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 : الملخص

( الجغرافية  المعلومات  المعلومات GISنظم  نظم  تربط  البيانات.  أنواع  لجميع  الخرائط  وتحليل ورسم  وإدارة  بإنشاء  تقوم  أنظمة  ( هي 
خدم الجغرافية البيانات بالخريطة، وتدمج بيانات الموقع مع جميع أنواع المعلومات الوصفية. يوفر هذا أساًسا لرسم الخرائط والتحليل المست

المستخدمين على فهم األنماط والعالقات والسياق الجغرافي. وتشمل   GISقريًبا. تساعد  في العلوم وفي كل صناعة من الصناعات ت
الفوائد أيًضا تحسين االتصال والكفاءة باإلضافة إلى تحسين اإلدارة واتخاذ القرار. يهدف البحث الحالي إلى توضيح أهمية إستخدام نظم 

 ت من الدراسات السابقة المرتبطة في موضوع البحث الحالي. المعلومات الجغرافية وتم اإلستعانة في االبحاث والمقاال

  :المقدمة

بالرغم من أن كلمة نظم تعطي انطباعًا بكونها مجرد برمجيات ولكن غالبًا ما يقصد بها العلم وليست البرمجيات فهذه البرامج التي يتم 
وذلك ”الكثيرون باستخدام مصطلح “علم المعلومات الجغرافيةاستعمالها انما هي فقط إحدى مكونات نظم المعلومات الجغرافية، وقد بدأ  

 للتأكيد على أن هذا المجال هو عبارة عن علم وبه العديد من التخصصات الدقيق.

تمثل نظم المعلومات الجغرافية حلقة الوصل بين عدد من العلوم كالمساحة التصويرية، المساحة الجيوديسية، الكارتوغرافيا واالستشعار 
ويمكنها احتواء البيانات القادمة من هذه المجاالت وغيرها بمختلف أنواعها في بيئة واحدة مما يسمح بتحليل وتفسير الظواهر   عن بعد

 الجغرافية بشكل أدق. 

المعلومات الجغرافية فوائد كبيرة وكثيرة للمؤسسات على اختالف أحجامها، وصناعاتها، وهناك وعي واهتمام متزايد   بالقيمة تقدم نظم 
االقتصادية واالستراتيجية لنظم المعلومات الجغرافية وتختلف فوائد استخدام نظم المعلومات الجغرافية عن النظم األخرى بإختالف نوعية  
التطبيقات المستخدمة وطبيعة المعلومات الجغرافية المخزنة في قاعدة المعلومات حيث تنفذ نظم المعلومات الجغرافية التطبيقات غير 

 روتينية.ال

التحديث إلى تشكيل شبكات وأدوات ربط  المعلومات والتقنية واالتصاالت نقلة نوعية في أداء المؤسسات حيث أدى هذا  شكلت ثورة 
متكاملة في إطار الحكومات االلكترونية , فلم تعد مؤسسات الدولة تعمل بشكل فردي بل بإطار الشبكة الواحدة , فمن اجل إتمام معاملة  

رة ما يجب ان تكتمل في دائرة اخرى من اجل سير العمل , لذلك تعد تقنية نظم المعلومات الجغرافية واحدة من أدوات الربط ما في دائ
 المتكاملة بين الدوائر مع بعضها البعض.

واع البيانات, وتربط تعد تقنية نظم المعلومات الجغرافية احد األنظمة الحديثة التي تقوم بإنشاء وإدارة وتحليل وتخطيط وتحديث جميع أن
الخرائط والصور  الوصفية لرسم  المعلومات  أنواع  الموقع مع جميع  البيانات بالخريطة ،وتدمج بيانات  الجغرافية  المعلومات  تقنية نظم 

إلضافة  المستخدمين على فهم األنماط والعالقات والسياق الجغرافي. وتسهم التقنية بتحسين االتصال والكفاءة با  GISالجوية . ويساعد  
 إلى تحسين اإلدارة واتخاذ القرار. 

كذلك تبرز دورها في توثيق وتحليل المعلومات والبيانات التي تتعلق في خدمات البلدية المقدمة وتسهيل مهمة الموظف في االستعالم 
تعلق بمعالم وعناوين وقطع عن المعلومات المراد االستفسار عنها سواء كانت ترتبط بعمليات اإلفراز واألراضي والتنظيم او تفاصيل ت
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المقدمة للمواطنين في البلدية   للبلدية تسهيل الخدمات  البيانات الجغرافية  أراضي وأحياء وأحواض وشوارع , كذلك يشكل توفير قاعدة 
 وتسهيل أعمال المراقبة والمتابعة داخل البلدية وأعمال إدارة البلدية واتخاذ أفضل القرارات التخطيطية بالبلدية. 

 راسات السابقةالد

، أهمية تقنية نظم المعلومات الجغرافية ودورها في تطوير أداء البلديات في األردن: هدفت الدراسة  (2022دراسة م. صالح النوايسة، )
ظم إلى التعرف على أهمية تقنية نظم المعلومات الجغرافية ودورها في تطوير أداء البلديات في األردن. تناولت الدراسة مفهوم تقنية ن 

 المعلومات الجغرافية واستخداماتها، وبيان أهمية تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تنمية البلديات في األردن. التعاون والتنسيق بين
 البلدية والدوائر الحكومية في تخصصات مشتركة تتعلق بإجراءات اإلفراز والتنظيم والمياه والكهرباء والقضاء. 

 اإلطار النظري 

)مفهوم نظام   الجغرافية  المعلومات GISالمعلومات  البيانات. يربط نظام  أنواع  بإنشاء وإدارة وتحليل وتخطيط جميع  يقوم  ( هو نظام 
الجغرافية البيانات بالخريطة ، ويدمج بيانات الموقع )حيث توجد األشياء( مع جميع أنواع المعلومات الوصفية )ما هي األشياء هناك(. 

 ائط والتحليل المستخدم في العلوم وفي كل صناعة تقريًبا. يوفر هذا أساًسا لرسم الخر 

 فوائد نظم المعلومات الجغرافية: 

      تقليل التكلفة عن طريق زيادة الكفاءة اما بتنفيذ المهمة و توفير العمالة او تحسين سير العمل أو تحسينات في المهمة نفسها.          -1
 حفظ السجالت المعلومات الجغرافية بطريقة موثوقة حول حالة وتغير الجغرافيا  -2
تساعد الخرائط والتصورات المستندة إلى نظم المعلومات الجغرافية بشكل كبير في فهم المواقف ورواية القصص، إنها لغة جديدة   -3

 المهنية والمنظمات والجمهور.  تعمل على تحسين التواصل بين مختلف الفرق واإلدارات والتخصصات والمجاالت 
ة ربط وتحليل المعلومات الجغرافية وغير الجغرافية من أهم فوائد نظم المعلومات الجغرافية ربط المعلومات البيانية بالمعلومات الجغرافي -4

من قطع األراضي    للتخطيط واتخاذ القرارات مثل تقديرات التوزيع السكاني في المدينة حيث يتطلب معرفة عدد السكان لكل مجموعة
 للدراسة والتحليل واتخاذ القرارات الالزمة للتطوير والتنمية.

تحليل المعلومات في أوقات مختلفة: يرتبط التحليل الجغرافي بالوقت حيث تتطلب الدراسات التخطيطية والعمرانية والبيئية التعّرف  -5
المعلومات الجغرافية يمكن التعّرف على المتغيرات التي حدثت   على تغير هذه الخطط أو تأثيرها على فترات متعددة. وباستخدام نظم

 مع مرور الوقت. 
سرعة معالجة المعلومات: عند الحاجة إلى المعلومة أو الخارطة فإن الحصول على ذلك ال يستغرق سوى ثواٍن ليقوم النظام بالبحث   -6

النظام المعلومات بأشكال متعددة سواء في حالة ورقية  وعرض المعلومة أو الخارطة المطلوبة على الشاشة, وكذلك إمكانية إتاحة  
أو فيلمية أو تصويرية أو حتى رقمية الستخدامها في نفس النظام في المستقبل أو في نظام آخر إذا توفرت إمكانية التحويل فيه.  

 وتعتمد سرعة معالجة المعلومات على كفاءة األجهزة والبرامج العالية. 
عرض ورسم العناصر الجغرافية والبيانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بسرعة فائقة وباختيار  عرض ورسم المعلومات: يمكن -7

 أشكال وألوان مناسبة وتغييرها بسرعة حتى يتم اإلختيار المناسب. 
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 أهمية نظم المعلومات الجغرافية 

 فوائد استخدام نظم المعلومات الجغرافية:

المعلومات الجغرافية عن النظم األخرى بإختالف نوعية التطبيقات المستخدمة وطبيعة المعلومات الجغرافية تختلف فوائد استخدام نظم  
المخزنة في قاعدة المعلومات حيث تنفذ نظم المعلومات الجغرافية التطبيقات غير الروتينية مثل إيجاد عدد الموظفين في الشركة والذين  

تر من موقع مّعين أو عدد الموظفين في الشركة الذين يسكنون في منطقة )أ( حيث يعمل النظام  م  500تبعد منازلهم مسافة ال تزيد عن  
 على توفير هذه المعلومات وغيرها باختيار المساحة والمسافة المطلوبة.

 أواًل: حفظ المعلومات آليا

الحصول على المعلومات المطلوبة بطريقة آلية سريعة من أهم الفوائد عمومًا حفظ المعلومات آليًا وتنسيقها وترتيبها وتبويبها بحيث يسهل  
 وسهلة

ال يستطيع نظام المعلومات الجغرافية تحليل المعلومات في خريطة، إذا لم تكن هذه البيانات في هيئة رقمية يستطيع الحاسوب قراءتها،.  
إلنشاء نموذج حاسوبي للخريطة الورقية   (digitizingلذلك تستخدم عدة طرق لتحويل الخرائط الورقية إلى خرائط رقمية. ُيستخدم الترقيم )

مؤلف من بيانات تنجز عملية الترقيم هذه بتتّبع معالم الخريطة بواسطة الفأرة أو القلم فوق سطح خاص لجمع إحداثياتها. كما ُيستخدم  
 ( أيضًا للحصول على بيانات من الخريطة الورقية. scanningالمسح )

 آليا ثانيًا: استخراج المعلومات

حفظ المعلومات رقميًا, أي باستخدام الحاسب اآللي خاصة إذا استخدمت التقنية الحديثة الذي يؤدي إلى تقليص المساحة وربما التكلفة 
 والسرعة والدقة باسترجاع المعلومات

 ثالثًا: سرعة معالجة المعلومات

سوى ثواٍن ليقوم النظام بالبحث وعرض المعلومة أو الخارطة  عند الحاجة إلى المعلومة أو الخارطة فإن الحصول على ذلك ال يستغرق  
المطلوبة على الشاشة, وكذلك إمكانية إتاحة النظام المعلومات بأشكال متعددة سواء في حالة ورقية أو فيلمية أو تصويرية أو حتى رقمية 

ل فيه. وتعتمد سرعة معالجة المعلومات على كفاءة الستخدامها في نفس النظام في المستقبل أو في نظام آخر إذا توفرت إمكانية التحوي
 األجهزة والبرامج العالية.

 رابعًا: إنجاز عمليات قياس ومطابقة األطوال والمساحات 

من فوائد نظم المعلومات الجغرافية الحصول على األطوال والمساحات للخطوط واألشكال الموّضحة على الخارطة آليًا وذلك بتحديد أول  
لخط أو تحديد الشكل أو الدائرة للحصول على المساحة وطول المحيط. ومن فوائد هذه النظم أيضًا مطابقة أو إسقاط الخرائط وآخر نقطة ل

 على بعضها البعض للحصول على معلومات وخرائط جديدة مشتقة من الخرائط األساسية.
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 خامسًا: ربط وتحليل المعلومات الجغرافية وغير الجغرافية 

فوائد نظ أهم  التوزيع من  تقديرات  القرارات مثل  للتخطيط واتخاذ  الجغرافية  بالمعلومات  البيانية  المعلومات  الجغرافية ربط  المعلومات  م 
السكاني في المدينة حيث يتطلب معرفة عدد السكان لكل مجموعة من قطع األراضي للدراسة والتحليل واتخاذ القرارات الالزمة للتطوير 

 والتنمية.

 تحليل والفحص للنماذج سادسًا: سرعة ال

يمكن استخدام نظم المعلومات الجغرافية ليس فقط لدراسة وتحليل المعلومات المتوفرة في قاعدة المعلومات الجغرافية بل أيضًا في دراسة  
 وتحليل المعلومات الناتجة من نماذج تخطيطية وعمرانية وبيئية واستنساخ معلومات جغرافية وبيانية.

 لومات في أوقات مختلفةسابعًا: تحليل المع

ت يرتبط التحليل الجغرافي بالوقت حيث تتطلب الدراسات التخطيطية والعمرانية والبيئية التعّرف على تغير هذه الخطط أو تأثيرها على فترا
ك للتعّرف متعددة. وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية يمكن التعّرف على المتغيرات التي حدثت مع مرور الوقت ويمكن توضيح ذل

 على توسع المدن خالل الخمسين العام الماضية.. حيث يالحظ سرعة واتجاه التوسع في هذه الفترة من الزمن. 

 ثامنًا: عرض ورسم المعلومات 

وتغييرها  يمكن عرض ورسم العناصر الجغرافية والبيانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بسرعة فائقة وباختيار أشكال وألوان مناسبة 
 بسرعة حتى يتم اإلختيار المناسب.

 نظم المعلومات الجغرافية وعالقتها بالمجاالت العلمية:

بينت الدراسات أن أكثر من نصف مجموع التخصصات التي لها عالقة علمية تطبيقية مع نظم المعلومات الجغرافية من نصيب )علم  
وا بنواحي االستفادة التطبيقية لكفاءة الحاسب في معالجة المعلومات, كما ساهموا  الجغرافيا( فالجغرافيون يعتبرون من أوائل الذين اهتم

 بالفعل منذ البداية في تطوير استخدام الحاسب في نظم الرسم اآللي للخرائط ومن ثم نظم المعلومات الجغرافية.

المجاالت العلمية األخرى, و التي هي تأثير كل طرف على اآلخر اآلن توضيحا للعالقة المتبادلة بين نظم المعلومات الجغرافية وبين  
 وإبراز مالمح هذا التأثير سواء كمصدر لتوفير المادة العلمية أو كوسيلة تطبيقية أو غير ذلك. 

 أواًل: علم الجغرافيا:

في وضع االفتراضات أو التنبؤات المستقبلية تلتقي نظم المعلومات الجغرافية مع علم الجغرافيا لتصل إلى ذروة وظائفها التحليلية للمساهمة  
 التي يمكن أن تطرأ على الظاهرات الجغرافية.

  وتّبين أن أكثر المجاالت العلمية التي تطبق فيها نظم المعلومات الجغرافية تخضع لعلم الجغرافيا وهذا دليل على الصلة الوثيقة بينهما
 نظم المعلومات الجغرافية فيها. وتوفر المجاالت المعلوماتية التي تحتاج إلى تطبيق
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 ثانيًا: االستشعار عن بعد 

الظواهر بطريقة أفضل. وهذه  لترجمة  العلماء  أو األقمار االصطناعية، وهو يؤّهل  الجو  الظواهر من  االستشعار عن بعد هو دراسة 
لك في دراسة المناطق القطبية والصحاري الوسيلة مفيدة جدًا في مسح مناطق شاسعة بكلفة صغيرة نسبيًا. يستخدم االستشعار عن بعد لذ

ة. والغابات والمناطق الجبلية، فالخرائط ذات المقياس الصغير والدقة الجيدة يمكن إنتاجها بكلفة أقل انطالقًا من صور األقمار االصطناعي
كون كلفة أعمال المساحة  وقصارى القول أن االستشعار عن بعد مناسب لدراسة المناطق الشاسعة ذات التضاريس الصعبة، وحيثما ت

األرض  شكل  دراسة  تتضمن  المعلومات،  من  ينضب  ال  بمعين  بعد  عن  واالستشعار  االصطناعية  األقمار  تزودنا  باهظة.  التقليدية 
لمطلوبة وتضاريسها وتوّزع اليابسة والبحار على سطحها، ودراسة النباتات والتربة والتركيب المعدني. وتوفر لذلك الكثير من الوقت والكلفة ا

الشروط  في  التغيير  تمييز مدى  العلماَء على  فترات منتظمة  الملتقطة على  المعلومات  المطلوب. كما تساعد  الحقلي  المسح  إلنجاز 
األرضية خالل الفصول، مثل التغييرات في رطوبة التربة الموسمية، وهذه معلومات مفيدة جدًا في تخطيط المناطق التي تشهد تغييرات 

 غطاء األرضي لها، مثل األراضي الزراعية واألغوار والمناطق التي تتأثر بالمد والجزر.متكررة في ال

لذا يعد االستشعار عن بعد من المجاالت العلمية التي تعتمد عليها نظم المعلومات الجغرافية, خاصة كمصدر هام للمعلومات الحديثة 
 والدقيقة عن الكرة األرضية. 

 ثالثًا: المساحة التصويرية

تبر المساحة التصويرية الجوية أهم عمليات المسح األرضي للحصول على بيانات تفصيلية دقيقة والتي تساهم في الحصول على  تع
البيانات األساسية الالزمة إلنتاج خرائط طبوغرافية. ومن المعروف أن نظم المعلومات الجغرافية تعتمد على تلك الخرائط )الطبوغرافية(  

 كخرائط أساسية.

 : المساحة رابعا

 تساهم المساحة األرضية بنصيب كبير في مجال جمع البيانات الحقلية الالزمة لمشاريع نظم المعلومات الجغرافية.

 خامسا: علم اإلحصاء 

يهتم علم اإلحصاء بالمعلومات الكمية, تلتقي نظم المعلومات الجغرافية مع اإلحصاء حيث تتوفر بتلك النظم وظائف خاصة إلجراء 
 التحليلية على البيانات اإلحصائية. العمليات

مية وتعتبر اإلحصاء أحد الفروع العلمية الهامة التي تساهم في دعم نظم المعلومات الجغرافية بالمادة العلمية التي تعتمد على المالمح الك
 للظاهرات.

 سادسًا: علوم الحاسب اآللي

وثيقة عالقة  لها  والتي  الحاسب  علوم  مجال  في  فروع  أربع  وهي:أ   هناك  الجغرافية  المعلومات  بالحاسب بنظم  التصميم  مجال   )
 .Computer Aided Design (CAD)اآللي
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 ما هي مكونات وعناصر نظم المعلومات الجغرافية؟

 نجد أن هناك مكونات هامة لهذه النظم البد من معرفتها وهي:

 : وتدل على التعرف على المكان المتواجد على الخريطة.معلومات مكانية -1
 هذه المعرفة تكون من خالل قياس األرض، واستخدام معدات للقيام بالمسح الضوئي.و  •
 ولكننا نجد أن هناك مشكلة كبيرة في استخدامها وهي أنها مكلفة كثيًرا. •
 فال بمكن أن نضع أي قياس أو مكان بدون التأكد منه، لذلك نرى أنها تؤدي إلى زيادة في التكاليف. •

 الحاسوب أهمية كبيرة ال يمكن إنكارها، فنجد أنه كان نجدة لجميع العاملين بنظم المعلومات.الحاسوب إن لجهاز  -2
 بحيث أنه أفاد في التسهيل عمل الخرائط بشكل سريع للغاية، وكل ما يخصها من معالجة، ورسوم، واستخدام الفيديو. •
إهدار الوقت الالزم بشكل كبير، فالحاسوب له قدرة كبيرة على  فتوفير الحاسوب اآلن أفاد كثيًرا في السرعة واإلنجاز، وعدم   •

 إتمام أي أمر بسرعة رهيبة.
 وهذا ما يفيد كثيًرا، وكذلك ال يحتاج إلى أن نحضر له أي معدات. •
 فهو يستخدم ما يحتاجه من داخله ويقوم بعمل جميع األلوان الالزمة والجداول والمخططات.  •
 كان، فهو قادر على ذلك بكل دقة وبشكل واضح. بدون أي مساعدة من أي شخص مهما  •

 التطبيقات والبرامج، هذه التطبيقات التي تختص بالخرائط، جعلها تتفاعل بصورة كبيرة.  -3
 فنجد أن من خالل هذا أصبحت الخريطة واضحة بصورة هائلة.  •
عن األماكن بطريقة صحيحة وفعالة،  وهذا واضح كثيًرا من خالل الهواتف التي بالفعل أصبحت كلها مليئة بالخرائط التي ترشد   •

 وبدون أي عوائق نخشاها. 

 فيم تستخدم نظم المعلومات الجغرافية؟ 

 استخداماتها عديدة فمنها: 

للعلماء، فهم في حاجة كبيرة إلى هذا العلم لكي يتفحصوا كل ما يريدون من معلومات ذات فائدة لهم بشكل كبير، ويتعرفون على  •
 اإلحصائيات الهامة لذلك. 

 ي التجارة، فنجد أن هناك شركات كثيرة ال حصر لها.ف •
 فتقوم بالتعامل مع هذا العلم من أجل التسويق ومعرفة األماكن الهامة لذلك.  (1

 للحماية من الكوارث الطبيعية، نجد أن نظم المعلومات من أجل تفادي أي من الكوارث التي يمكن أن تحدث في أي وقت.  •
 وليس بأمان، ومن خالل هذا يمكن أن نتفادى األخطار.فمن خاللها نعرف أي مكان خطر  (1

 هامة جًدا للمهندسين، فمن خاللها نجد أنهم يستخدمون أسهل الطرق لتطبيق ما يرغبونه على الواقع بكل سهولة. •
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 استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في المجاالت المختلفة

لبنية األساسية لتحديد أقصر المسارات بين نقطتين وكذلك انسب المسارات بين  إدارة األزمات: تتوفر إمكانية تحليل شبكات الطرق وا
مجموعة من النقط كما يفيد في تسهيل عملية صيانة الشبكات الجديدة مما يوفر الوقت والجهد وعادة ما تكون األزمات إحداثا مكانية 

ابات العامة والمجاعات( ومن هنا فإن امتالك الخرائط والمعلومات مثل )الفيضانات والزالزل والحرائق واألعاصير وانتشار األوبئة االضطر 
 يعتبر امرأ هاما إلدارة الكارثة.

الخدمات الطبية الطارئة: تعتبر نظم العمراني: الجغرافية إحدى األدوات الجيدة لإلسعافات الطبية الطارئة حيث توفر بيانات عن أنواع 
الحوادث ويمكن عرضها بسرعة وسهولة وتساعد أيضا على سرعة استجابة نظام الخدمات الحوادث والبيانات السكانية الخاصة بهذه  

الطبية الطارئة من خالل تحديد اقرب وحدة إسعافات إلي مكان االتصال المبلغ عن الحادث واقصر الطرق والطرق البديلة للوصول إليه  
ة في قواعد البيانات بحيث يمكن معرفة سرعة ومدى انتشار عدوى لداء  باإلضافة إلي إمكانية القيام بتحليالت مختلفة للمعلومات المختزن

 أو وباء قبل انتشاره الفعلي مما يساعد على التخطيط.

....... الخ( البيئة طقة   - أمنية    – صحية    –التخطيط العمراني: يفيد نظام المعلومات الجغرافي في تقييم أداء الخدمات المختلفة )تعليمية
لمناطق المحرومة إلعادة توزيع الخدمات فيها كما يفيد في مقارنة ما هو مخطط بما هو واقع بالفعل لمنطقة معينة عمرانية لتحديد ا

 لتحديد الملكيات والمسئوليات القانونية ويساهم في بناء نماذج رياضية للمناطق العشوائية عن طريق تحديد اتجاهات النمو العمراني فيها
 ير المناطق القائمة.للحد من انتشارها وكذلك تطو 

والبيولوجية  الفيزيائية  بطبيعتها  خاصة  عديدة  اتجاهات  في  البيئات  من  العديد  بدراسة  الجغرافية  المعلومات  نظم  تقوم  البيئة:  حماية 
ن طريق مقارنة والكيميائية والمناخية ويقوم بتتبع التغيرات الحادثة في منطقة معينة وتقدير التأثيرات المختلفة على المناطق المجاورة ع

 مجموعة من الصور والخرائط في تواريخ مختلفة 

الدراسات االقتصادية واالجتماعية: تساهم نظم المعلومات الجغرافية في دراسة وتحليل الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمنطقة معينه 
التي تساه التنموية  المؤشرات  الخبراء وذلك الستنتاج  اتخاذ قرارات مناسبة في كافة اتجاهات بناء على معايير خاصة يحددها  م في 

 التطوير.

إنتاج الخرائط الستخدامات األراضي والموارد الطبيعية: باستخدام التقنيات الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية يمكن إنتاج خرائط توضح  
ي توضح االستخدام الحالي لألرض واستنتاج خامات معدنية ... الخ( الت  –بترول  –مناطق تجمع الموارد الطبيعية لمنطقة معينه )مياه  

 خرائط االستخدام المستقبلي.

استنتاج شكل سطح األرض: من األهمية بمكان إن يعطي نظام المعلومات الجغرافي تصورا دقيقا لشكل سطح األرض الذي سيتم العمل 
تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية فيمكن من خالله استنتاج علية ويتم ذلك عن طريق إدخال الخرائط الكنتورية للمنطقة وباستخدام  

 كميات الحفر والردم في منطقة محددة أو تحديد إشكال مخرجات السيول واتجاهات الميول ألي منطقة.

مختلفة الن نظم تحسين اإلنتاجية: واحدا من أهم فوائد تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية هو تحسين عملية إدارة الهيئة ومواردها ال
المعلومات الجغرافية تمتلك القدرة على ربط مجموعات البيانات بعضها مع بعض مع المواقع الجغرافية مما سهل المشاركة في البيانات 
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ات وتسهيل االتصال بين األقسام المختلفة فعند بناء قاعدة بيانات موحدة يمكن ألحد األقسام االستفادة من عمل األخر الن جمع البيان
 يتم مرة واحدة فقط يتم استخدامها عدة مرات مما حسن من اإلنتاجية وبالتالي فقد زادت الكفاءة الكلية للهيئة 

اتخاذ القرارات المناسبة: تنطبق صحة القول المأثور ) البيانات األفضل تقود لقرار أفضل ( تماما على نظم المعلومات الجغرافية ألنه 
ر ولكنة أداة لالستفسار والتحليل مما يساهم في وضع المعلومات واضحة وكاملة ودقيقة إمام متخذ القرار  ليس وسيلة آلية التخاذ القرا

كما تساهم نظم المعلومات الجغرافية في اختيار انسب األماكن بناء على معايير يختارها المستخدم مثل )البعد عن الطريق الرئيسي 
وتحديد حالة المرافق والبعد عن مناطق التلوث( فيقوم نظام المعلومات الجغرافية بأجراء   بمسافة محددة وسعر المتر ليزيد عن سعر معين

هذا االستفسار على قواعد البيانات ويقوم باختيار مجموعة من المساحات التي تحقق هذه االشتراطات ويترك لمتخذ القرار حرية االختيار 
 النهائي.

في نظم المعلومات الجغرافية ألن عملية بناء الخرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية تعد بناء الخرائط: إن الخرائط لها مكانة خاصة  
فرة  أكثر مرونة من إي طريقة يدوية أو كارتوجرافية حيث تبدأ هذه العملية ببناء قواعد البيانات ثم التحويل الرقمي للخرائط الورقية المتو 

اعية في حالة وجودها ثم تبدأ عملية ربط البيانات بمواقعها الجغرافية وعندئذ يكون المنتج ثم يتم تحديثها باستخدام صور األقمار الصن
  - النهائي من الخرائط جاهزا للظهور وهنا يتم إيضاح المعلومات المختارة برموز محددة على الخريطة لتوضيح خصائص محددة مثل: 

 ز مفهوم وحدد وموزع على الخريطة.إظهار مناطق اآلثار أو مزرعة على الخريطة وذلك باستخدام رم
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Abstract: 

Geographic Information Systems (GIS) are systems that create, manage, analyze and map all types of data. GIS links data to 

a map, integrating location data with all kinds of descriptive information. This provides a basis for the mapping and analysis 

used in science and in almost every industry. GIS helps users understand patterns, relationships, and geographic context. 

Benefits also include improved communication and efficiency as well as improved management and decision making. The 

current research aims to clarify the importance of using geographic information systems, and research and articles from 

previous studies related to the topic of the current research were used. 
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