት 
ይጠቅማል፤ የካርታ መፍቻ ዝግጅት በተለይ ደግሞ 
ለመዘርዘርና በግልፅ ለማሣየት (በተለያዩ መንገዶች) 
መሠረታዊው መነሻ የካርታው መፍቻ የሚኖረው 
በካርታ ጠቀሜታና በሰዎች መካከል ለሚደረገው ገንቢ 
ምክክርና ውይይት በስፋትና በጥልቀት ለማዳበር 
ከማስቻሉም በላይ የስራው (ባለ3ዲ አምሣያ ስራ) 
ውጤት ላይ የባለቤትነት ስሜት እንዲኖራቸው 
ያደርጋል።  በተደጋጋሚ ለመግለፅ እንደተሞከረው 
ዋናው አምሣያ ከመዘጋጃቱ በፊት ረቂቅ የካርታ መፍቻ 
በብቃት ተዘጋጅቶ መቅረብ ይኖርበታል፤ በተጨማሪም 
በርካታ ጠቃሚና አስፈላጊ ተግባራት መከናወናቸው 
የሚኖረው ሚና ከፍተኛ ነው። 
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በመጨረሻም ሰፊ፣ ሁሉንም ያቀፈ መልክዐ-ምድር 
መረዳት እንደሚያደራጁ ይታወቃል። ለበለጠ 
መረጃ እባክዎን ገፅ 5ን ይመልከቱ። በዚህም 
መሠረት መረጃ አቀባዮች ቅደም ተከተሉን በጠበቀ 
መልኩ የተራራ ጫፎችን፣ ትንንሽ ደሴቶችን፣ 
የውኃ አካላትን፣ እንዲሁም መንገዶችን ልዩ 
ልዩ የመንገድ ዱካዎችን፣ ማህበራዊ መሠረተ 
ተቋማትንና ሌሎች ገፅታዎችን እንዲያሣዩ 
በማበረታታት በራሣቸው የመኖሪያ ክልል ያለውን 
አጠቃላይ መረጃ ማግኝት ይቻላል:: ይህ ተግባር 
በሚከናወንበት ወቅት የስራው ባለሙያዎች 
ወይም ስራውን የሚያቀላጥፉት ግለሰቦች ትኩረት 
መስጠት ያላባቸው የአምሣያውን መጠነ-ልኬት 
ማወቅ ሲሆን ይህንን ለማድረግ ደግሞ “ፈጣን 
የማመሣከሪያ መመሪያ"ን ገጽ 34 ላይ ውይይት 
የተደረገበት በመጠቀም ስራውን ማቅለል 
ያስፈልጋል (ምሥል 49)።

 
ምሥል 49. ውኃ ነክ ቀለሞች ከተረጋገጡ በኋላ ስራ ላይ 
ይውላሉ

ከላይ እንደተገለፀው የተቀባው ቦታ ከደረቀ በኋላ 
ተሣታፊዎችን በመጋበዝ የነጥብ መረጃዎችንና 
ያላቸውን ግንኙነትና አጠቃላይ ገለፃ እንዲያደርጉ 
ማገዝና ለዚህም ተግባር ይረዳ ዘንድ የቀለም 
መለያ በተሰጣቸው ትንንሽ መርፌዎች ተጠቅመው 
ልዩ ልዩ ገፅታዎችን እንዲያመለክቱ ማድረግ 
ይቻላል (ምሥል 50)።

ምሥል 50. የነጥብ መረጃዎች የሚታዩት ባለቀለም ስፒሎች 
በመጠቀም ነው

ይህ እጅግ በጣም ወሣኝ የስራ ሂደት የሰዎችን 
በተፈጥሮ የመረዳትና የመግለፅ ብቃትና የተለያዩ 
ዘዴዎችን ጥቅም ላይ በማዋል ስለራሣቸውም 

ተሣታፊዎች በቀለም የተለየ ገመድ/ክር በመጠቀም 
የእጽዋት አይነቶችን፣ የመሬት አጠቃቀምንና 
ሌሎች አስፈላጊ ገፅታዎችን ለይተው 
እንዲያስቀምጡ ይረዳቸዋል (ምሥል 48)።

 

 

መረጃ አቀባዮች በመጀመሪያ ክር እና 
ስፌት መርፌ በመጠቀም የተፈለገውን ቦታ 
መለየታቸውን ማረጋገጥና ወዲያው ከመቀባት 
በፊት አስማሚ የሆነ ስለአጠቃላይ ስርጭት፣ 
ቦታና ስለአንድ የተወሠነ ቦታ ወይም የመሬት 
ገፅታ ያላቸውን ሀሣብ የበለጠ ያሠፋላቸዋል። 

ምሥል 47. የምድር ላይ ምልክቶች ተለይተዋል 

 
ምሥል 48. የመሬት አጠቃቀምና ሽፋን ተለይቶ ታውቋል

ሰዎች ስለመገኛ ቦታዎች ያላቸውን እውቀት 
ለማሣደግ እንዲረዳቸው በመጀመሪያ ስለተወሠነ 
የመሬት ምልክት ከመነሻው በመመልከት፣ 
ከዚያም በእነሱ መካከል ግንኙነት መፍጠር 

ምሥል 46. ምልክት 
መስጫዎች ታይተው

 
ሰዎች ካርታዎችን 
በተገቢው መንገድ 
ተረድተው ለማገናኘት 
የሚችሉት የተሰሩት 
ወይም የተዘጋጁት 
ካርታዎች ከሚወክሉት 
አካባቢ ጋር መናበብ 
ሲችሉ ብቻ ነው። 
ትክክለኛ የሆነ ጥምረት 
ለሚዘጋጁት ባለ3ዲ 
አምሳያዎች በተገቢው 
መንገድ በበቂ ሁኔታና 
ፍጥነት እንዲተረጎሙ እና 
እንዲተነተኑ የማድረግ 
ብቃቱ የጎላ ነው። 
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ሆነ ስለአሉበት ቦታ የተሻለ እውቀት በማስገኘት 
በአንፃሩ ስለ አምሣያው የሚኖራቸው እውቀት 
ጥልቅ እየሆነ ይመጣል። 

ይህ ተግባር ተከታታይነት ያለው የተሣታፊዎች 
ወይም የጐረቤት አካባቢ ነዋሪዎች ወደዚህ 
ቦታ እንዲመጡ በማስቻል፣ መረጃ ለማዳበር 
እና ያለውንም ጠቃሚ መረጃ በማረጋገጥ 
ረገድ ድርሻቸው ስፋትና ጥልቀት እንዲኖረው 
ያስችላል:: 

በዚህ የስራ ወቀት ተሣታፊዎች xÄዲS 
ገፅታዎችን በመፍቻው ላይ Yጨምሩ ይሆናል። 
ስለዚህ ተገቢ ቀለም ወይም መለያ (ስፒል፣ 
ክር ወይም ቀለም) መምረጥና ለሁሉም 
ትርጓሜያቸውን ከምልክቶቹ ጋር እንዲጣጣሙ 
አመቺ ምልክቶች መፍቻው ላይ መጨመር።

 
ምሥል 51. የቡድን ልዩነቶች ጨምረዋል

ስርዓት ባለው ሁኔታ የተዘጋጀ የመለያ ዘዴ 
3ዲ አምሣያዎችን የተለየዩ የድርብርብ የመረጃ 
ንጣፎችንና ስለነሱ በቦታ የተወሰኑ መረጃዎችን 
ትንተና ማፋጠንን ጭምር በማካተት እንደ 
ማኅበረሰብ ተኮር ኋላቀር ጂአይኤስ በመሆን 
እንዲያገለግሉ ያደርጋል። 

 

ፍርግርግ (ግሪድ/Grid) ማስቀመጥ

ባለ 1፡10,000 ማነጻጸሪያ ልኬት አምሣያ 
ሲዘጋጅ በ10 ሴ.ሜ የፍርግርግ ክፍተት ቢሆን 
ይመረጣል። እያንዳንዱ የሚገኘው ውጤት 
ከተዘጋጀው ባለ አራት ማዕዘን ካሬ መግጠም 
ይገባዋል፤ ይህ ማለት ደግሞ በ100 ሄክታር 
ወይም አንድ ካሬ ኪሎ ሜትር የሚሆን ስፋት 
ይኖረዋል ማለት ነው። 

ከመነሻ ካርታው ጋር የተዘጋጀው ፍርግርግ 
እንዲመሣሠል ለማድረግ ፍርግርጉ በአምሣያው 
ላይ መጫን/መቀመጥ አለበት። ለዚህም ይረዳ 
ዘንድ ጠንካራና ቀጭን ቢጫ ክር በመጠቀም 
ለማመሣሰል ፍርግርጉን ከአምሣያው ላይ 
ማስቀመጥ (ምሥል 52 ይመልከቱ)። 

 
ምሥል 52. ግሪዶቹ ይተሳሰራሉ

ትክክለኛ አቀማመጡን ለማረጋገጥ ሁልጊዜ 
ከተመሣሣይ ጠረዝ (ለምሣሌ የማመሣከሪያ ጠርዝ 
ምሥል 53 ይመልከቱ)በመነሣት በመስመሮች 
መካከል ያለውን ክፍተት በምስል 54 ላይ 
በተመለከተው አይነት ማስኬድ። ፍርግርጉ በተቻለ 
ሁሉ በአምሳያው ላይ የጉንዮሽ ዝርግ ንጣፍ 
በመስራት በአምሳያው ጠርዝ ላይ ከእንጨት 
ማእቀፉ ጋር መጋጠም አለበት።

 
ምሥል 53. ግሪዱ ፊደል/የምሥል መገናኛ ላይ ተቀምጧል

ምሥል 54. የክፍተቶች ማመላከቻ መንገድ

ትክክል ያልሆነ ትክክል
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ህጋዊ ድንበሮቻቸውን ማመልከት ይችላል፤ 
ቦታዎችን ለማልማት፣ የማዕድን ስራዎችና 
የቦታ ካሣዎችን ግምት ውስጥ የከተቱ ድንበሮች 
ብዙውን ጊዜ የነዋሪዎችን ምክርናና ሀሣብ 
መጠየቅ ላይፈልጉ ይችላሉ። ይህ የ3ዲ አምሣያ 
መዘጋጀት ስለካርታ ያለንን እሣቤ በማስፋት 
በግልጽ ሊታዩ የሚችሉ የተለያዩ የፍላጐት 
ግጭቶችን መነሻ በመረዳትና ለማህበረሰቡ 
በማስረዳት ችግሩን ማቅለል ይቻላል (ምሥል 
56)።

ምሥል 56. የድንበር ስምምነት በኮርዲሌራ-ፊሊፒንስ 2001 
(ፎቶግራፍ በዴቭ ዲ ቬራ ፒኤኤፍአይዲ) 

በማዘጋጀው የ3ዲ አምሣያ ላይ “የታወቁ” 
ድንበሮችን መጨመር እንዲቻል የቦታዎች 
ግንኙነት በካርታው ማመሣከሪያና በ3ዲ አምሣያ 
መካከል ታሣቢ መሆን ይገባዋል፤ ይህንን 
ለማድረግም በአምሣያው የላይኛው ክፍል ላይ 
የቦታ ማጣቀሻ ነጥብንና ፍርግርግን በመጠቀም 
ሥራውን ማቀላጠፍ ያስችለናል። 

መረጃዎችን ማዘዋዋር 

የላቲቲዩድና የሎንግቲውድ የመስመር 
ግንኙነቶችና የድንበር ጠርዞች ከማመሣከሪያ 
ካርታው ላይ ለመለየት ተዛማጅ ፍርግርግ 
መጠቀምና ያንን ተዛማጅ ፍርግርግ ወደ 3ዲ 
አምሣያው በመገልበጥ ነው። እያንዳንዱ ጠርዝ 
ከሚቀጥለው ጠርዝ ጋር የሚያያዘው ባለቀለም 
ገመድ/ክር በመጠቀም ነው። ከዚያም ድንበሩ 
በግልፅ ሊታይ ይችላል (ምሥል 57 እና ምሥል 
58)።

 
ምሥል 57. ማሳያ ነጥቦችን ከመሰረታዊ ካርታው ላይ መለየት

ተጨማሪ መረጃ 

ፍርግርጉ አንድ ጊዜ ቦታውን ከያዘ በኋላ (ምሥል 
55) ከተለያዩ ምንጮች የሚገኙ ተጨማሪ 
መረጃዎች ሊጨመሩ ይችላሉ። እዚህ ላይ 
ድንበሮችና ወሰኖች የስራው ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው።

 
ምሥል 55. ባለ 10 ሳ.ሜ ፍርግርግ (grid) አማሳያ

የተከለከሉ ቦታዎች/ድንበሮች 

የተፈጥሮ ሀብት ስርጭት፣ አስፈላጊው ጊዜና 
ተደራሽነት የዚህ ንዑስ ሀሣብ ዋና መነሻ ነጥቦች 
ናቸው። እንዲህ ሲባል የተፈጥሮና ባህላዊ 
ሀብቶችንና እሴቶችን በምን መልኩ በቅንጅት 
ማስተዳደር እንደሚቻል ማወቅ ይገባናል። 
በታዳጊ አገሮች የሚገኙ ማህበረሰቦች በብዛት 
የጋራ የሆኑ ንብረቶች ይጠቀማሉ፤ ስለሆነም ስለ 
ድንበር ቦታ አመለካከት ግራ መጋባትን መፍጠር 
የለበትም ወይም ደግሞ የተለየዩ ምክልቶች 
ለምሣሌ የድንበር መጋጠም፣ ወቅታዊ ድንበር፣ 
ወይም ደግም በፆታ፣ በዕድሜ ወይም ተያያዥ 
ምክንያቶች በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ የጋራ 
መግባባትን መፍጠር ይኖርባቸዋል።

በምዕራባውያን አገላለፅ የተከለሉ ድንበሮች 
መስመሮችን በመጠቀም የአገሮችን ህልውናና 

 
በድንበር መለያ መስመሮች በካርታ ላይ ማስቀመጥ 
ጥንቃቄ ይፈልጋል፤ በመሰረቱም ድንበሮችን መግለጽ 
የሚቻለው በድንበር መስመሮች መካከል የሚፈቀዱ 
ወይም የተከለከሉ መሆን አለመሆኑን ስለሚያሳውቅ 
ነው። ብዙውን ጊዜ ድንበሮች የግጭት ዋነኛ መነሻ 
ናቸው። ለመሆኑ በካርታ ላይ በተዘጋጁ መስመሮች 
የተነሳ ምን ያህል ጦርነቶች ተካሄደዋል?

አሳታፊ የካርታ ስራ ሂደት አስተባባሪ ባለሙያዎች 
በተቻለ መጠን ተሳታፊዎች የተከፋፈሉ መስመሮችን 
እንዲያዘጋጁ ይመከራሉ፤ ይሁን እንጂ የድንበር 
አለመግባባቶች ወደ ግጭት ከማምራታቸው 
በፊት ተገቢው ስምምነት ሊፈጠር ያስፈልጋል። 
አንዳንድ ተሳታፊዎች ድንበሮችን በግልጽ ለማሳየት 
ከፈለጉ የስራ ሂደቱን አሳላጮች የስራውን ሂደት 
በጥንቃቄ መቆጣጠር ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም 
በሂደቱ ያልተጠበቁ ውይይቶች በተሳታፊዎች 
ወይም ለማህበረሰቡ በተወከሉ ግለሰቦች መካከል 
የሚፈጠር አለመግባባትን ለመፍታት ያስችላልና። 
በቀለማት መለያዎች የተዘጋጁት መስመሮችን 
በቋሚነት ማዘጋጀት ብዙውን ጊዜ የሚመከር ሲሆን 
ክሮች በአምሳያው ላይ መቀመጥ ይኖርባቸዋል፤ 
በማንቀሳቀስና በማስወገድ የቋሚነት ባህሪ ያለው 
የመስመር ዝግጅት ስራ ለአምሳያው ወጥነትና 
ሕጋዊነት የሚኖረው ሚና ከፍተኛ ነው።
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ምሥል 58. ማሳያ ነጥቦች ወደ 3ዲ አምሳያው ሲገለበጡ

እያንዳንዱ ጠርዝ ከሚቀጥለው ጠርዝ ጋር 
የሚያያዘው ባለቀለም ገመድ/ክር በመጠቀም ነው። 
ከዚያም ድንበሩ በግልፅ ሊታይ ይችላል። ከዚያም 
ድንበሩ በግልፅ ሊታይ ይችላል (ምሥል 59)።

ምሥለ 59. የሚታይና ጥብቅ የተከለለ የድንበር አምሳያ

 

ስራዎችን ማገባደድ 

የ3ዲ አምሣያን በግልፅ መገንዘብ የስራው/የሂደቱ 
መሠረታዊ መነሻ ነው።

ስለዚህ አምሣያው ከተጠናቀቀ በኋላ የመፍቻውን 
ስራ ለማጠናቀቅና ግልፅ ለማድረግ የሚቻለው 
የቁጥርና (ለምሣሌ፡- 1:10,000) የግራፊክ 
ማነጻጸሪያ ልኬት ትርጓሜ እንዲኖረው በማድረግ 
ነው። በተጨማሪም ወደ ሰሜን የተቀመጠ 
አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስት (አባሪ 9 ይመልከቱ) 
መጠቀም የምስጋና ተግባራትን በማከናወን ሲሆን 
ከዚህም በላይ ለስራው ሂደት በተለይ ደግሞ  
ለመረጃዎቹ በተገቢው ሁኔታ መገኘት የማይናቅና 
ትልቅ አስተዋፅኦ ያላቸውን ተሣታፊዎች 
አባላት ማመስገኑ ተገቢ ነው። በዚህም መሠረት 
የተዘጋጀው መፍቻ ብቃት ያለው ባለቀለም 
በፕላስቲክ የተለበጠና አምሣያው ላይ የሚለጠፍ 
አስረጂ የስራ ውጤት ይሆናል (ምሥል 60)። 

ደረጃ አራት:- አምሣያውን ማስረከብ

አምሣያውን የማስረከቢያ ዝግጅት የሚከናወነው 
የማህበረሰቡ ነዋሪዎች ከራሣቸው ውስጥ 
እንደሞግዚት ባለቤት በመሆን ሊንከባከቧቸው 
ይችላሉ ለሚባሉ ተወካዮች ኃላፊነት በመስጠት 
ይሆናል። 

 
ምሥል 60. በካርታው ላይ የተቀመጡ መፍቻ ቁልፎች

ልክ እንደሌሎች የቦታዎች መለያ መሣሪያዎች 
የ3ዲ አምሣያ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው፤ 
ምክንያቱም እንደማንኛውም ህይወት ያለው 
ፍጡር በየጊዜው ክትትልና እንክብካቤ በማድረግ 
የተገኘውን መረጃ በማዳበርና ማበልፀግ ከዚያም 
ለተፈለገው ተግባር ማዋል ይቻላል። 

አምሣያው ለተገቢውና ተአማኒነት እንዲሁም 
ለስራው ብቁ በሆነ አካል እጅ መቀመጡ በተገቢ 
መንገድ እንዲጠበቅና እንዲቆይ በማድረግ መረጃ 
ለሚፈልጉ ቡድኖች አጥጋቢ ምላሽ በመስጠት 
በአንፃሩም እነዚህ ቡድኖች መረጃውን ለመጠቀም፣  
ለማሻሻል ወይም ለማስተካከል መልካም አጋጣሚ 
ይፈጠርላቸዋል።

የተቆለለ አፈር?

ባለ 3ዲ አምሳያን የሚያመለክቱ በአንድ መንደር 
ውስጥ ያለምንም ጥቅም የተቀመጠ “የአፈር 
ቁልልን” የሚያሳይ ሊሆን እንደሚችል አንዳንድ 
አስተያየቶችን ሰምቻለሁ (ደርሰውኛል)። 

ባለ 3ዲ አምሳያዎች በመጽሐፍ ሊመሰሉ ይችላሉ፤ 
አንድን መጽሐፍ ምን ያህል ጊዜ በተደጋጋሚ 
እናነባለን? አንብበን ከጨረስን በኋላስ የመጽሐፉ 
ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል?

ለማንበብ እስከምንፈልውና ወደዛው እስከንመለስበት  
ድረስ በመደርደሪያ ላይ ተቀምጦ አቧራውን 
ይጠጣል።

ባለ 3ዲ አምሳያዎች እንደ መጽሐፍ፣ በእጅ የተጻፉ 
ማስታወሻዎች፣ የምሥል ማከማቻዎች፣ ካርታዎች 
ወይም በሃርድ ዲስክ የሚገኙ ማህደሮች ሊመሰል 
ይችላል። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት የመረጃ 
ማከማቻ መንገዶች በተፈለገው ጊዜ ሊገኙ 
ይችላሉ።

አስፈላጊው ነገር በግራፊክስ የቃላት መፍቻ 
የተቀመጠውን መረጃ ትርጉም እንዲሰጥ ማድረግ 
ነው። ለዚህም የመረጃውን ምንጭ፣ ንጽጽራዊ 
ልኬቱን፣ የአቅጣጫ ቀስቱንና ቀኑን ለማወቅ 
እንዲሁም ምሥጋና አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው ይህም 
በመሆኑ ተጠቃሚዎች የተመለከቱትን መረጃ 
ስሜት በሚሰጥ መልኩ እንዲተረጉሙትና በቀላሉ 
በሚለይ ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ሥነ-ምድራዊና 
ታሪካዊ ይዘት እንዲያስቀምጡ ያስችላቸዋል።
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የባለድርሻዎቹ ጉዳይ የሚመለከታቸው ተወካዮች  
በርክክብ ወቅት በአካል መገኘት ይኖርባቸዋል።

ለቁጥጥር ያመች ዘንድ የአምሣያው ጠባቂዎች 
ለጉብኝት የሚመጡ ሰዎችን በዝርዝር ለማስረዳት 
ይቻል ዘንድ ለዚሁ ተግባር የሚያገለግል 
የጐብኚዎች አነስተኛ ጥራዝ በማዘጋጀት እነዚህ 
ጐብኚዎች ስለመጡበት አጠቃላይ ዝርዝር 
ለማስቀመጥ ይረዳል። 

ደረጃ አምስት:- መረጃውን ከ3ዲ አምሣያው 
ላይ አጣርቶ ማውጣትና ዘመናዊ ማድረግ17

አምሣያው ከተጠናቀቀ በኋላ መረጃው ተጣርቶ 
ይወጣና ወደ ጂአይኤስ ይላካል/ይገባል። አንዱን 
መረጃ ከአንድ ማዕከል ወደ ሌላ በምናስተላልፍበት 
ወቅት መጠንቀቅ ያለብን የመረጃ ብክነትና 
መጥፋት ወይም ቦታ ጠቋሚ ነጥቦችን 
ያለቦታቸው እንዳናስቀምጥ ነው። 

ይህን ጠቋሚ መረጃ ለይተውና አጣርተው 
የሚያመጡ ባለሙያዎች ከመረጃው ጋር የጠበቀ 
ትስስር ሊኖራቸው የሚያስፈልገው ለዚሁ ተግባር 
ማስረጃዎችንና የካርታ መፍቻን በተመለከተ 
ውህደት መፍጠር ስለሚኖርባቸው ነው። 

ዲጂታል ፎቶን በመጠቀም መረጃን አጣርቶ 
ማውጣት

ጥቂት በሆኑ የምስል አነሣስ ዘዴዎች በመጠቀም 
አምሣያውን ለማንሣት የሚያስችል በቂ ርቀት 
ሊኖር ያስፈልጋል፤ ይህን ተግባር ለማከናወን 
እንዲረዳን የምስል ማንሻ ካሜራውን በማንቀሣቀስ 
በመሀል ያለውን ርቀት በመወሰን የአምሣያውን 
ልዩ ልዩ ክፍሎች ማግኘት ይቻላል።

 
እዚህ ላይ አምሣያው በ90 ዲግሪ ቀጥታ 
በማድረግ ተፈላጊውን ምስል ለማግኘት በቀጥታ 
ወደ ምስሉ ማነጣጠርና ምስሉን ለማንሣት 
መዘጋጀት ነው (ምሥል 61)። 

የቦታዎችን የአቀማመጥ እንዲሁም የመስመሮችን 
ስርዓት የመታየት ችግር ለመቀነስ ትይዩ የሆነ 
የካሜራ አነሳስ ዘዴ ወይም የካሜራ እንቅስቃሴ 
ስርአት በሥራ ላይ እንዲውል ይመከራል፤ 
በተለይ ደግሞ በምስል ማንሻ ካሜራው እይታ 
ውስጥ ለመግባት የማይችሉትን የተለያዩ የ3ዲ 
አምሣያዎች ጭምር ያካትታል።

ይህን በግልፅ ማሣየት ይቻል ዘንድ በወለሉ ላይ 
ቀጥ ያለ መስመር ከአምሣያዎች ትይዩ ነገር ግን 
በአግድሞሽ አቀማመጥ ይደረጋል፤ ከዚያም 

17 ራምባልዲና ቨርፕላንኬ 2010

 
ምሥል 61. አምሳያው በ90 ዲግሪ ትክክል ይቀመጣል

በተመረጡት የመስመር ክፍተቶች መሠረት 
የማመሣከሪያ መስመር በኦርቶጎናል መስመሮች 
መጨረሻ ላይ በማስመር የምስል ማንሻ ካሜራው 
ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ ለማንቀሣቀስ ያስችላል 
(ምሥል 62)። በቧንቧ ቅርፅ የተሰመረውን 
መስመር በመጠቀም ካሜሪውን በትክክል 
ከተከፈለው ቦታ ላይ በኦርቶጎናል እና ማመሣከሪያ 
መስመሮች በመለየት የተፈለገውን ምስል 
ለማግኘት ይቻላል (ምሥል 63)። 

 
ምሥል 62. ትይዩ የካሜራ እንቅስቃሴ

እዚህ ላይ የምንጠቀመው ዲጂታል የምስል ካሜራ 
ሲሆን ኤስኤልአር ይህ ዘመናዊ ካሜራ እንደልብ 
የምንፈልገውን ምሰል በፈለግነው የርቀት መጠን 
ለማግኘት ይረዳናል።

ምስሉን ለማንሣት ባለሶስት የመቆሚያ ብረት 
(እግር) በተዘጋጀለት የምስል ካሜራ በመጠቀም 
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መካከለኛ የማጉላት18 መጠን እንዲኖረው 
እያደረግን ቢያንስ በአራት ሜትር ርቀት19 
ላይ ከመሠረቱ ወደ አምሣያው ካሜራውን 
እያስተካከልን የምንፈልገውን ምስል ማግኘት 
እንችላለን (ምሥል 63)።

ምሥል 63. በመሬት ላይ የሚገኙ መስመሮች ፎቶግራፍ 
አንሺውን ይመሩታል

ማንኛውም ዲጂታል የምስል ካሜራ በቂ የሆነ 
የምስል ጥራት ቢኖረው በ6 እጥፍ የጥራት 
ደረጃው ከፍ ይላል።

ፎቶው በሚነሣበት ወቅት በየትኛውም መንገድ 
ከፀሀይ ብርሀን (ጨረር) ጋር ግንኙነት መፍጠር 
የለበትም፤ ምክንያቱም የዚህ ብርሀን መኖር 
የሚነሣውን ምስል ጥራትና ብቃት ስለሚቀንሰው 
ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የምስሉን የቀለም 
ምጣኔ ስለሚለውጠው ነው።

ለምስሉ ማንሻነት የምንጠቀምበት የካሜራ ቁመት 
ከመሬት በላይ ይሆንና እስከመጨረሻው የስራ 
ሂደት በተመሣሣይ ከፍታ ይቆያል። መረጋገጥ 
ያለበት የምስል ማንሻ ካሜራው ከአምሣያው 
በቀጥታ (ትይዩ) መሆን ይገባዋል፤ ይህም 
ማለት ደግሞ ቢያንስ ወደ 60 በመቶ የሚሆን 
የመገጣጠም ዕድል ለሚነሣው ምስል (አምሣያ) 
ምቹ ሁኔታን ይፈጥርለታል (ምሥል 64 እና 
ምሥል 65)።

የአምሣያውን አጠቃላይ ምስል ለማግኘት 
የሚነሱት ፎቶዎች/ምስሎች እንደሁኔታው ሊለያዩ 
የሚችሉት እንደ አምሣያው መጠንና የምስል 
ካሜራው ጥራት ይሆናል። ለምሣሌ ያህል ባለ 1፡
10,000 ማነፃፀሪያ ልኬት በተሰጠው ካርታ ላይ 
2.4 ሜ x 1.2 ሜ. የሚለካውን ቦታ ወደ 75 
ሴ.ሜ በ100 ሴሜ መጠን በማሣነስ ወደ ስምንት 
የሚጠጉ የአምሣያ ምስሎችን ተጠቅመን ዝርዝርና

18 ካሜራው 10 ዕጥፍ የሚያጎላ ከሆነ የሌንሱን ብልሽት ለመቀነስ 5 ዕጥ
ፍ የሚያጎላ ማድረግ አለብን።
 
19 4 ሜትር በ1:10,000 የማነጻጸሪያ ልኬት ከ40,000 ሜትር ይቀራረባል። 
በሌላ አነጋገር አምሳያው የሚወክለው መሬት በ 40 ኪ.ሜ ይወከላል ማለት 
ነው። ይህም አባጣ ጎርባጣ የሆኑ ቦታዎች ላይ ያለውን ችግር ይቀንሳል።

 
ምሥል 64. ጥራት ያለው ተራውን የጠበቀ ምሥሎችን 
ማንሳት

ጠቃሚ ሀሣቦችን በማቀናጀት የተሻለ ውጤት 
ማግኘት እንችላለን (ምሥል 66)። 

 
ምሥል 65. የፎቶግራፍ አነሳስ ቅደም ተከተል

የተነሱት ፎቶግራፎች “የራስተር20 ፎቶዎች” 
በቲአይኤፍኤፍ (የሚመረጥ) ወይም ጄፒጂ/
ጄፒኢጂ ቅርጽ ተዘጋጅተው ይቀመጣሉ። 
ምስሎቹ ተፈላጊውን እና በቂ የርቀትና የምጣኔ 
አንግላቸውን ጠብቀው በአምሳያው መቀመጫ 
ላይ የተነሱ ከሆነ ምንም ዓይነት የማሻሻያ ስራ 
አያስፈልጋቸውም። 

የሥነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥቦች ከተጠቀምን በኋላ 
ፎቶዎቹን ወደ ቬክተር21 ቅርጽ በቀጥታ ዲጂታል 
የማድረግ ተግባር ይከናወናል።

የስነ ምድር ማጣቀሻ ነጥብ ምስሎች
የስነ ምድር ማጣቀሻ ነጥብ ማለት በምስል ካሜራ 
የተነሱ ምስሎችን ተጠቅሞ ትክክለኛውን የመሬት 
(ዓለም) ክፍል ቀድሞ በተቀመጠ/ሁሉንም 
በሚያስማማ/ዘዴ የማመልከቻ (የማሣያ) አይነተኛ 
መንገድ ነው። 

20 የራስተር ኢሜጅ ማለት ባለ አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው በመደበኛ ናሙ
ና ሊገለጽ የሚችል ወይም ፒክስልስ ናቸው። እያንዳንዱ ፒክስል አንድ ወይ
ም ሁለት የሚሆኑ ቁጥሮች ተያይዘውለት በምሥሉ ላይ በልዩ ልዩ ቀለሞች 
መለየት እንዲችል ይደረጋል።

21 የቬክተር ምሥል ማለት ተራውን በጠበቀ መልኩ የሂሳብ ቀመሮችን የ
ሚጠቀም በመስመሮችና በቅርጽ በሁለት ወይም በሶስት አቅጣጫ የሚታይ 
የምሥል ዓይነት ነው።
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ምሥል 66. የምሥሎች ቅደም ተከተል 

ካርታውን በቀጥታ ዲጂታል የማድረግ ዝግጅት

የዲጂታል ምስልን በመጠቀም የሚሰራው ባለ3ዲ 
አምሣያ ካለ ካርታዎችንም ሆነ ሌሎች ምስሎችን 
መገልበጥ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል፤ እነዚህ 
ምስሎች “በራስተር ምስሎች” ቅርፅና ይዘት 
በጂአይኤስ ውስጥ ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ 
እነዚህን ምስሎች ስነ-ምድራዊ የቁጥር ቀመር 
በመጠቀም በዝርዝር መረዳት ይቻላል። ይህንንም 
ለማከናወን የስነ-ምድር ማጣቀሻን ወደ ጂአይኤስ 
ማዛወሩ ብቻ በቂ ነው። 

እዚህ ላይ የተለያዩ ገፅታዎችን (መፍቻን ጨምሮ) 
የሚያሣይ ባለ 3ዲ አምሣያ ዲጂታል በሆነ 
መልኩ ከተዘጋጀ በኋላ የተገኘውን አስፈላጊ/ 
ዝርዝር መረጃ ወደ ስነ-ምድር የመረጃ መረብ 
ማዛወርና ከዚያም ያንን መረጃ ወደ ጂአይኤስ 
አጠቃላይ ማዕከል ማስቀመጥ ያስፈልጋል። 
ከባለ 3ዲ አምሣያ ላይ የተወሰዱ የቦታዎችና 
ከሣተላይት ላይ የተነሱ ምስሎች በተገቢው 
መንገድ ሊግባቡ የሚችሉት ስነ-ምድራዊ 
ማጣቀሻዎችን መጠቀም ሲችሉ ብቻ ነው። ስለዚህ 
የተለያዩ ቦታዎችንና በባለ 3ዲ አምሣያዎች 
የተዘጋጁ ምስሎችን በአንድ ላይ ለመጠቀም 
የሚቻለው በበቂ ሁኔታ ሲዋሀዱ ወይም በስነ-
ምድር ማመላከቻ ነጥቦችን በመጠቀም በግልፅ 
ሲቀመጡ ነው። ስለዚህ የአጠቃላይ ቦታዎችን 
ስብጥር ከባለ 3ዲ አምሣያ ላይ የተወሰዱ 
ምስሎችን ግልጋሎት ላይ ለማዋል የማጣቀሻ 
ነጥብን የካርታ ቅንብር ዘዴን መጠቀም 
ይቻላል። የካርታ ቅንብር ዘዴ/ኮኦርዲኔት ግልፅ 
የሚሆነው የታጠፈውን ቦታ (የመሬት ክፍል) 
ዝርግ ገፅታን በመጠቀም ማሳየት የሚቻልበት 
ዘዴ በሆነው የምስል ማበልፀጊያ መሣሪያ ነው። 
ባለ 3ዲ አምሣያን በተመለከተ አስፈላጊው ነገር 
በመሠረታዊ ካርታው ማተለቂያ ማመሣከሪያነት 
አምሣያውን መስራት እንደሚቻል ነው። ባለ 
3ዲ አምሣያን በተመለከተ አስፈላጊው ነገር 
በመሠረታዊ ካርታው ማተለቂያ ማመሣከሪያነት 
አምሣያውን መስራት እንደሚቻል ነው። 

የራስተር መረጃን በስነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብ 
ስናመለክት ትክክለኛ ቦታውን ለመግለፅ የሚቻለው 
የካርታ ጥምረት መለያዎችን የማቀናጃ ዘዴውን 
የመረጃ መረብ በመጠቀም ነው። አንድ ምስል 
የስነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብን በመጠቀም ለመግለፅ 
በሚሞከርበት ጊዜ ሊተኮርበት የሚገባ አስፈላጊው 
ተግባር የመረጃ መግለጫውን በሚገባ ስራ ላይ 

በማዋል ይሆናል። የራስተር መረጃ በሥነ-
ምድር ማጣቀሻ ነጥብ ሲገለፅ ወይም ሲዘረዘር፣ 
ሲተነተንና ግራ በማያጋባ ሁኔታ ሲቀርብ በሥነ-
ምድራዊ መረጃ መታገዝ ይኖርበታል። 

የስነ-ምድር ነጥብ አጠቃቀስ መመሪያ

ከመሠረታዊ ካርታ አምሣያ ላይ የመቆጣጠሪያ 
ነጥቦችን ማዘጋጀት። ቢያንስ አራት ነብቦችን 
(ጠርዞችን) በሚታወቅ የመገናኛ ነጥብ በመጠቀም 
ካርታው ላይ ምልክት መደረግ አለበት። 
ምክንያቱም እንዲህ አይነት አሰራር የስነ-
ምድር ማጣቀሻ ነጥብን በመጠቀም የምናሣየው 
ምስል መቆጣጠሪያ ነጥቦች ግልፅና ለመረዳት 
የማያስቸግር በመሆኑ ባለ 3ዲ አምሣያ በመሠረቱ 
ሰሜን ተኮር ካርታ (እንደ ኪውጂአይኤስ22 
ያሉ የጂአይኤስ ሶፍትዌር መጠቀም) ነው። 
የካርታውን ግሪድ አምሣያ ላይ በምናስቀምጥበት 
ወቅት አራት የሚሆኑ ፍርግርጐችን የመገናኛ 
ጠርዝና አንድ መሀል ላይ የተቀመጠ ፍርግርግ 
ወጥና ትክክለኛ የስነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብን 
ይሰጡናል። ምክንያቱም እነዚህ የመገናኛ ጠርዞች 
ከአምሣያው ላይ ያሉትን ግሪድ መገናኛዎች 
በዝርዝር ለመገንዘብ ያስችሉናል። የአሰራር ሂደቱ 
እንደሚከተለው ነው፡-

በመጀመሪያ በኤክስ እና ዋይ የሚወከሉ • 
ነጥቦችን ማዘጋጀት፤ ከዚያም ቀድሞ 
የተዘጋጀውን ምስል ወደ ጂአይኤስ ለማስገባት 
የስነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብ መሣሪያዎችን 
በመጠቀም የመቆጣጠሪያ ነጥቦችን ወደ 
ተፈላጊው የመረጃ መረብ ማስገባት ይቻላል 
(ምሥል 67 ይመልከቱ)። 
የኮምፒውተሩን ማውስ በመጠቀም ከራስተር • 
ድርብርቡ ጠርዝ ላይ በማመልከት የኤክስና 
ዋይ የቁጥር ማቀናጃዎችን (ኮኦርድኔት) ለይቶ 
ለመረዳት ያስችለናል (ምሥል 68)።
ቢያንስ አራት የሚሆኑ ነጥቦች ከተጨመሩ • 
በኋላ ሽግግሩን (ለውጡን) መገምገም 
ያስፈልጋል፤ በብዛት በጂአይኤስ ሶፍትዌር 
ላይ የሚከሰቱ “የማይፈለጉ” (ቀሪ) ስህተቶችን 
ለይቶ ለመረዳት ያስችለናል። 

22 ጂአርኤኤስኤስ እና አይኤልደብልዩአይኤስ የተባሉት የጂአይኤስ ሶፍት
ዌር መነሻዎች ሲሆኑ ለተመሣሣይ ዓላማ እንጠቀምባቸዋለን። አርክ ጂአይ
ኤስ ዓይነተኛ መፍትሄ ቢሆንም ከዋጋ አንጻር ግን ከስር ጀምሮ ውድ መሆ
ኑ የታወቀ ነው።
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ምሥል 68. የተመረጡ የመቆጣጠሪያ ነጥቦች መገናኛዎች 
ወደ ጂአይኤስ ይገባሉ

ደግሞ በኮምፒውተር ላይ አጠቃላይ የዲጂታል 
ተግባራትን መከወን በጣም የተለመደ አሰራር 
ነው (ምስል 70)። በመርህ ደረጃ የትኛውንም 
ምስል ወይም የፎቶ መረጃ ኤዲቲንግን ጨምሮ 
በኮምፒውተር ሶፍትዌር በመታገዝ ተፈላጊውን 
ተግባር ማከናወን ይቻላል። 

ነገር ግን የጂአይኤስ (ኪውጂአይኤስ፣ 
አይኤልደብልዩአይኤስ፣ አርክ ጂአይኤስ) 
ሶፍትዌር በመጠቀም ተፈላጊውን ውጤት 
ለማግኘት በስነ-ምድራዊ የማጣቀሻ ነጥብ 
የተጠቆመውን ካርታ ከማቀናጃ ቁጥሮች 
(ኮኦርዲኔትስ) ጋር አንድ ላይ መጠቀም አስፈላጊ 
ነው። 

ምሥል 69. የመቆጣጠሪያ ነጥቦች ቀሪ ስህተቶች የሚባሉት 
ከአርኤምኤስ ስህተቶች በአንድ ፒክስል ያንሳሉ

 
ምሥል 67. የመቆጣጠሪያ ነጥቦች መገናኛዎች ከመሰረታዊ 
ካርታው ላይ ይገለበጣሉ

ቢያንስ አራት የሚሆኑ ነጥቦች ከተጨመሩ • 
በኋላ ሽግግሩን መገምገም ያስፈልጋል፤ 
በብዛት በጂአይኤስ ሶፍትዌር ላይ የሚከሰቱ 
የማይፈለጉ ስህተቶችን ለእያንዳንዱ ነጥብ 
አርኤምኤስ (ሩት ሚን ስኩዌር) ግምገማ 
ያላቸው አስተዋፅኦ ከፍተኛ ነው። በሃሣብ 
ደረጃ የአርኤምኤስ ስህተት ከአንድ የኤክሴል 
መብለጥ የለበትም (ምሥል 69)።
 ለእያንዳንዱ የሶፍትዌር ፓኬጅ የምንጠቀመው • 
የስነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብ በመሰረቱ የተለያዩ 
መመሪያዎች ሊኖሩት ይችላል። 
 በሶፍትዌር የሚታገዘው ሥራ በዚህ ሂደት • 
ውስጥ መመሪያ እንዲሆን መመርመር 
ይጠበቅበታል። 
ምስሎቹ እያንዳንዳቸው በስነ-ምድር ማጣቀሻ • 
ነጥብ ከተመለከቱ በኋላ አንድ ላይ ተጣብቀው 
ወጥ አምሣያ ይሰጣሉ። 

የዚህ ስራ ሂደት ውጤት ስነ-ምድራዊ ማጣቀሻ 
ነጥቦችን የሚጠቀም የራስተር ምስል አጠቃላይ 
ስራውን ከምንገለገልበት ኮምፒውተር ላይ እንዳለ 
በዲጂታል መልክ በማቀናጀትና በማዋሀድ 
የተቀላጠፈ ውጤት ማግኘት ያስችላልና ነው።

ካርታውን በቀጥታ ኮምፒዉተር ላይ ዲጂታል 
የማድረግ ተግባር

በዚህ ባለንበት ዘመን የረቀቁ የሣይንስና 
ቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም በተለይ 
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ደረጃ ስድስት፡- መረጃ ማብራራትና ለስራ 
ማዋል

ከ3ዲ አምሣያ ላይ መረጃዎች ወጥተው ዲጂታል 
በሆነ መልክ ከተዘጋጁ በኋላ የተገኘው የሚያግባባ 
መረጃ ከተለያዩ ምንጮች ሊሆን ይችላል። 
የሚያብራራው ስለ አስተዳደርና የፖለቲካ ደንቦች 
አንድ ላይ ይጣጣማሉ ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ 
የነጥቦች፣ መስመሮችና ባለብዙ ጐኖች ወጥ ገፅታ 
ለሚፈለገው መረጃ ግልፅነት ጉልህ አስተዋፅኦ 
ያደርጋል። በተጨማሪም የተገኙት በርካታ 
መረጃዎች በካርቶግራፊ የሥራ ሂደት ውስጥ 
ሲካተቱ ቀለማትን፣ ምልክቶችንና መስመሮችን 
በሚገባ በመምረጥ ለሚወክሉት ባለ3ዲ አምሣያ 
ተጨማሪ እሴት ይጨምሩለታል። ስለዚህ 
የተለመዱት ቴማቲክ ካርታዎች ባብዛኛው ማለት 
ይቻላል የሚዘጋጁት ቀድሞ በተዘጋጀና በተቀመጠ 
መጠነ-ልኬት መሠረት ነው (አባሪ 10, 12, 14, 
16, 17, 18, 19, 20 እና 21)። 

የካርታ መፍቻ የሚዘጋጀው ከሌሎች ተጨመሪ 
የካርቶግራፊ መረጃዎች ማለትም (ማነጻጸሪያ 
ልኬት፣ ርዕስ፣ የመረጃው ምንጭ ማቀናጃ 
ቁጥሮች፣ መጠቀሚያ ቀስት እና ሌሎችንም 
በማካተት ነው) በአባሪ 9 ተመልከቷል።

ደረጃውን በሚገባ የጠበቀ የሚስጥር መለያ 
በየአንድ አላማ የካርታ ዓይነት መጠቀም 

መረጃዎችን በጋራ አገልግሎት ላይ ለማዋል 
ወይም ልዩ ልዩ መረጃዎችን ከተመሣሣይ የመረጃ 
ምንጭ ነገር ግን በተለያዩ ጊዜያት የተሰበሰቡ 
ወይም የተገኙ ለማነፃፀር ከማገልገሉም በላይ 
የባለ3ዲ አምሣያው አሣታፊ የሆኑ ቁጥጥርና 
የግምገማ ስራን (አቁናግ) ለመተግበር ያለው ሚና 
የጐላ መሆኑን ያሳያል። 

ደረጃ ሰባት:- የመስክ ላይ የማጣራትና 
የማረጋገጥ ሥራ

ባለ 3ዲ አምሣያ ላይ የሚገኝ መረጃን በጂአይኤስ 
በመጠቀም ለመተርጐምና ከሌሎች የቦታዎች 
ሁኔታና ዝርዝር መረጃዎች ጋር ከሣተላይት 
በተነሱ ምስሎች (አባሪ 11) የሚዘጋጁ ካርታዎች 
ወይም ከሌላ የካርቶግራፊ መረጃዎች በንፅፅር 
ማወዳደር ለስራው ተገቢ ዋጋ ያሰጠዋል። ምሳሌ 
አባሪ 12 ከአባሪ 13 እና አባሪ 14 ከአባሪ 15።

መጣራት የሚገባቸው የተለያዩ የመረጃ ዝርዝሮች 
በመካከላቸው ያለመጣጣምና ወጥ ያለመሆን 
ይታያል፤ ይህንን በተገቢው መንገድ ለመፈፀም 
በቂ የሚሆኑ መረጃ የሚያቀብሉ ግለሰቦችን 
በማዘጋጀትና በመስክ ፍተሻ ላይ ማህበረሰቡ 
መሠረቱ የሆነ ባለ3ዲ አምሣያውን እንደገና 
መልሶ በመገጣጠም ነው። 

ምሥል 70. በቀጥታ ዲጂታል የማድረግ ተግባር ቅደም ተከተል
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በተደጋጋሚ የሚነሱ ጥያቄዎች

ለመሆኑ ባለ 3ዲ አምሣያ ባለትልቅ መጠነ-ልኬት 
(ለምሣሌ >100000 ካሬ ኪ.ሜ) የመሬት ክፍልን 
የሚያሣዩ ካርታ ማዘጋጀት ይቻላል? 

የአንድ አምሣያ አንድን ስነ-ምድር የመሸፈን 
ብቃት የሚወሰነው መጨረሻ ላይ በሚኖረው 
አጠቃላይ መጠን ነው፤ ቁልፍ የሚባሉ መረጃ 
አቀባዮች የሚኖራቸው እውቀት በዘዴና በጥናት 
ባጠቃላይ ተሰብስቦ ወደ 3ዲ አምሣያው በ1፡
20,000 መጠነ-ልኬት ሊገባ ይችላል፤ 
በተጨማሪም መጠነ-ልኬታቸው ትልቅ የሆኑ 
አምሣያዎች የበለጠ ተመራጭ ሊሆኑም ይችላሉ። 
በአንፃሩ ደግሞ በርካታ ቦታዎችን ለመሸፈን ስንል 
የምንቀንሰው መጠነ-ልኬት (ለምሣሌ 1፡50,000) 
የሚዘጋጀውን ባለ 3ዲ አምሣያ ጥራትና ብቃት 
ውስን ከማድረጉም በላይ መረጃ የሚያቀብሉት 
ግለሰቦች ባለ3ዲ አምሣያውን በጥልቀት 
እንዳይረዱትና ከራሣቸው ከባቢያዊ እውቀት 
ጋር እንዳያቀናጁት እንቅፋት ይሆንባቸዋል። 
መፍትሄው በተከታታይ ባለ3ዲ አምሣያዎችን 
ማዘጋጀትና በተለያዩ ቦታዎች እንዲታዩ 
ማድረግ ነው፤ እነዚህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ 
የሚቀመጡት/የሚታዩት አምሣያዎች እንዲታዩ 
የተመረጡ በመሠረቱ እንዲህ አይነት የስራ ሂደት 
ብዙ ጊዜ በቂ የሆነ የገንዘብ አቅምና በቂ የሰው 
ሀይልን ይጠይቃል። 

ተሣታፊዎች ይከፈላቸዋልን?

የ“አሣታፊነት” መርህ መሠረቱ በሙሉ የህዝብ 
ተሣትፎ ስለፍላጐቶቻቸው፣ ስላሏቸው መልካም 
አጋጣሚዎች እና እነዚህን መሠረታዊ ጉዳዮች 
በምን መልኩ በትምህርት ማዳበር እንደሚችሉ 
ግንዛቤ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። መረጃ 
አቀባዮቹም ሆኑ የባለድርሻዎቹ ተወካዮች 
በአቅምና ችሎታቸው በአጠቃላይ በበጐ ፈቃድ 
ላይ የተመሠረተ ተግባር ነው የሚያከናውኑት፤ 
በመሆኑም የሚያስፈልገው ዋናው ነገር 
ተሣታፊዎች ከቀዬያቸው፣ ከቤተሰብ ኃላፊነታቸው 
መራቅ ስለሌለባቸው ርቀው የሚያስኬዳቸውን 
ስራ የጊዜ ገደብ በማስቀመጥ ማስተካከል 
ይቻላል። አብዛኛውን ጊዜ ባለ 3ዲ አምሣያ 
ውስጥ መረጃዎችን የማያስቀምጡ ተሣታፊዎች 
ስራቸውን ለማጠናቀቅ አንድ ቀን ከግማሽ 
ይወስድባቸዋል። ይህ ፕሮጀክት አጠቃላይ 
የትራንስፖርት፣ የማረፊያ ቦታና የምግብ ወጪን 
መሸፈን አለበት። 

የባለ 3ዲ አምሣያን ለማዘጋጀት ምን ያህል 
ተሣታፊዎች (መረጃ አቀባዮች) ያስፈልጋሉ?

በአንድ ጊዜ በ3ዲ አምሣያ ስራ ላይ የሚሰማሩት 
እያንዳንዱ ተሣታፊዎች ከ3ዲ አምሣያው ጋር 

የቀረበ ትስስር እንዲኖራቸው ይረዳል። እዚህ 
ላይ መተኮር ያለበት ጉዳይ ከመጠን ያለፈና 
የተጨናነቀ የስራ ቦታ ግን የስራውን መበላሸትና 
የተነሣሽነት ማጣትን ያስከትላል። ስለዚህ ያለው 
ዋነኛ መፍትሄ ተሣታፊዎችን ከ20-25 በሚሆኑ 
የተለያዩ ቡድኖች መከፋፈል ከዚያም በተወሰነ 
ደረጃ አንደኛው ቡድን ከሌላው ጋር ሊገናኝ 
የሚችልበትን መንገድ በመፍጠር የሚሰበስበውን 
መረጃ ለማዳበርና በመካከላቸው የሚገኙትን 
ማናቸውንም መረጃዎች መላልሰው ለመገምገም 
የሚያስችል መልካም አጋጣሚን ይፈጥርላቸዋል። 

በማህበረሰቡ ውስጥ የማነቃነቅ ስራ የሚሰራው 
ማነው?

በመሠረቱ የአሣታፊ የካርታ ስራ ፍላጐት-መር 
ተግባር ነው፤ ስለዚህ ማህበረሰቡን የማደራጀት 
ሀላፊነት የሚወስዱት ያው የማህበረሰቡ ተወካዬች 
ናቸው። የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን 
በመጠቀም ስራቸውን የሚያከናውኑ ፕሮጀክቶች 
በማህበረሰብ መጠነ-ሰፊ ተሣትፎና ትብብር 
ለአካባቢው የሚኖራቸው ጠቀሜታ ከፍተኛ 
ነው። በተጨማሪም የማህበረሰቡን ንቃተ-ህሊና 
በማሣደግ ስለካርታ ስራ ወሣኝ ጉዳዮች ያላቸውን 
አጠቃላይ ግንዛቤ ሰፊ በማድረግ ግንባር ቀደም 
ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል።

እርስ በርስ የማይጣጣሙ (የሚጋጩ) መረጃዎች 
ምን መደረግ አለባቸው?

እውነታው ምንድን ነው? የማን ዕውቀትስ 
የበለጠ ዋጋ አለው? ማህበረሰቡን መሠረት 
የደረገ የትኛውም ስራ ቢሆን በየጊዜው 
ሊያነሳቸው የሚገቡ ጥያቄዎች ናቸው። ባለ3ዲ 
አምሣያ የተለያዩ እውቀት ያላቸው ግለሰቦች 
የተሰበሰቡትን መረጃዎች በአንድ ላይ በማቀናጀት 
የሚያከናውኑት ተግባር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ 
ከማህበረሰቡ ውጪ ያሉ ሰዎች የሚሰጡት 
ጠቃሚ መረጃ እንደ ተጨማሪ የአምሣያው 
ግብአት ይሆናል፤ ይህም በአንፃሩ ሌላ 
የማህበረሰቡን መሠረት ያደረገ ስራ ውይይትና 
ትንተና ለማድረግ ጠቀሜታው የጐላ ነው። 
በጂፒኤስ የታገዘ የማጣራትና የማረጋገጥ ተግባር 
ዕውቀቱ ባላቸው ግለሰቦች የበለጠ ግንዛቤና 
ምክክር የሚከሰቱ አለመግባባቶችን ለመፍታት 
ይረዳል። 

የ3ዲ አምሣያዎችን እንዴት አድርገን ነው በሚገባ 
ጥቅም ላይ ልናውላቸው የምንችለው?
የባለ3ዲ አምሣያዎች ተዘጋጅተው ለአገልግሎት 
መዋል ሲጀምሩ የማይታዩ (ነን ታንጀብል) የሆኑ 
በርካታ ጥቅሞች አሏቸው፤ ለምሣሌ ያህል 
የግለሰቦችን የተለያዩ የባህል ትስስሮች በካርታው 
ላይ በቂ እውቀትና ንቃተ ህሊና እንዲያዳብሩ 
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ይረዳሉ። የማህበረሰቡን የማንነት ጥያቄ እና 
ማህበራዊ ቁርኝት ተገቢ በሆነ መልኩ በመመለስ 
በኩል የሚኖራቸው ሚና የጐላ ነው። እዚህ 
ላይ መተኮር የለበት ነጥብ/ጉዳይ የቴክኖሎጂ 
ውጤቶች የማህበረሰቡን አባላት በማገዝ፣ 
በእርስበርስ ግንኙነቶቻቸው እንቅስቃሴውን 
በማቀላጠፍ፣ ተጨማሪ እቅዶችን ውጤታማ 
በሆነ መልኩ ለማዘጋጀትና ለተደራሽነት ያላሰለሰ 
ጥረት እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል። የ3ዲ አምሣያ 
ከአሰራሩ የተነሣ ትልቅ (ግዙፍ) በመሆኑ 
ተጣርቶ የሚወጣው መረጃ በቴማቲክ የካርታ 
አሰራር አይነት ተሰርቶ በማህበረሰቡ ውስጥ 
ለሚኖሩት አባላት ተወካዮች የጋራ መግባባት 
ላይ እንዲደርሱ ያግዛል። በተጨማሪም ባለ3ዲ 
አምሣያ ማህበረሰቡን መሠረት ያደረገ የማንቃትና 
የትንታኔ ብቃትን በማጐልበት በኩል ጉልህ ሚና 
ይጫወታል።

ባለፉት በካርታ ውይይቶች ለመግለፅ 
እንደተሞከረው የ3ዲ አምሣያ በታሣቢነት ሊቀርብ 
የሚገባው ነገር መጠነ-ሰፊ የሆነ ተነሣሽነት 
በማበረታታት የህዝቡን ንቁ ተሣትፎ በማሣደግና 
ለቀጣይም በበቂ ሁኔታ ልምድ እንዲቀስሙ 
በማስቻል የሚገኙትን በርካታ አጋጣሚዎች/
እድሎች ያለ ብዙ ውጣውረድ በተገቢው ሆኔታ 
መጠቀም ያስችላቸዋል።

ስለዚህ ከማህበረሰቡ ውጪ ያሉ ነዋሪዎች 
ይህን ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው የስራ ሂደት 
በቀሰሙት ልምድ ተመስርተው በተግባር ላይ 
ለማዋል ሁለት ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት 
ይጠበቅባቸዋል፤ እነዚህም በመጀመሪያ ደረጃ 
እነዚህ የውጪ ሰዎች ስለ አካባቢው ማህበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ አጠቃላይ ሁኔታ ያላቸው ግንዛቤ 
በነዋሪዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው መሆን 
ይጠበቅበታል። ሁለተኛ ደግሞ አስፈላጊውን 
ግብአት በማዘጋጀት ለ3ዲ አምሣያ የዝግጅት 
ተግባራትና የማህበረሰቡን አባላት የሚያግዙ 
ስራዎችን በተገቢው መንገድ ለመፈፀም እንዲሁም 
ሌሎች እቅዶችን ለማስቀጠል ያስችላቸዋል። 

ህዝብ በብዛት ተጨናንቆ በሚኖርበት አካባቢ 
(ቦታ) ላይ የፒ3ዲ አምሣያ መስራት እንዴት 
ይቻላል?

ህዝብ ተጨናንቆ የሚገኝባቸውን ቦታዎች 
ማሣየት የሚያስችል የ3ዲ አምሣያ ለማዘጋጀት 
የምንጠቀመው ማነፃፀሪያ ልኬት የታለመለትን 
ግብ የ3ዲ አምሣያ ስራ ለማሣካት በሚያስችል 
መንገድ መዘጋጀት ይኖርበታል፤ ለምሣሌ በ1፡
2,000 መጠነ-ልኬት ወይም የበለጠ ከሆነ 
መረጃዎችን በበቂ ሁኔታ እንድናገኝ ይረዳናል። 
በአጠቃላይ ህዝብ ተጨናንቆ የሚገኝባቸው 
ቦታዎች የሚገኙት ሜዳማ ሆነው የውሃ ተፋሰስ 
ደለል አምጥቶ ያሳረፈባቸው የመሬት ክፍሎች 
አካባቢ ናቸው። ተመሣሣይ ከፍታ ያላቸውን 
ቦታዎች የምናመለክትበት መስመር በመካከሉ 

የሚኖረው ክፍተት በተቻለ መጠን ትንሽ 
መሆን የሚገባው የተለያዩና ብዙ ቦታዎችን 
በአንድ ጊዜ ለማሣየት እንዲቻል ነው። የቀጥታ 
ግነት ዘዴ ያለው ጠቀሜታ ማንኛውም ስራ 
ስለመስመሮች ያላቸውን ግንዛቤ ከመጨመሩም 
በላይ ስለአጠቃላይ የመሬት ክፍል የሚቀርቡትን 
ማስረዳዎች ለማወቅ ጠቃሚ ነው። 

አንድ ባለ 3ዲ አምሣያ ለመስራት፣ ማህበረሰቡን 
ለማዘጋጀትና/ለማስተባበር የተዘጋጀውን አምሣያ 
በዲጂታል መረጃ በማስደገፍ ለማቅረብ ምን ያህል 
ጊዜ ያስፈልጋል?

ከማህበረሰቡ የስነ-ልቦና እንዲሁም የተግባር 
ዝግጅት ጀምሮ አጠቃላይ የስራ ሂደት 
የሚያስፈልገው የጊዜ መጠን የሚወሰነው 
በተጨባጭ ሁኔታ በሚገኝ መረጃ መሠረት ሲሆን 
ከነዚህ ተጨባጭና ጠቃሚ መረጃዎች መካከል 
ጥቂቶቹ ዲጂታል የከፍታዎች መለያ መስመር 
መረጃ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መረጃዎችና 
የመሬት አጠቃቀም መረጃዎች ላይ ተመስርቶ 
ከሶስት እስከ ስድስት ወራት ይወስዳል።

ምን ዓይነት ክሕሎት ያስፈልጋል? 

ባጠቃላይ ባለፒ3ዲ አምሣያን አዘጋጅቶ 
ለማጠናቀቅ በርካታ የማደራጀትና የማስተባበር 
ስራዎችን የሚያከናውኑ ቡድኖች ዘርፈ ብዙ 
እውቀት የሚጠይቅ ሲሆን ቢያንስ ሶስት 
አስተባባሪዎች እንደ ምሳሌ በሚከተሉት የሙያ 
ዘርፎች፡- የስነ-ምድር ጂአይኤስ፣ በተፈጥሮ 
ሀብቶች አያያዝ እና የማህበራዊ ሣይንስን 
ያጠቃልላል። 
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የቃላት መፍቻ

መገለጫ በቁጥር ወይም በፊደል የተገለጸ ሥነ-ምድራዊ ገጽታ ባህሪ 

መነሻ ካርታ ለቦታ ማጣቀሻ የሚያገለግል ሥነ-ምድራዊ ገጽታ የያዘ ካርታ እንደዚሁም የፒ3ዲኤም ስራ ምንጭ ካርታ

አእመሮአዊ 
ካርታዎች

አንድ ግለሰብ ስለአንድ ቦታ ያለው አመለካከትና ዕውቀት ማሳያ አእምሮአዊ ካርታዎች “እዚያ ምን 
እንዳለ፣ መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው፣ የት ነው እና እንዴት ይደረስበታል” የሚሉትን ለማወቅ ይረዳናል። 
አእምሮአዊ ካርታዎች እንደየ ግለሰቡ ይለያያሉ። እንደ ካርቶግራፊያዊ ካርታ ከማይለዋወጥ ማነጻጸሪያ 
ልኬት ጋር እንደሚገኝ አካታች ሳይሆን ከሌሎች ያልተወራረሱ፣ በቁሳዊ፣ አእምሮአዊ ወይም አስተሳሰባዊ 
ድንበሮች የተወሰኑ ቁርጥራጭ መረጃዎች ከትልቅ ወደ ትንሽ የተሰናዳ የማይጣረስ ነው (ምንጭ: 
Wikipedia http://tinyurl.com/ycguun2)

መሳል/ማሳየት/
መቅረጽ

በስዕል፣ በምሥል ወይም በምልክት መግለጽ 

ወደ ዲጂታል 
መቀየር

እንደ ካርታ ያለ ምሥልን ኮምፒውተር ሊይዘውና የተለየ ሶፍትዌር (የኮምፒውተር ፕሮግራም) በመጠቀም 
እንደፈለገ ሊሰራበት ወደሚችልበት ሁኔታ መቀየር። ወደ ዲጂታል መቀየሪያ ብዙውን ጊዜ በመቀየሪያ 
መሣሪያዎች እጅ የሚሰራ ሲሆን ለአንዳንድ ዓላማዎች ዝም ብሎ ምሥሉን እስካን ማድረግ በቂ ሊሆን 
ይችላል (ፍላቬሌ 2002)።

አሳላጭ/አቀናጅ ሰዎች የጋራ የሆነ ዓላማቸውን እንዲረዱ የሚያግዝ እና በውይይቱ ውስጥ የራሱ አቋም ሳይዝ ከዓላማቸው 
እንዲደርሱ እንዲያቅዱ የሚያግዛቸው ሰው ማለት ነው። Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/
Facilitator

የገጽታ መደቦች እንደ ነጥቦች፣ መስመሮች ወይም ብዙ ጎኖች ያሉ የተለመዱ ተመሣሣይ ገጽታዎች አንድ ላይ ሲሆኑና 
በተመሣሣይ የመገኛ ቦታ ሲወከሉ እና የጋራ የሆነ የመገለጫ አምድ ሲሰሩ ማለት ነው። በሥነ-ምድር 
የመረጃ ቋት በጣም በብዛት አገልግሎት ላይ የዋሉ አራት የገጽታ መደቦች ነጥቦች፣ መስመሮች፣ ብዙ 
ጎኖችና መግለጫዎች ናቸው።

የሥነ-ምድር 
ማመላከቻ ነጥብ 
ያለው

እያንዳንዱ ወለል ላይ የሚገኝ ነጥብ ትክክለኛ ቦታውን ያለማወላወል እንዲያሳይ ተደርጎ በሥነ-ምድራዊ 
አቀማመጥ የተስተካከለ ማጣቀሻ ነጥብ ያለው በሥነ-ምድራዊ ማመላከቻ ነጥብ የተሰራ ካርታ ወይም 
ፎቶ። ለምሣሌ፡- የአየር ላይ ፎቶ እና የሳተላይት ምሥሎች በሪሞት ሴንሲንግ መረጃ በሚሰበሰብበት ጊዜ 
የማነጻጸሪያ ልኬታቸው ስለሚዛባ ለማስተካከል የሥነ-ምድር ማጣቀሻ ነጥብ ይሰራላቸዋል። 

ግሪድ በአንድና ወርድ ተደርጎ እኩል መጠን ባላቸው የሠንጠረዥ ክፍሎች የተሰመረ የራስተር ተኮር መረጃ ማሳያ 
ነው። 

ንጣፍ በካርታ ላይብረሪ ውስጥ በምክንያታዊነት ለአንድ ዓላማ የተዘጋጁ መረጃዎች መግለጫ ነው። ንጣፎች 
የካርታ ላይብረሪን በርዕሰ ጉዳይ (ለምሣሌ፡- አፈሮች፣ መንገዶች፣ ቤተሰቦች፣ የመሬት አጠቃቀም) 
ያደራጃሉ። 

አምሳያ ቀረፃ የሆነ ነገር አምሳያ የመስራት ጥበብ፤ የተጨባጭነት ያለው ቅርጽ መስጠት

አመለካከት ሕዋሳትን በመጠቀም ስለራስና ስለዓለም ንቁ ዕውቀት ማግኘት

ፒኤልኤ አሳታፊ ትምህርትና እርምጃ (ፒኤልኤ) ማህበረሰቦች በእራስ እገዛና ልማት ፕሮጀክት ውስጥ ሲሳተፉ 
ሰፊ እና ተመሣሣይ አቀራረቦችና ዘዴዎች መጠሪያነት ከለላ ነው። የእነዚህ ሁሉ አቀራረቦች የጋራ ዓላማ 
ስለራሳቸው ፍላጎት እና ዕድሎች በመማር ሂደት ውስጥ እና አስፈላጊ እርምጃዎች በመውሰድ ምላሽ 
በመስጠት ሂደት ውስጥ ሙሉ የሰዎች ተሳትፎን ለማሳየት ነው። 

መልክዓ-ምድራዊ 
ካርታ

ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ቁሳዊ ገጽታዎች የሚያሳይ የአምዳዊ ከፍታ እና ዝቅታ ማሳያ መስመር ያለው 
ካርታ (ፍላቬሌ 2002)

ዞን ማካለል የተለያየ ዓላማና ጥቅም ይዞ አንድን ቦታ በዞኖች መከፋፈል
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አባሪዎች

አባሪ 1 ዲኢኤንአር የተላለፈ ማስታወሻ ቁጥር 1 የ2001 ዕትም

      የፊሊፒንስ ሪፐብሊክ

የአካባቢና ተፈጥሮ ሀብት መምሪያ 

ቪሳያስ ጎዳና ዲሊማን ኩዞን ከተማ 1100                                             
        ጃንዋሪ 4, 2001

ከዲኢኤንአር የተላለፈ ማስታወሻ

ቁጥር 2001- 01

ጉዳዩ:- የጥብቅ ቦታዎች ዕቅድ ዝግጅትና ዘላቂ የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ እንደ ስልት 
አሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያ መስራት በዲኢኤንአር የተላለፈ ቁጥር 3 እና 4 
የ1993 ዕትሞች በ1992 ዕትም የዲኤኦ 25 ምዕራፍ 4 ክፍል 8 መሰረት አሳታፊ 
ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያ ቀረፃ በዚህ በጥብቅ አካባቢ ዕቅድ ዝግጅትና ዘላቂ የተፈጥሮ 
ሀብት አያያዝ ስራ ውስጥ ከስልቶቹ መካከል እንደ አንዱ እንዲሆን ተብሏል።

አሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያ ቀረፃ ራሱን ችሎ የሚቆም አሳታፊ የተፈጥሮ ሀብት 
አመዳደብና ካርታ ስራ እና የመገኛ ቦታ መረጃ ለማዘጋጀት መረጃዎቹን ያቀናጀና 
በቀላሉ ሊረዱት የሚችሉት ለመገኛ ቦታ ምርምር፣ ዕቅድና አያያዝ እና ስራ አመራር 
በተነጻጻሪ ትክክለኛ መሆኑ የተረጋገጠለት ማነጻጸሪያ ልኬት ያለው 3ዲ አምሳያ 
ይይዛል። አምሳያው በሥነ-ምድራዊ መረጃ ሥርዓት በተጨማሪም ሊተነተን የሚችል 
መረጃ ለማግኘት የሚያስችሉ መረጃዎችን ይይዛል። 

ለሁሉም ክልላዊ ቀረፃ አስፈጻሚ ዳይሬክቶች እና የሚመለከታቸው ረዳት ክልላዊ ስራ 
አስፈጻሚ ዳይሬክተሮች ሁሉ መምራት እንዲቻል የአሳታፊ ሶስት አቅጣጫዊ አምሳያ 
ቀረፃ መመሪያ ተዘጋጅቷል። 

አንቶኒዩ ኤች. ቼሪለስ 

ፀሐፊ 
    

ለተቀባይነት አንድ ዛፍ ይትከሉ!
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አባሪ 2 ካርታዎች ማንበብ 

አንድ ካርታ የመሬት ወይም የመሬት ክፍል ማሳያ ነው። በተለምዶ ካርታዎች የሚታተሙት በወረቀት 
ነበር። የታተመው ካርታ ስካን ተደርጎ በኮምፒዩተር ሲገባ በኮምፒዩተር የተሰራው ሰነድ ዲጂታል 
ራሰተር ግራፊክ ይባላል።

መልከዓ-ምድራዊ ካርታን23 ለየት የሚያደርገው ባህሪ ቢኖር የምድር ገጽታ የሚታየው አምዳዊ ቀጥታ 
ቦታዎች ማሳያ መሥመር (ኮንቱር ላይንስ) በመጠቀም በመሆኑ ነው። አምዳዊ ቀጥታ ቦታዎች ማሳያ 
መስመሮች የሚሳሉት እንደ የባህር ወለል የመሣሠሉ ከተፈላጊው ቦታ ከፍ ያሉ ወይም ዝቅ ያሉ 
ሆነው እኩል ከፍታ ያላቸው ቦታዎችን በካርታ ላይ ለማመላከት የሚጠቅሙ መስመሮች ናቸው። 
በቦታ ማመላከቻ ካርታዎች ላይ አብዛኛው ጊዜ በሁለት ውፍረቶች ተከፍለው በቡኒ ቀለም ይታተማሉ። 
መስመሮቹ በወፈሩ ቁጥር ኢንዴክስ ኮንቱር ሲባሉ አብዛኛውን ጊዜ ከፍታውን በሜትር የሚያሳይ 
ቁጥር ይጻፍባቸዋል። በቡኒዎቹ መስመሮች መካከል የሚኖረው ክፍተት የምድር ላይ ከፍታው ልዩነት 
ለማሳየት ሲሆን መጠኑ ከካርታ ካርታ ይለያያል፤ መጠኑ በእያንዳንዱ ካርታ ጫፍ ላይ ይገለጻል። 
መስመሮቹ ሲቀራረቡ የመሬቱ ገደላማነት ቀጥ ወደማለት ይቀርባል። የአምዳዊ ከፍታ ማሳያ መስመሮች 
የተራራዎች ርዝመት፣ የውቅያኖሶች ጥልቀትና የገደላማ ቦታዎች ገደልነት መለኪያ ይሆናሉ። 

መልክዐ-ምድራዊ ካርታ የአምዳዊ ከፍታ መስመሮች ማሳየት ብቻ ሳይሆን በቀለምና በምልክት የተወከሉ 
የተለያዩ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ገጽታዎችንም ያሳያሉ። 

ቀለሞች ከሀገር ሀገር የተለያዩ ቢሆኑም እንደየአካባቢው መስፈርቶች ተለይተው ይተገበራሉ። አንዳንድ 
ምልክቶች በዓለም ዙሪያ ተመሣሣይ ሲሆኑ ለምሣሌ፡- ደኖች በአረንጓዴ ቅብ፣ የውኃ መስመሮች 
በሰማያዊ ይቀባሉ። መንገዶች እንደየመጠናቸውና ገጽታቸው ባልተቋረጠ ወይም በሚቆራረጥ ቀይ 
ወይም ጥቁር መስመሮች ሊታተሙ ይችላሉ። 

ምልክቶች በተለያየ ውፍረት ባለው መስመር አሳሳል፣ ውፍረት እና ምልክት በመሳል እይታንና 
የካርታውን ተነባቢነት ይጨምራሉ። 

ምሥል 71. የአምዳዊ ከፍታ ማሳያ መስመር (ኮንቱር) ካርታ ናሙና

23 መልክዐ-ምድራዊ ካርታዎች የምድር ገጽታዎች ከፍታና የጎንዮሽ አቀማመጣቸውን የሚያሳዩ ካርታዎች ናቸው። ከዝርግ መለኪያ (ፕላኒሜትሪክ) ካርታ የ
ሚለየው የገጽታዎቹ መጠን ልኬት በመጨመሩ ነው። 

 

 

20 ሜ ኮንቱር መስመር መንገድ 

100 ሜ ኮንቱር መሰመር የውኃ አካል (ሐይቅ) 

ማነጻጸሪያ ልኬት፡- 1፡15,000 
200 ከፍታ ወንዝ 
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አባሪ 3 የባለድርሻዎች ትንተና 

በአንድ የተለየ ሁኔታ ላይ ፍላጎት ያላቸው ወይም ሁኔታውን የሚቆጣጠሩ ወይም ከዚያ ነገር ላይ 
ጥቅም እያገኙ ያሉ ወይም ከዚያ ሁኔታ ውጤት የተነሳ የሚጎዱ ወይም ከለውጡ የተነሳ የሚመጣው 
ነገር የሚያገኛቸው ሁሉንም ቡድኖች፣ ተቋማት እና ግለሰቦች ለመለየት የባለድርሻ ትንተና ይሰራል። 
ትንተናው ማለት እነዚህን ባለድርሻዎች መመዝገብና ያላቸውን የኃይል ደረጃ እና ግንኙነት መወሰን 
ማለት ነው። ትንተናው የአካባቢ የውሳኔ አሰጣጥ መዋቅሮች፣ ውሳኔዎች እንዴት እንደሚወሰኑና 
አስፈላጊ የሆነ የባለሙያ ዕውቀት ባለቤቶች (ለምሣሌ፡- የተፈጥሮ ሀብት ተጠቃሚ ቡድኖች) መለየት 
እና ውጤቱ በእነሱ ላይ የሚያመጣው ለውጥ መፈተሽ አለበት።

እንደዚሁም ፒ3ዲኤም ስራዎች ለማደራጀት የሚያግዙትን እና ሁሉንም በክትትል ዝግጅት ስራዎች 
ውስጥ የሚሳተፉትን ለመለየትም ያግዛል። 

የባለድርሻ ትንተና ማህበረሰቡን የሚነካው ጉዳይ ውስብስብ ሲሆንና ባለድርሻዎችንና ከተፈጥሮ ሀብቶች 
ጋር ያላቸው ግንኙነት በቀላሉ የሚለይ በማይሆንበት ጊዜ ከቆጠራ ይልቅ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። 
የባለድርሻ ትንተና ትንተናው የሚካሄደው ብዙውን ጊዜ በመስክ ላይ ሲሆን አሳታፊ ስራዎች (ለምሣሌ 
ቬንዳያግራም) እና የአዲስ መረጃ ስብሰባን የሚያካትት ስለሆነ ከቆጠራ ይልቅ ብዙ ጊዜና አቅም 
ይጠይቃል። 

የተፈጥሮ ሀብት አጠቃቀም በተለያየና በተቃራኒ ፍላጎቶች የተሞላ ነው። ለምሣሌ፡- ብዙ የአካባቢው 
ማህበረሰቦች የማህበራዊ መደብ ክፍፍል አላቸው፤ የተለያዩ ዓባላት የተለያዩ ፍላጎቶቻቸው ማወቅ 
በስራው ላይ ተሳትፏቸውን ማደረጃትም ሆነ የአካባቢን የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ ተቋማት በሚዋቀሩበት 
ጊዜ ያግዛል። የባለድርሻ ትንተና ማካሄድ በስራው ላይ ለቀጣይ እርምጃዎች የመነሻ ማዕቀፍ 
ከመስጠቱም በተጨማሪ ከእሱ የተነሳ ለሚከሰቱ ነገሮችና ግጭቶች መፍትሄ ለመስጠት መንገዱን 
ያመቻቻል። 

በዚህ ስራ አስቸጋሪ ነው ተብሎ የሚታሰበው በማህበራዊ ትንተና እና በማህበረሰብ የምክክር 
ዘዴዎች ብዙ ሙያን መጠየቁ ነው። ትንተና ማካሄድ ውድና ጊዜ የሚፈጅ ሲሆን በቆጠራዎች ላይ 
እንደሚታየው ሁሉ የመጨረሻው ውጤቱ ለስራው ተደርጎ ለማቆየት በየጊዜው ወቅታዊ መደረግ 
ይፈልጋል።

ማጣቀሻና እንዲነበቡ የተጠቆሙ ምንጮች:-

Overseas Development Administration. July 1995. Guidance Note on How to 
Do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes. Social Development 
Department Mimeo. London: ODA. http://tinyurl.com/y38r9a5

Borrini-Feyerabend, 1997. Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in 
Conservation, IUCN, Gland (Switzerland), 1997።
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አባሪ 4 ለ3ዲ አምሳያ ቀረፃ የመነሻ ካርታ አዘገጃጀት

በዲጂታል የተዘጋጀ የአምዳዊ ከፍታ ማሳያ መስመር (ዲጂታል ኮንቱርስ) ካለ የመነሻ ካርታዎች 
የሚከተሉትን ገጽታዎች እንዲይዙ 
ይመከራሉ፡- 

 •	 የማነጻጸሪያ ልኬት:- ከ1:5,000 
እስከ 1:10,000
 •	 20 ሜ በቅደም ተከተል የተለያየ 
ቀለም ያላቸው (ምሣሌ፡- ቡኒ 100 
ሜ፣ ሰማያዊ 120 ሜ፣ አረንጓዴ 
140 ሜ፣ ፐርፕል 160 ሜ፣ 
ጥቁር 180 ሜ፤ ቡኒ 200 ሜ፣ 
ሰማያዊ 220 ሜ፣ አረንጓዴ 240 
ሜ፣ ፐርፕል 260 ሜ፣ ወ.ዘ.ተ)
 የመስመሮቹ ይዘት፡- ውፍረቱ • 
2 ነጥብ ከሚሆነው ኢንዴክስ 
ኮንቱርስ ውጪ ውፍረቱ 1 ነጥብ 
(100 ሜ፣ 200 ሜ፣ 300 ሜ፣ 
400 ሜ ወ.ዘ.ተ) 
 40 ሜ መስመሮች ተቀባይነት • 
ያላቸው አማራጮች ናቸው። 
የቀለም ቅደም ተከተሉ 
እንደሚከተለው ሊሆን ይችላል፡
- ለምሣሌ፡- ቡኒ (0 ሜ)፣ ሰማያዊ 
(40 ሜ)፣ አረንጓዴ (80 ሜ)፣ 
ፐርፕል (120 ሜ)፣ ጥቁር (160 
ሜ)፤ ቡኒ (200 ሜ)፣ ሰማያዊ 
(240 ሜ)፣ አረንጓዴ (280 ሜ)፣ 
ፐርፕል (320 ሜ) ወ.ዘ.ተ
 የከፍታ መለያዎች፡- በሚሰራበት • 
ጊዜ የእያንዳንዱ የአምዳዊ ከፍታ 
ማሳያ መስመር ከፍታዎች 
ለመጠቆም የሚያስችሉ ብዙዎች 
ናቸው።

በተጨማሪ የከፍታ መለያዎች በእያንዳንዱ ገደል ጫፍ ላይ፣ ተራሮች ጫፍ ላይና በሸለቆዎች ስር 
መቀመጥ አለባቸው። 

ግሪድ (10 ሳ.ሜ = 1 ኪ.ሜ በመሬት ላይ ለ1:10,000-ማነጻጸሪያ ልኬት አምሳያ) ውፍረቱ 1 ነጥብ ጥቁር 
ያልተቋረጠ መስመር፣

 •	 ዝቅተኛውን ከፍታ ለመግለጽ የአምዳዊ ከፍታ ማሳያ መስመር (ኮንቱር ላይን)፤ እነዚህን በምልክት 
ለመለየት ለምሣሌ፡- ቀስት መጠቀም። እንደዚህ ዓይነት ምልከታ የመጀመሪያውን መስመር በማሳየት 
ለመከተልና ቆርጦ ለማውጣት ያግዛል።
 •	 አስተዳደራዊ ድንበሮች (ለምሣሌ፡- ብሔራዊ ድንበር)፤ ውፍረቱ 2 ነጥብ ጥቁር የተቆራረጠ መስመር 
 •	 የጥብቅ አካባቢ ድንበር ውፍረቱ 2 ነጥብ የሆነ ቀይ ያልተቋረጠ መስመር
 •	 የከላይ ድንበር፡- ውፍረቱ 2 ነጥብ የሆነ ብርቱካንማ ያልተቋረጠ መስመር

ምሥል  72.  ለ3ዲ አምሳያ ቀረፃ የመነሻ ካርታ ናሙና
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አባሪ 5 የማጣቀሻ፣ መለኪያ እና የማጣቀሻ ልኬት መስሪያ መሣሪያዎች
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አባሪ 6  በቬትናም ንጌ አን ለፑ ማት ብሔራዊ ፓርክ 3ዲ አምሳያ መስሪያ 
የአቅርቦት ዝርዝር የሚሸፈነው ቦታ 700 ካ.ኪ፤ ማነጻጸሪያ ልኬት 1:10,000፤ ዓመት 
2001 የአምሳያ መጠን እያንዳንዱ ልኬት 1.4 ሜ x 2.5 ያለው ክፍል 

ብዛ መለኪያ የዕቃው መስፈርት

የአንዱ 
ዋጋ 
(ዩኤስዲ)

ጠቅላለ ወጪ
(ዩኤስዲ)

2 ሊት አልኮል 0.67 1.33

200 ቁጥር የተሳታፊ ምስክር ወረቀት 0.07 14.00

1 ቁጥር ባነር 32.00 32.00

1 ሴት የመነሻ ካርታ፡- የኮንቱር መስመሮች አርትኦትና መገለጫ መስጠት (700  
ካ.ኪ 1:10,000 ማነጻጸሪያ ልኬት፤ 20 ሜ የኮንቱር ልዩነት)

333.33 333.33

4 ቁጥር መነሻ ካርታዎች፡- በኤ0 ወረቀት ላይ  የመነሻ ካርታ መስራት (ለእያንዳንዱ 
2  ቅጂ)

26.67 106.67

2 ቁጥር ጠረጴዛ (1.4ሜ x 2.5ሜ x 0.6ሜ) ኮምፔንሳቶ(1/4”) ከማጠናከሪያ ጋር 26.67 53.33

3 ቁጥር ስል መቁረጫ 0.43 1.30

5 ቁጥር የወረቀት መጋዝ ምላጭ (የብረት) 0.33 1.67

5 ቁጥር የመጋዝ ምላጭ (የእንጨት) 0.33 1.67

20 ሣጥን ከላይ ለተጠቀሱ የመቁረጫ ምላጮች 0.47 9.40

8 ቁጥር ባልዲ (1 ሊትር አቅም) 0.20 1.60

1 ቁጥር ባልዲ (10 ሊትር) 0.47 0.47

2 ሣጥን ካርቦን ወረቀት(ለእጅ ጽሁፍ) 2.67 5.33

6 ቁጥር ባለቀለም ጥቁር፣ ሰማያዊ እና ቀይ ማርከሮች 1.33 7.98

1 ቁጥር ኮምፓስ 1.33 1.33

4 ቁጥር መጋዝ 13.33 53.33

1 ከረጢት ጥጥ 0.33 0.33

1 ጥቅልል የጥጥ ክር (ስስ)፤ ቢጫ 0.80 0.80

40 ደስጣ ስስ ወረቀት (ነጭ) 0.50 20.00

24 ቁጥር ጣምራ ክሊፒ (25 ሚ.ሜ) 0.07 1.68

5 ሣጥን ቀጭን ስፒሎች 0.67 3.35

1 ቁጥር እንቁላል መምቻ 3.33 3.33

4 ጥቅል ኮዳክ  ASA 200 (36p) ፊልም 2.40 9.60

4 ኪ.ግ የማጣበቂያ ዱቄት 2.67 10.67

1 ቁጥር መዶሻ 0.60 0.60

1 ኪ.ግ የዳንቴል ክር ቁጥር 8; 18 ቀለሞች 4.00 4.00

1 ቁጥር መለያዎች (ክላሰር ወረቀት) 1.67 1.67

8 ቁጥር የታሸገ ሰሜን ጠቋሚ ቀስት 0.13 1.04

1 ቁጥር የታሸገ ሳህን (ማስታወሻ) 0.13 0.13

1 ቁጥር የታሸገ ሳህን (መክፈቻ) 0.13 0.13

4 ተከታታይ ፊደሎች ውፍረቱ/ፎንት 72 0.00 0.00

1 ቁጥር መመዝገቢያ 1.60 1.60

1 ከረጢት    
(100  ፍሬ)

ስፒሎች (የካርታ ስፒሎች) (13 ሚ.ሜ መዝገብ፤ 10 ሚ.ሜ ርዕስ፤ ነጭ) 5.00 5.00

4 ከረጢት (50
ፍሬ)

ስፒሎች (የካርታ ስፒሎች) (13 ሚ.ሜ መዝገብ፤ 10 ሚ.ሜ ርዕስ ቢጫ፣ 
ቀይ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ)

2.23 8.93

2 ከረጢት 
(1000 ፍሬ)

ስፒሎች (የካርታ ስፒሎች) (13 ሚ.ሜ መዝገብ፤ 4 ሚ.ሜ ርዕስ፤ ነጭ) 5.00 10.00
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ብዛ መለኪያ የዕቃው መስፈርት
የአንዱ ዋጋ 
(ዩኤስዲ)

ጠቅላለ ወጪ
(ዩኤስዲ)

1 ከረጢት (1000 ፍሬ) ስፒሎች (የካርታ ስፒል) (13 ሚ.ሜ መመዝገቢያ፤ 4 
ሚ.ሜ ርዕስ፤ ቢጫ፣ ሰማያዊ፣ ጥቁር፣ ቀይ. ቫዮሌት፣ 
ነጭ፣ ብርቱካንማ)

5.00 5.00

0 ከረጢት (1000 ፍሬ) ስፒል (የካርታ ስፒል) (13 ሚ.ሜ መመዝገቢያ፤ 6 ሚ.ሜ 
ቀይ፣ ነጭ)

7.00 0.00

10 ቁጥር ፕላስተር (2”) 0.93 9.33

3 ቁጥር ልኬት ያለው ፕላስተር (3 ሜትር ርዝመት) 1.00 3.00

1 ኪ.ግ ሚስማር (0.5”) 0.67 0.67

1 ኪ.ግ ሚስማር (2.5”) 0.53 0.53

1 ኪ.ግ ሚስማር (5”) 0.53 0.53

4 ተከታታይ ቁጥሮች (ከ1 እስከ 35) ውፍረት/ፎንት 72 0.00 0.00

24 ኪ.ግ የቢሮ ኮላ (በውኃ የሚበጠበጥ) 1.20 28.80

2 ብዛት የማሳያ ማርከር (ስድስት ዓይነት ቀለሞች) 4.67 9.33

3 ቁጥር ማሸጊያ ፕላስተር (2’) 0.33 1.00

4 ቁጥር የመቀቢያ ብሩሽ # 0 0.27 1.07

20 ቁጥር የመቀቢያ ብሩሽ # 10 0.13 2.67

20 ቁጥር የመቀቢያ ብሩሽ # 12 0.20 4.00

20 ቁጥር የመቀቢያ ብሩሽ # 2 0.07 1.40

20 ቁጥር የመቀቢያ ብሩሽ # 7 0.10 2.00

20 ቁጥር የመቀቢያ ብሩሽ 25 ሚ.ሜ 0.07 1.40

2 ቁጥር የመቀቢያ ብሩሽ 63.5 ሚ.ሜ 0.27 0.53

36 ቁጥር የእርሳስ ሞንጎል # 2 0.17 6.12

1 ቁጥር የእርሳስ መቅረጫ 4.33 4.33

50 ቁጥር ፕላስቲክ ብልቃት (1 ሊትር አቅም) 0.10 5.00

10 ቁጥር ፕላስቲክ ብልቃት (3 ሊትር አቅም) 0.33 3.33

8 ቁጥር የታሸገ የፕላስቲክ ማጣቀሻ መመሪያ 0.33 2.64

1 ቁጥር ጉጠት 1.33 1.33

2 ቁጥር የቧንቧ መስመር ሚዛን 0.67 1.33

1 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (ጥቁር) 1.00 1.00

1 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (ሰማያዊ) 2.33 2.33

1 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (ቡኒ) 1.00 1.00
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ብዛ መለኪያ የዕቃው መስፈርት
የአንዱ ዋጋ 
(ዩኤስዲ)

ጠቅላለ ወጪ
(ዩኤስዲ)

4 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (አረንጓዴ) 2.33 9.33

1 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (ፈዛዛ ቡኒ) 1.00 1.00

0.5 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (ቀይ) 6.67 3.33

3 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (ነጭ) 1.00 3.00

2 ኪ.ግ የዱቄት ቀለም (ከቢጫ-ሎሚ) 2.33 4.67

1 kg የዱቄት ቀለም (ከቢጫ - አረንጓዴ- ብርቱካንማ) 2.33 2.33

1 ከረጢት 
(100 ፍሬ)

ስፒሎች (የምልክት ስፒል)፣ (ጠፍጣፋ ጭንቅላት፤ ነጭ) 5.00 5.00

4 ሣጥን (100 ፍሬ) ስፒሎች (የምልክት ስፒል)፣ (ነጭ) 1.00 4.00

2 ሣጥን (100 ፍሬ) ስፒሎች (የምልክት ስፒል)፣ (ቢጫ፣ ሰማያዊ፣ ጥቁር፣ 
አረንጓዴ፣ ቀይ)

1.00 2.00

2 ቁጥር ልኬት ያለው ማስመሪያ 8.33 16.67

10 ቁጥር መቀስ (ለጸጉር መቁረጫ) 0.53 5.33

18 ቁጥር መቀስ (ትንሽ) 0.27 4.86

3 ቁጥር ጥቁር ፕላስተር (2’) 0.33 1.00

150 ዝርግ ባለአንድ ገጽታ የተለበጠ ካርቶን (1.4 ሜ x 2.5 ሜ) ዝርግ። 
ውስጡ እና ውጪው ልባድ 175 ግ/ሜ2፣ ቢ ዋሽንት 175 ግ/ሜ2

1.30 195.00

1 ሣጥን የስቴፕላር ሽቦ #35 0.13 0.13

1 ቁጥር ስቴፕለር 1.93 1.93

50 ሜ አስተላላፊ ፕላስቲክ ወረቀት (1.2 ሜ ስፋት) 0.50 25.00

40 ቁጥር ክብደት (ብሎኬት፣ ደስጣ ወረቀት፣ ታይልስ፣ ቁርጥራጭ ጣውላ 
ወዘተ)

0.00 0.00

ድምር 1091.85
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 አባሪ 7 በአሳታፊ 3ዲ አምሳያዎች አገልግሎት ላይ የዋሉ የካርታ ምልክቶች ምሣሌ

የቦታ መረጃ

የካርታ ስፒል (የጭንቅላቱ 
ውፍረት: 5ሚሜ)

መገለጫ የምልክት ስፒል መገለጫ

ነጠላ ቤተሰሰብ 10 ቤተሰብ

አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት

የውሓ ምንጭ (1) መቆሚያ ቦታ

የውሓ ምንጭ (2)  የቀብር ስፍራ

ከጫካ ጋር የተያያዘ መረጃ ችግኝ ማፍያ

የፓርክ ጠባቂ ጣቢያ የጥብቅ ቦታ ጽ/ቤት

 

 የሐይማኖት ተቋም

 

ዋሻ ያልተመደበ

የቦታ ስም (ከመለያ ጋር) ያልተመደበ

 
የመስክ ነጥብ

መዝለያ ቦታ

 ያልተመደበ

ምሣሌ፡- የዱር እንስሳት ዝርያ ያልተመደበ

ያልተመደበ መገለጫ

 
ምሣሌ፡- የዓሣ ዝርያ የሳይንስ ምርምር ጣቢያ

ያልተመደበ የኤክስቴንሽን ጣቢያ

ያልተመደበ                                      ገበያ

ምሣሌ፡- የዕጽዋት ዝርያ ያልተመደበ

የካርታ ስፒል የጭንቅላቱ         መገለጫ 
ውፍረት: 10 ሚ.ሜ              

 
ስፒል (አበባ)                    መገለጫ 

 
ጠፍጣፋ ጫፍ ስፒል      መገለጫ 
የሚይዘው ፊደል                     
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ቀጥታ ወይም የአካባቢ መረጃ

  መስመር (ክር) መገለጫ       መስመር (ክር)    መገለጫ

ጫካ (1) የአትክልት እርሻ

ጫካ (2) የሩዝ መስክ (ረግረግ)

ጫካ (3) የውኃ መውረጃ

የሣር መሬት ሐዲድ ወይም የእግር መንገድ

የኖራ ድንጋይ ማንግሩቭ

የመሬት መንሸራተት የጥብቅ አካባቢ ድንበር

ስዊደን ድንበር (1)

እንደገና ደን የሚደረግ ቦታ ድንበር (2)

መንገድ ድንበር (3)

ማስታወሻ፡- በውይይት ጊዜ ብዙ ክሮች የሚያገለግሉት ለገጽታዎች እንደጊዜያዊ ማሳያ ነው። የሚነገራቸው አንድ ጊዜ በተለያዩ ገጽታዎች 
ከተስማሙ ክሮቹ ይነሱና በተመሣሣይ ቀለም ይተካሉ። አስተዳደራዊ እና የአያያዝ ድንበሮች በክሮች ቢገለጹ በቀላሉ ለማስተካከል ያገለግላ
ል።
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ንጣፍ የዋሽንቴ
መሣሪያ

የሸለቆ ሬድየስ
የዋሽንት
ርዝመትየጫፍ ሬድየስ

 

 

አባሪ 8 ስለተለበጠ የካርቶን ሰሌዳ24 3ዲ ካርታ ሰሪዎች ሊያውቁት የሚገባ ጉዳይ

የተለበጠ ሰሌዳ ከተጣሉ ወረቀቶች በአብዛኛው የሚሰራ ሲሆን ብዙውን ጊዜ ሶስት ነገሮችን ይይዛል፤ 
በውጪ በኩል “ንጣፉ”፣ የውስጥ በኩል “ንጣፉ” (ማለትም የዕቃው ዝርግ ክፍሎቹ) እና “የመለበጫ 
መሣሪያው”፣ በንጣፎቹ መካከል የተጣበቀው “ዋሽንቴው”። የተለበጠ ሰሌዳን እንደዚህ ዓይነት ምርጥ 
ጥንካሬና መዋቅራዊ ብቃትም ሆነ የተለየ የታዛዥነት ባህሪ እንዲኖረው የሚያደርገው ይህ በመኃል 
ገብቶ የሚጣበቀው አካል ነው። 

በዘመናት መካከል የተለበጠ ቦርድ ለተለያዩ ተግባራት ሰፋ ያለ አገልግሎት ለመስጠት እያደገና 
እየጨመረ መጥቷል። መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ የተለበጡ ሰሌዳዎች ዓይነት የሚወሰነው በዋሽንቱ 
ዓይነት ማለትም ጎርባጣ፣ ደቃቅ፣ በጣም ደቃቅ ሲሆን እና ዋሽንቴ የተደረጉት ግድግዳዎች ብዛት 
ነጠላ፣ ድርብ ወይም ሶስት ንጣፍ በመሆናቸው ነው።             የዋሽንት ከፍታዎች ስፋት

ለ3ዲ አምሳያ ቀረፃ ዓላማ የተለበጡ ሰሌዳዎች ግድግዳ አማራጭ ነጠላ ገጽ፣ ነጠላ ግድግዳና ጥምር 
ግድግዳ በመሆን እያንዳንዳቸው በተለያዩ ክብደቶችና ውፍረቶች ሊሰሩ ይችላሉ። 

መደበኛ መጠነ ጎርባጣው ‘A’ እና ‘C’ ዋሽንት፣ ደቃቅ ‘B’ እና በጣም ደቃቅ ‘E’ እና ‘F’ ዋሽንቶች 
ናቸው። 

‘B’ ው ዋሽንት በሰፊው አገልግሎት ላይ የዋለው ዓይነት ነው። ይህ ዓይነቱ በጣም ብርቱ 
(ለመጨፍለቅ አስቸጋሪ) እና ጥሩ የመጠቀሚያ ጥንካሬ አለው። ‘C’ው ዋሽንት ተለቅ ያለና የበዛ 
የእፍጋት ጥንካሬ ያለው ቢሆንም የመሰበር አቅሙ አነስተኛ እና ትልቅ ቦታ የሚፈልግ ነው።

ባለአንድ ገጽ የተለበጠ ካርቶን ሰሌዳ ስፋታቸው ከ56” እስከ 36” በሆነ 
የተለያዩ መጠን ይመረታል። በጥቅልል በቀላሉ ማጓጓዝ ይቻላል። 
መጨፍለቅ የመቋቋም አቅሙ ለ3ዲ አምሳያ ቋሚ ባህሪ እንዲኖረው 

ጠቃሚው ጸባይ ሲሆን በንጣፉ ጥራትና ውፍረት እና በመለበጫው መሣሪያ ይወሰናል። ለ3ዲ አምሳያ 
ቀረፃ ንጣፉና የመለበጫው መሣሪያ ቢያንስ 185 ግ/ሜ2 እና 150 ግ/ሜ2 በቅደም ተከተል መሆን 
አለባቸው። የተሻለው አማራጭ ንጣፉ (175 - 185 ግ/ሜ2) እና የዕቃው ንጣፍ (175 -185 ግ/ሜ2) 
ሆኖ በትዕዛዝ የተለበጠ ሰሌዳ ማሰራት ነው። 

የተለበጠው ሰሌዳ ውፍረት (ከልኬት አኳያ የ3ዲ አምሳያዎች አቅጣጫ እና ውፍረት የሚወስን) 
በሚከተለው ሠንጠረዥ በዝርዝር በተቀመጠው መሰረት ልኬት ቢኖረው ይመረጣል። 

መጓጓዣ ችግር ካልሆነ በስተቀር ነጠላ-ወይም ጥምር ግድግዳ የተለበጠ ሰሌዳ ማዘጋጀት ከግምት 
በማስገባት ከጥንካሬ አኳያ እጅግ በጣም የተሻለው ጥራት ለማግኘት እንደሚረዳ ከላይ ተብራርቷል። 
ነጠላና ጥምር ግድግዳ የተለበጡ ሰሌዳዎች በሚከተለው ሠንጠረዥ በተብራራው መሰረት የተከፋፈሉ 
ሲሆን ለጭነት ተጨማሪ የመቋቋም አቅም ይሰጣሉ። 

ያዘዛችሁት አነስተኛ መጠን፣ እና በአምራቹ በጎ ፈቃድ ላይ ተመስርቶ የተለበጠ ሰሌዳ የአምሳያ 
ቀረፃው ከመሰራቱ ቀደም ብሎ በሚፈለገው መጠን ሊቆረጥ ይችላል። 
የሚቻል ከሆነ የሰሌዳው መጠን በመጠቀሚያ ጠረጴዛውን መጠንና በመነሻ 
ካርታው መጠን (ገጽ 39ን ይመልከቱ ) ቢቆረጥ ጥሩ ነው። 

ከተለያዩ መሣሪያዎች መካከል የሚደረገው ምርጫ እንደመገኘት ወይም በሚፈለገው መስፈርት መሰረት 
ለማምረት እንደአምራቾች ዝግጁነትና አምሳያው ወደሚገጣጠምበት ቦታ ዕቃውን ለማጓጓዝ የመጓጓዣ 
መሣሪያዎች መኖር ላይ ተመስርቶ የሚደረግ ነው፡፡   

24 ይህ አባሪ የተዘጋጀው በዩናይትድ ኪንግደም ኖርዛምፕተን የኮሩጌትድ ፓኬጂንግ አሶሴሽን ዳይሬክተር በሆኑት በዶ/ር ማርቲን ኦልድማን እገዛ ነው። 
http://www.corrugated.org.uk
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መለኪያ መስፈርት መደበኛ መለኪያ (ሚ.ሜ) ውፍረት)

ነጠላ ገጽ ልብጥ ሰሌዳ

E ዋሽንት 1.1 – 1.8

B ዋሽንት 2.1 – 3.0

C ዋሽንት 3.2 - 3.9

A ዋሽንት 4.0 - 4.8

ነጠላ ግድግዳ ልብጥ ሰሌዳ

B ዋሽንት 2.95

C ዋሽንት 3.78

ጥምር ግድግዳ ልብጥ ሰሌዳ

EB ዋሽንት 4.06

BC ዋሽንት 6.50

CC ዋሽንት 7.33

በቀላሉ በፒካፕ የጭነት መኪና ከኋላ ላይ ሊጫኑ ስለሚችሉ ጥቅልል ሰሌዳዎች ለማጓጓዝ ቀላል 
ናቸው። ትልቅ የካርቶን ሰሌዳ ዝርግ ከሆኑ በተሽከርካሪ አናት ላይ ወይም ለዚሁ ዓላማ በተዘጋጀ 
የጭነት መኪና ውስጥ ይቀመጣሉ። 

ለ3ዲ አምሳያዎች መገልገያ ከሚውሉ ከሌሎች ዕቃዎች (ለምሣሌ፡- ፖሊስተር ወይም ሌላ ፔትሮላተም 
የተሰሩ መሣሪያዎች) ጋር ሲነጻጸር ልብጥ ሰሌዳ ተመልሶ ሊሰራና በቀላሉ በስብሶ ሊጠፋ የሚችል 
በመሆኑ ለአካባቢ ተስማሚ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ በየዓመቱ ከሚሰሩት ሰሌዳዎች 70 ከመቶ ያህሉ 
እንደገና አገልግሎት ላይ ከዋሉ ዕቃዎች ነው።

የተለበጠ የካርቶን ሰሌዳ በአጠቃላይ ለእንዲህ ዓይነቱ አገልግሎት ከማይሆነው ከትሮፒካል ጫካ ጠንካራ 
እንጨቶች ከተገኙ ወረቀቶች የተሰራ አይደለም። በእርግጥ የወረቀት ኢንዱስትሪዎች አገልግሎት ላይ 
ከመዋላቸው ፍጥነት የሚተከሉ በፍጥነት የሚያድጉ ለስላሳ እንጨቶችን ይጠቀማሉ።

የተለያዩ ዓይነት የተለበጡ የካርቶን ሰሌዳዎች

የተለበጡ ካርቶኖች ከታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶች የሚሰሩ እና እንደገና 
አገልግሎት ላይ የሚውሉ ዕቃዎች ናቸው
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አባሪ 9 መፍቻ፣ አቅጣጫ ጠቋሚ ቀስት እና  የምሥጋና ቅጽ (3ዲ አምሳያዎች) 



68

ሴንሮ ህንጻ

ቤተክርስቲያን

የእግረኛ ድልድይ

ጤና ጣቢያ

አይኤስሲኤኤፍ ህንጻ

የደን ጠባቂ ጣቢያ

ትምህርት ቤት

ማረፊያ

ኤየር ማረፊያ

ባራንጋይ አዳራሽ

ማዘጋጃ ቤት

ዋሻ

የተራራ ጫፍ

1 ቤተሰብ

10 ቤተሰቦች

የጥብቅ አካባቢ ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገድ/ሐዲድ

ወንዞች

ክፍለ ሀገር

ማዘጋጃ ቤት

ባራንጋይ

በለሴ ጫካ

የዝግባ ደን

ኪያንጊን አካባቢ

የሣር መሬት

የአትክልት እርሻ

የሩዝ መሬት

የፍራፍሬ እርሻ

የመሬት መንሸራተት

እንደገና ደን

የብሔራዊ የተቀናጀ ጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር
የመሬት ሽፋን

የቤንግዩት፣ ኢፉጋዎ እና ኑዬቫ ቪዝቻያ ከፍለ ሀገሮች
የፑላግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው

አባሪ 10 በፊሊፒንስ ኢፉጋዎ እና ኑዬቫ ቪዝቻያ ቤንጉየት ክፍለ ሀገሮች የፑልሐግ 
ተራራ ብሔራዊ  ፓርክና ከባቢው  የመሬት አያያዝና ሽፋን (ምንጭ፡- ፒ3ዲኤም 
1999)
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አባሪ 11 በፊሊፒንስ ኢፉጋዎ እና ኑዬቫ ቪዝቻያ ቤንጉየት ክፍለ ሀገሮች የፑላግ 
ተራራብሔራዊ ፓርክና ከባቢው የመሬት አያያዝና ሽፋን (ምንጭ ጃፍታ - ናምሪያ፤ 
ላንድሳት ቲኤም 1992)

የብሔራዊ የተቀናጀ ጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር
የመሬት ሽፋን

የቤንግዩት፣ ኢፉጋዎ እና ኑዬቫ ቪዝቻያ ክፍለ ሀገሮች
የፑላግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው

የጥብቅ አካባቢ ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገድ/ሐዲድ

ወንዞች

ክፍለ ሀገር

ማዘጋጃ ቤት

ባራንጋይ

የኖረ ጫካ

በለሴ ጫካ

ዝግባ ጫካ

ሪት ጫካ

የመራቢያ ብሩሽ

ሌሎቸ ደኖች

የሣር መሬት

የእርሻ አካባቢ

ጭንጫ/ድንጋያማ መሬት
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አባሪ 12 በፊሊፒንስ የሚሳሚስ ኦክሲዴንታል፣ ዛምቦንጋ ዴል ኖርት እና ዛምቦንጋ 
ዴል ሱር ክፍለ ሀገሮች የማሊንዳንግ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው ተራራ የመሬት 
አጠቃቀምና ሽፋን (ምንጭ ፒ3ዲኤም 1999)
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አባሪ 13 ፊሊፒንስ የሚሳሚስ ኦክሲዴንታል፣ ዛምቦአንጋ ዴል ኖርቴ እና ዛምቦአንጋ 
ዴል ሱር ክፍለ ሀገሮች የማሊዳንግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክ እና ከባቢው የመሬት 
አጠቃቀም እና ሽፋን (ምንጭ ዲኢኤንአር ቀን ያልተሰጠው)
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አባሪ 14 ፊሊፒንስ ካማራይንስ ሱር ክፍለ ሀገር ኢሳሮግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና 
ከባቢው የመሬት አጠቃቀምና ሽፋን (ምንጭ ፒ3ዲኤም 1999)
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የእርሻ ቦታ

የኮኮናት ተክል

የሣር መሬት

ማንግሩቭስ

የቁጥቋጦ ማባዣ

ላላ ተክል

ያገገመ አካባቢ

የዓሣ ዕርባታ

ነባር ደን

ሌሎች

ቅሬታ ደን

ቃል ጠረፍ

የውኃ አካል

የተራቆተ አለት መሬት

የጥብቅ ቦታ ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገድ

ማዘጋጃ ቤት

ባራንጋይ

ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር

የካማራይንስ ሱር ክፍለ ሀገሮች ኢሳሮግ ተራራ
ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው የመሬት ሽፋን

አባሪ 15 ፊሊፒንስ ካማራይንስ ሱር ክፍለ ሀገር ኢሳሮግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና 
ከባቢው የመሬት አጠቃቀምና ሽፋን (ምንጭ:- የአፈር እና ውኃ አያያዝ ቢሮ ቀን 
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አባሪ 16 ፊሊፒንስ ቤንጉዌት፣ ኢፉጋኦ እና ኑዌቫ ቪዝቻያ ክፍለ ሀገሮች የፑላግ ተራራ 
ብሔራዊ ፓርክ ከባቢው የሕዝብ አሰፋፈር ሥርጭት (ምንጭ ፒ3ዲኤም 1999)

1 ቤተሰብ

10 ቤተሰብ

የጥብቅ ቦታ ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገዶች

ድልድይ

ወንዝ

ማዘጋጃ ቤት

ባራንጋይ

ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር

የቤንጉኤት፣ ኢፋጋኦና ንዌቫ ቪዝቻዬ ክፍለ ሀገሮች
ፑላጋ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው የቤተሰብ

ሥርጭት

ዛም
ቦአ

ንጋ
ዴ
ል

ኖ
ር
ቴ

ዛም
ቦአ

ንጋ
ዴ
ል

ሱ
ር

ሚ
ሳ
ሚ

ክ
ኦ
ክስዴ

ንታ
ል
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አባሪ 17 ፊሊፒንስ የሚሳሚስ ኦክሲዴንታል ዛምቦአንጋ ደል ኖርቴ እና ዛምቦአንጋ 
ዴል ሱር የባሊዳንግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢ የሕዝብ አሰፋፈር (ምንጭ 
ፒ3ዲኤም 1999)

ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር

የሚሳሚስ፣ ዛምቦአንጋ ዴል ኖርቴ እና ዛምቦአንጋ
ዴል ሱር ክፍለ ሀገሮች ማሊንዳንግ ተራራ

ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው የቤተሰብ ሥርጭት

ዛም
ቦአ

ንጋ
ዴ

ል
ኖ

ርቴ

ዛም
ቦአንጋ

ዴ
ል

ሱ
ር

ሚ
ሳሚ

ክ
ኦክ

ስ
ዴ

ንታ
ል

1 ቤተሰብ

10 ቤተሰብ

የጥብቅ ቦታ ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገዶች

ድልድይ

ወንዝ

ማዘጋጃ ቤት

ባራንጋይ
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አባሪ 18 ፊሊፒንስ የካማራይንስ ሱር ኢሳሮግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክ እና ከባቢ 
የሕዝብ አሰፋፈር ሥርጭት (ምንጭ ፒ3ዲኤም 1999)

1 ቤተሰብ
10 ቤተሰብ
የጥብቅ ቦታ ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገዶች

ድልድይ

ወንዝ

ማዘጋጃ ቤት

ባራንጋይ

ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር

የካማራይንስ ሱር ክፍለ ሀገሮች ኢሳሮግ ተራራ
ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው የቤተሰብ ሥርጭት
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አባሪ 19 ፊሊፒንስ ቤንጉዌት፣ ኢፉጋኦ እና ኑዌቫ ቪዝቻያ ክፍለ ሀገሮች ፑላግ ተራራ 
ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው የማህበራዊ መሰረተ ልማት ሥርጭት ካርታ (ምንጭ 
ፒ3ዲኤም 1999)

ሴንሮ ሕንጻ

ቤተክርስትያን

የእግር ድልድይ

ጤና ማዕከል

ማረፊያ

ዘርፈ ብዙ ማዕከል

ኤንፒሲ ማዕከል

ሰላምና መረጋጋት ሰራ. ሕ. 

የጥብቅ ቦታ ጥበቃ ጣቢያ

ትምህርት ቤት

1 ቤተሰብ

አየር ማረፊያ

ባራንጋይ ማዕከል

የማዘጋጃ አደራሽ

ዋሻ

የተራራ ጫፍ

የጥብቅ ቦታ ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገድ

ክፍለ ሀገር

ማዘጋጃ ቤት

ባራንጋይ

ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር

የቤንጉኤት፣ ኢፋጋኦና ንዌቫ ቪዝቻዬ ክፍለ
ሀገሮች ፑላጋ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው

ማህበራዊ መሰረተ ልማት
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አባሪ 20 ፊሊፒንስ ሚሳሚስ ኦክሲደንታል፣ ዛምቦአንጋ ዴል ኖርቴ እና ዛምቦአንጋ ዴል 
ሱር ክፍለ ሀገሮች ማሊንዳንግ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው ማህበራዊ መሰረተ 
ልማት ሥርጭት ካርታ (ምንጭ ፒ3ዲኤም 1999)

ባራንጋይ ማዕከል

ሲቲዮ ማዕከል

የቅርጫት ኳስ ሜዳ

ቤተክርስቲያን/የኃይማኖት ተቋም

የበቆሎ ፋብሪካ

የቀን ማዋያ ማዕከል

የጤና ማዕከል

ችግኝ ጣቢያ

የተራራ ጫፍ

ትምህርት ቤት

ምንጭ

የጥብቅ ቦታ ድንበር

የአካላይ ዞን ድንበር

መንገዶች

የእግር መንገድ

ክፍለ ሀገር

ማዘጋጃ ቤት

ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር
የሚሳሚስ፣ ዛምቦአንጋ ዴል ኖርቴ እና ዛምቦአንጋ

ዴል ሱር ክፍለ ሀገሮች ማሊንዳንግ ተራራ ብሔራዊ
ፓርክና ማህበራዊ መሰረተ ልማቶች
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ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ተቋም
ጤና ማዕከል

ፈረጃ ብዙ አገልግሎት ማዕከል

የወታደር ካምፕ

ትህርት ቤት

ምንጭ

ችግኝ ጣቢያ

የቤት እንስሳ እርሻ

ባንጋራይ ማዕከል

የሩዝ ፋብሪካ

የውኃ ምንጭ

ሪዞርት/የእንግዳ ማረፊያ

ሴንሮ ሐንጻ

የቀን ማዋያ

ማዕድናት (የተፈጥሮ ፍለጋ)  

ሲተዮ ማዕከል

የቀብር ሥፍራ

ልዩ የመሬት ምልክት

የዘር መሬት

ማህበራዊ መሰረተ ልማት

የሕዝብ ገበያ

የባራንጋይ ውጫዊ ምልክት

ፏፏቴዎች

ኃይቅ

አነስተኛ ውኃ ነክ

ኤምደብልዩኤስኤስ ህንጻ

የጥብቅ ቦታ ድንበር
መንገዶች
የእግር መንገድ
ድልድይ
ወንዝ
ማዘጋጃ ቤት
ባንጋራይ

ብሔራዊ የተቀናጀ የጥብቅ ቦታዎች መርሀ-ግብር

የካማራይንስ ሱር ክፍለ ሀገር ኢሳሮግ ተራራ ብሔራዊ
ፓርክና ከባቢው ማህበራዊ መሰረተ ልማቶች

አባሪ 21 ፊሊፒንስ ካማራይንስ ሱር ኢሳሮ ተራራ ብሔራዊ ፓርክና ከባቢው 
ማህበራዊ መሰረተ ልማት ሥርጭት ካርታ (ምንጭ ፒ3ዲኤም 1999)
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