
ي عدد الوفّيات خالل جائحة كوفيد 
ي محافظة عدن، اليمن 19-زيادة ف 

 : ف 
ي 
ي وإحصان 

 تحليل جيومكان 

 

 :ملّخص البحث

 :المقّدمة

إع ال يزإل غنر وإضٍح ، وهو يع 19-ؤّن عبء جائحة كوفيد ر
رة من إلنرّ ّ ي إلبلدإن منخفضة إلّدخل وتلك إلمتضر

ؤىل حّد كبنر نسبًا  كسفر
وس إمنخفضة إلجرإء  ة خالل  ذروتها  بلغت أعدإد حاالت دخول إلمستشفيات وعملّيات إلّدفن. ختبارإت إلكشف عن إلفنر إلفنر

ر  ي عدد وب  هدف تقدير . ، وذلك وفقُا للّتقارير إلّصادرة من بعض أنحاء إليمن 2020من عام ( يونيو)وحزيرإن ( مايو)أّيار  بير
إلّزيادة فر

ي أمكن تحديدها دإخل 
ّ ي جميع إلمقابر إلتر

ة إلوباء ، قمنا بقياس نشاط أعمال إلّدفن بشكٍل كّمي فر ي حدثت خالل فنر إلوفّيات إلتر
ي إليمن 

من خالل تحليل صور إألقمار إلّصناعّية ذإت وذلك ، ( حيث أّن عدد إلّسّكان يقّدر بحوإىلي مليون نسمة)محافظة عدن فر
ة إلعالية جّدًإ وم

ّ
ي إلمإلدق

ّ فر ي
 .دينة ن ثّم مقارنة إلّتقديرإت إلّناتجة مع بيانات مكتب إلّسجّل إلمدنر

 :طرق البحث

ي محافظة عدن، ومن معلومات ميدإنّية وأخرى عن بعد لت قمنا بجمع
ي أعمال إلّدفن فر

ي شهدت نشاطًا ملحوظًا فر
حديد إلمقابر إلترّ

ي 
ي مساحة إلّسطح  يد بهدف تحدثّم قمنا بتطبيق تقنّيات إلّتحليل إلجيومكانر

إت فر إلقبورإلحديثة بطريقة يدوّية أواًل وقياس إلّتغينر
ٍة زمنّية بدءًإ من تّموز  حتساب عدد تّم إ.  2020عام ( سبتمن  )ؤىل أيلول  2016عام ( يوليو)إلمستخَدم للّدفن ثانيًا عىل مدإر فنر

ي لم تلتقطها صور إألقمار إلّصناعّية)إلقبور إلفائتة 
ّ ومن ثّم . تحليل بيانات مساحة إلّسطح إلمستخدم للّدفن  خاللمن ( أي إلتر

إلبسيط ونموذج إلّنمو إلمختلط إلمضاف إلمعّمم ، للّتنّبؤ بمعّدالت إلّدفن ( إالستقرإء)إستخدمنا أساليبًا بديلة تتضّمن إالستنباط 
إضّية  ي حال عدم وجود إلوباء)إلفعلّية وإالفنر

ي ( أي فر
ٍة وللمقابر فر    ، لكّل مقن 

ً
ة إألكنر إحتماًل كامل إلمحافظة وذلك خالل إلفنر

ي عدد ( . 2020عام ( أبريل)أي بدءًإ من إألّول من نيسان ) 19-لحدوث وفّيات بسبب كوفيد
عملّيات تّم فيما بعد حساب إلّزيادة فر

ر . إلّدفن  ة بير ي خالل إلفنر
من عام ( أبريل ويوليو)نيسان و تّموز قمنا أيًضا بتحليل ؤشعارإت إلوفاة إلمقّدمة ؤىل مكتب إلّسجّل إلمدنر

ي إلّسنوإت إلّسابقة  2020
 . وفر

 :الّنتائج

ي مساحة إلّسطح إلمستخدم للّدفن الحتساب عدد  11من ( رصد)مشاهدة  78قمنا بجمع 
ة وتوّجب إستخدإم طريقة إلّتغنر فر مقن 

ي عشر مقابر منها 
ر . إلقبور فر ي إلبدء ترإوحت أحجام إلمقابر من حيث عدد إلقبور بير

ًإ  6866ؤىل  0فر كان هناك إرتفاٌع وإضٌح . قن 
ي عشر 

ي معّدالت إلّدفن إليومّية فر
ر نيسان  مقابرمنها فر ة بير ي إلفنر

ي عشر  2020من عام ( يوليو)و تمّوز ( أبريل)ووصل ؤىل ذروته فر
فر

ر زيادًة بمقدإر ( إءإالستقر )قّدرت طريقتا إالستنباط . مقابر   6مدفن حتر تاري    خ  1500≈ وإلنموذج إلمختلط إلمستخدمتير
ي إلوفّيات إألسبوعّية تبلغ نسبة ( سبتمن  )أيلول  19مدفٍن حتر تاري    خ  2120و (  يوليو)تمّوز

٪ من 230، وهو ما يعادل ذروًة فر
ي 

إضر ي حال عدم وجود إلوباء)إلمعّدل إالفنر
ي إلوفّيات أقّل من بيانات مكتب ( . أي فر

كانت تقديرإت صور إألقمار إلّصناعّية للّزيادة فر
ي عدد إلوفّيات وصلت ؤىل 

ة ؤىل ذروٍة فر ي بشكٍل عام ، وقد أشارت إألخنر
ي شهر أّيار  1823إلّسجّل إلمدنر

. منفردإً ( مايو)حالة وفاة فر
 . 2020من عام ( سبتمن  )بحلول أيلول  ومع ذلك ، فقد أشار كال إلمصدرين ؤىل أّن إلوباء قد ترإجع

 :المناقشة

ي إستخدإم صور إألقمار إلصناعّية لتقدير معّدل وفّيات إلّسّكان
هذه إلّدرإسة إألوىل من نوعها ،عىل حسب علمنا، فر تشنر . تعتن 

ّية  19-إلّنتائج ؤىل أن جائحة كوفيد ي هذه إلمحافظة إليمنّية إلحضر
إً  تحملفر ة جوإنبه بعدلم يتّم إ أثرًإ كبنر

ّ
كما أّن إلّنتائج . إللمام بكاف

ي إليمن 
كر أّن إلطريقة إلمّتبعة هنا غنر قادرٍة . تتطابق عمومًا مع تنّبؤإت إلّنماذج إلّرياضّية إلّسابقة لمسار إلجائحة فر

ّ
من إلجدير بالذ

وس كوفيد ر إلوفّيات إلّناجمة عن فنر يمّثل تحليل صور إألقمار إلّصناعّية . ة بشكٍل مباشر وتلك غنر إلمباشر  19-عىل إلّتفريق بير
 ّ ي
 .للمقابر نهًجا مبتكرًإ ووإعًدإ لرصد إألوبئة وآثار إألزمات إألخرى، ال سّيما عندما يكون من إلّصعب جمع إلبيانات بشكٍل ميدإنر
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