
 جغرافيه المدن 

تخطيط الخدمات بأستخدام نظم المعلومات 
  -:الجغرافيه 

تحتاج عمليه التخطيط في المدن الى كم هائل من 
المعلومات عن استعماالت االرض وخصائصها 
والسكان والنشاطات االقتصاديه واالجتماعيه 

ومن اهم . المختلفة والجوانب البيئيه بأنواعها 
البيانات التي تحتويها نظم المعلومات الجغرافيه 
الخاصة بتخطيط الخدمات في أي منطقه يرغب 

  -:الباحث او الدارس لخدمات المدن هي 

: 



 اهم البيانات التي تحتويها نظم المعلومات

 حدود منطقه الدراسه -1•

 التجمعات السكانيه -2•

 الطواهر الطبيعيه والطوبوغرافيه  -3•

 المياه السطحيه والجوفيه -4•

 التربه انواعها وتوزيعها -5•

 المناخ واالقاليم المناخيه -6•

 المواقع االثريه والتاريخية   -7•

 االوضاع االقتصاديه واالجتماعيه  -8•

 



 الخدمات المجتمعيه وتشمل  -9

عددها وانواعها وتوزيعها , موسسات التعليم -أ•
 الجغرافي 

 المؤسسات الصحيه -ب•

 المؤسسات الدينيه  -ج•

 , الخدمات الترفيهيه  -د•

 خدمات الطرق ووسائط النقل  -ه•

 المياه والمجاري  -و•

 حجم النفايات الصلبه اساليب التلف فيها  -ز•

 خدمات الطاقه الكهربائيه -ح•

 خدمات االتصاالت  -ر•

 



  

 ومن اهم الفوائد التي يمكن تخططيها من اجراء انتشار نظام  •

•Gis  هي 

توفير البيانات االساسيه والضروريه االحصائيه -1•
 والكارتوكرافيه 

توفر البيانات عن معدالت نمو وتطور الخدمات بأنواعها -2•
 سواء كانت خدمات مجتمعيه او خدمات البنى االرتكازيه 

توفر البيانات التي تساعد الباحث على معرفه التغيرات -3•
 التي تطرأ على الخدمات  

توفير البيانات والمعلومات االساسيه عن حجم التنميه  -4•
المستقبليه المطلوبه تنفيذها والمساعده من وضع التمويل 

 المالي والبشري لذلك 

 توفير بيانات ومعلومات وثيقه لتخطيط اوضاع القرار -5•

 



 البد ان يكون قادر على االجابه عن GISان نظام 

 في أي منطقه تحدث الزياده السكانيه ؟-1•

 كم يتوقع ان يتغير النمو السكاني ؟ -2•

 كم بلغ الزيادة في عدد السكان منذ اخر تعداد سكاني ؟  -3•

مااالثار المتوقع حدوثها عند زياده عدد السكان عند  -4•

 الخدمات العامه ؟ 

ما الذي سيحدث اذا تغير معدل النمو بسرعه غير  -5•

 متوقعه؟



ان متطلبات انشاء نظام المعلومات الجغرافي  

 الغراض تخطيط الخدمات يتوقف على 

مدى الفنيين والمختصين واجهزه الكمبيوتر بمواصفات معينه •

 بأضافه برامجيات مختلفه مثل

 1-ATLASGRAPHIC) اعطاء   وهو برنامج متخصص في

متخصص   AUTOCADللبيانات وانتاج  البعد الجغرافي

 في اعطاء معلومات وخرائط توزيعات مختلفه ومهمه  

 (  GIS)( )ARC\INFOومن مراحل عمليه التخطيط المختلفه 

باشكالها  برنامج متخصص في انتاج المركبه وربط المعلومات

المختلفه معا والقيام بعمليات التحليل والتنبؤء 

 االحصائي وبناء نماذج  

 



  GISالبرامجيات المستخدمه في 

البرامجيات المستخدمه تختلف باختالف مستوى التخطيط 
ينجم عنه اختالف في درجه التفاصيل , المكاني 

المطلوبه للبيانات ممثال عن المستوى المحلي يستخدم 
 ARC)برنامج 

 \INFO)  لتخطيط الخدمات يتم التعامل في هذا
 .  البرنامج مع البانات الدقيقه والتفصيليه 

اما على المستوى االقليمي او الوطني فيتم استخدام 
والذي يتعامل بشكل مناسب مع  ERDASبرنامج 

  .بيانات الصور الجويه والفضائيه 



من اهم االستخدامات الشائعه لنظم المعلومات 

 الخاصه بالخدمات 

 رسم الخرائط والمخططات لتوضيح شبكه ونقاط التوزيع-1•

القيام بأعمال الصيانه وتحديد مواقع العطل والعمل -2•
 المطلوب الصالحه 

إعداد التقارير الشهريه والسنويه التي تقدم للعمالء -3•
 . واستغالل الكهرباء والماء والهاتف وغيرها 

في مجال الخدمات البلديه يمكن استخدامها في تسميه -4•
وترقيم الشوارع وذلك لتوفير الراحه والسرعه في التعرف 
على مواقع العناوين لتوصيل الخدمات البريديه والصحيه 

   .واالمنيه 



•                  

 إعداد الطالبه                  •

 هنادي عادل                   •

 مرحله ثالثه                   •

  -ب–شعبه                   •

 باشراف                     •

 صالح داوود.د.ا             •


