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GISاملعلومات اجلغرافية نظم بتعريف ال
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تقنيةةة يدي ةةة يمةةتادمثا ال  ةةر مةةا اسفةةراد  امل  مةةات
ثا اخلدمية يف مجع  معاجلة  حتليل املعلومةات امل انيةة  عر ة

 (Thematic Map)علةةش شةة ل لةةدا ر ئ  خةةراية مو ةةوعية

ثولة للعديد ما التطبيقات التي تتميز باجلودة العاليةة     ة
اإلدراك البصةةرهل  ةةا  ةةواش علةةش شاشةةة اوا ةة  ا   ئ  علةةش 

.الورق البياني
نظم دعم القةرار التنمةوهل الةيهل يعتمةد علةش معلومةات هش

ميةةة م انيةةة  تيصةةيلية لت ديةةد ئنمةة  اولةةور لق ةةايا التن
.املاتلية كالبيئة  اال  ان  اخلدمات او رية  غرها



GISنظم املعلومات اجلغرافية بتعريف ال

هي اسرضعلوملت ليلئداةإنثاعلشئي ا عرفت 
لتازياتمتعملالتياوا وبية الربامجاسلثزة
اخلرايةإعدادبغية  ا رتلاعثااملعلومات إدارة

(Layers)للطبقاتمتعددعرضيفامل انية املعلومات

ش لب تثيئتثا تيمرهااملعلوماتحتليلعاف لا 
. دقتهالعمل رعةيوفرمبا ليم

اجلة مع ختزيايصريفتمثمآليةتطبيقيةنظمهش
 النوعاملصدرييثمامتنوعةبيانات عرض حتليل
.البياناتلتلكم انيربةمعقيودد ن



نظم املعلومات اجلغرافيةمدلور ا م
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GISةلاختصار هشGeographic Information Systems

  ئGeographical Information Systems

 امل انيةيقصد بثا اجلغرافية الصية
 ئهلامل انية نظم املعلومات ليلك ما اسف ل ئن نقور

ع النظم التي تتعلق جبميع ئنواع املعلومات ذات املوق
.امل اني



(Thematic Map)اخلراية املو وعية 



نظم املعلومات اجلغرافيةاسخرى يور ماهيةا راش  بعض 
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 جمار عبارة عا تطبيق لتقنية اوا   ا   يفهي
تطبيقي ما ي م ئلثزة  برامج  معلومات  افراد

 يلة  ليمت علمهي  
 علم ممتقلهي
 مزيج بني التطبيق  العلمهي
 علم تطبيقي  هيApplied Science



ميثوم الطبقات 



م ار 
( Layers)طبقات االرضمعلومات عا 



ةمرايل تطور نظم املعلومات اجلغرافي
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ةمرايل تطور نظم املعلومات اجلغرافي
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ةمرايل تطور نظم املعلومات اجلغرافي



Types of GISئنواع نظم املعلومات اجلغرافية 
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هناك نوعان ما نظم املعلومات اجلغرافية هما:
 نظم املعلومات اجلغرافية اخلطيةVector GIS

 نظم املعلومات اجلغرافية املماييةRaster GIS

خيتليان يف:
نوع املعلومات
طريقة ادخار املعلومات
طريقة حتليل املعلومات
مي ا الت ويل بينثما



Vector GIS   Raster GISاليرق بني بيانات



Vector GISةالعناصر 
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Raster GISعناصر نظم املعلومات املمايية 
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ب مل=النقطة 

تب مل لملة = اخلة 

جمموعة= املماية 
ب ملت



Vector GISةالالتوقيع امل اني لعناصر 
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Raster GISةاليف للب ملتالتوقيع امل اني 
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Geometry ID Attributes Co-ordinates

Point 1 A B
4, 3 

(One single point)

x

y

1

10

100

Geometry ID Attributes Co-ordinates

Line 10 C D
2,1 11,5 …….. 5,9

(String)

Geometry ID Attributes Co-ordinates

Polygon 100 C E
14,10 12,14 ….14,10 

(Closed polygon)

Vector GISةاليف الوصيية املعلومات امل انية  املعلومات 
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ةاملعلومات امل اني= اخلريطة 

املعلومات الوصيية= اجلد ر 

يفبني املعلومات امل انية  الوصيية لربة ا
Vector GISةال



Raster GISةالاملعلومات امل انية  الوصيية يف 
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Cell No. Cell value Code list

Not mapped

Forest

Road

Building

يةاملعلومات امل ان( = الب ملت)اخلليا 

املعلومات الوصيية= اجلد ر 

املعلوماتالربة بني 
 الوصييةامل انية 



Resolutionمقارنة يف درلة الو وح 

21

ةمناي 

عالية

متو طة

شب ة الطرق 
اسصلية

VectorRaster



مميزات ا تادام نظم املعلومات اجلغرافية ؟ماهي 
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ربة املعلومات 
امل انية علش ايدى
نظم االيداثيات

يايدة الما 
ذلك ؟؟؟
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400,000,000 : 1

100,000,000 : 1

املر نة ال برة يف عرض اخلراية  التعامل معثا 
...مقاييس ر م خمتلية آليا يف 
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غر مباشرةإلابات علش  اوصوراملر نة يف طرح ا تيمارات 

املدن التي مت ل العواصمماهي 
الوطنية يف العامل ؟

ا املدن التي يزيد   انثا عماهي 
مليون نممة ؟5
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تماد اال تيمار عا املناطق اسك ر مليمة لزراعة معينة باالع
علش معاير م انية

املعاير
ارتياع•
ت اريس•
كمية اسمطار•
الرتبةنوع •



اختيار ئنم  موقع إلقامة مشر ع عمرانيام انية 
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نيةةرتض ئن موقةةع املشةةر ع املطلةةو   ةة  ئن
ر ط يقع علش منطقة تربتثا تتوفر فيثةا الشة

:ئ  املعاير التالية
تربة غر قابلة للتعرية-
%5ال يتجا ز ميلثا عا -

 فان لدينا متغةران ئ  معيةاران همةا نوعيةة
الرتبة  ميل اسرض يف الطبيعية

هما حنقق التطابق ئ  التقاطع خلريطتني ايةدا
 ال انية توزيع ميل (A)بثا مواصيات الرتبة

(B)اسرض

بعد املطابقة حنصل علش ئنم  املواقع(C)



يف جمار الص ة العامةم انيحتليل ام انية إلراش 
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ر ياالت اثبات العلقة امل انية بني تلوث البيئة  ظثو
ما االمراضمرض 

كيف ذلك ؟
 ر م خريطة تو ح مواقع ياالت املرض
ر م خريطة تو ح مصادر تلوث البيئة
 بني جند ئن هناك علقة  ثيقة ربة اخلريطتني معاا

 لود املصانع  انتشار ياالت املرض
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:نتايج الربة بني اخلريطتني 
هناك علقة كبرة بني انتشار املرض  تلوث البيئة



ا الت. 1

الربامج. 2

البيانات. 3

اسشااص. 4

الو ايل. 5



ا التHardware))
تعني. ايفاجلغرالنظام يعملالنظامعليهيعملاليهلال مبيوتر1

mainاملركزيةاخلادماتشعل frameالعملقةاملشر عاتخلدمة
م ونةشب ةا معميردها تعملpersonalالشاصية اخلادمات
.شاصيةيا باتجمموعة

التي (GPS)اسرض طحعلياملواقعحتديدالثزةانتشار2.
.اسرض طحعليمعينةنقةإيداثياتلت ديدتمتادم



الربامج(Software)

اخلاصة اس الي اسد اتاجلغرافيةاملعلوماتنظمبرامجتوفر
امل ونات ما.اجلغرافيةاملعلومات عرضحتليل  بتازيا
لوماتاملع تطويعإلدخارئد اتاجلغرافيةاملعلوماتنظمبرامجيفاس ا ية
 اجلثازبنياالتصارلمثولةكأداة(GUI)التطبيق الثات لودمعاجلغرافية
املمتادم

الت امل مع برامج قواعد البي. .ناتا1

ئد ات الب ث   الت ليل   العرض . 2.

.التعامل مع الربنامجلمثولة3 الثة تطبيق  ثلة للممتادم.

ئد ات لعمل علقات . .بني عناصر نظام املعلومات اجلغرايفئتصالية4

ئد ات     ايل تممح لعدد كبر ما املمتادمني بإدخار البيانات   العمل . د    قت  ايفش5
.ب ياشة عالية



البياناتGraphical & attribute Data)

بيانات. Tabular) صيية1 Data):بياناتتشمل هي 
مي اطبيعيةعناصرعااملاتليةاإليصاشات اجلدا ر
.بالطبيعةمت يلثا

بيانات. Spatial)م انية2 Data): البياناتتشملهي
ورالصماجتميعثامي ا الطبيعةمت لالتياجلغرافية
.الرقميةاخلراية  الصناعيةاسقمارصور  اجلوية



اسشااصPeople))

إذاحمد دةقيمة ااجلغرافيةاملعلوماتنظمت نولولياإن
خطة خلقالنظامبإدارةيقومونالييااسفرادبد نكانت

نظمممتادمي يندرج.الواقعمش لتعلشلتطبيقثا
صممونياليياالتقنينياملتاصصنيمااجلغرافيةمعلومات
 مئعمائداشيفيمتادمونهاليياه الشاىلالنظام  يطور ن
.اليومية



الو ايل(Procedure)
خطةئ اسعلشيعملهلاليهواجليداجلغرايفالنظامان

 املمار اتالنماذجهيالتيعمل قواعدالتصميمليدة
للو ايلاسم لةما .م  مةل لاملتاصصةالعملية
 ئاملناخم لبعلوماخلاصةالوظايفتطبيقالت ليلية

تاملعلومانظمخلرماالعمرانيالتاطيةئ ا يدر لولش
Quality)اجلودة بة  ايلتطبيقئ  اجلغرافية Control)
اتللشب حتليلتعملئ  البياناتإدخاردقةماللتأكد

(Network Analysis).



غرافية تتمم نظم املعلومات اجلغرافية بالتجميع ييث ئن نظم املعلومات اجل
.بتجميع البيانات لبناش قاعدة بيانات لغرافية

علومات كما تتمم نظم املعلومات اجلغرافية بالتصنيف ييث تقوم نظم امل
انات علش اجلغرافية بتصنيف البيانات اجملمعة  واش كانت بيانات صورية  بي

.ش ل ر ومات ئ  بيانات جمد لة
يف تصنجتميعبعدالبياناتبت ليلاجلغرافيةاملعلوماتنظمتقوم

.فر ععدةإىل حتليلثاالبيانات
تطبيقئهليفامل انيةاجلغرافيةالوظايفإدماجعلشإم انياتثا.
خاصة البياناتاإللراشاتييثمامتطورةاجلغرافيةاملعلوماتنظم 

.الرقميةاجلغرافيةاملعلوماتنظم
ممفشاملعلوماتكتنظيمبالتنظيمتتمماجلغرافيةاملعلوماتنظم

َ
عل

.كطبقاتالبيانات تنظيمحمددم اني



ختزيا كم هايل ما البيانات يف ش ل لدا ر
ارتباط مباشر ما بني اجلدا ر   اخلريطة.

الدقة العالية.

تعدد  تنوع اسد ات املمتادمة يف عملية املعاجلة.

اتليةا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية يف اجملاالت امل



:ليةا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية يف اجملاالت املات

إدارة اسزمات:

ديةد ئقصةر تتوفر إم انية حتليل شب ات الطرق  البنيةة اس ا ةية لت 
ا املمارات بني نقطتةني  كةيلك انمة  املمةارات بةني جمموعةة مة

دة ممةا كما يييد يف تمةثيل عمليةة صةيانة الشةب ات اجلديةالنقة 
يوفر الوقت  اجلثد  عادة مةا ت ةون اسزمةات إيةداثا م انيةة م ةل 

بئةةةة صةةةر  انتشةةةار االااليي ةةةانات  الةةةزالزر  اورايةةةق  االع)
 مةةا هنةةا فةةإن امةةتلك اخلةةراية ( اال ةةطرابات العامةةة  اجملاعةةات 

. املعلومات يعترب امرئ هاما إلدارة ال ارثة



:ا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية يف إدارة اسزمات



اجلغرافيةا تادامات نظم املعلومات 

اخلدمات الطبية الطارية:

طبية تعترب النظم اجلغرافية إيدى اسد ات اجليدة لإل عافات ال
الطاريةةة ييةةث تةةوفر بيانةةات عةةا ئنةةواع اوةةوادث  البيانةةات 
المةة انية اخلاصةةة بثةةيد اوةةوادث  مي ةةا عر ةةثا بمةةرعة 
  ثولة  تماعد ئي ا علةش  ةرعة ا ةتجابة نظةام اخلةدمات
الطبية الطارية مةا خةلر حتديةد اقةر   يةدة إ ةعافات إ  

ديلةة م ان االتصار املبلغ عا اوادث  اقصر الطرق  الطرق الب
خمتليةة للوصور إليه باإل افة إ  إم انية القيةام بت لةيلت

عرفةة للمعلومات املاتزنة يف قواعد البيانات حبيةث مي ةا م
ي  رعة  مدى انتشار عد ى لداش ئ   باش قبل انتشةارد اليعلة

.علش التاطيةمما يماعد 



العمرانيالتاطية:

اخلدماتئداشتقييميفاجلغرايفاملعلوماتنظاميييد
(اخل.......-ئمنية–ص ية–تعليمية)املاتلية
ادةإلعاحملر مةاملناطقلت ديدعمرانيةطقةمن:البيئة
مباخمطةهومامقارنةيفيييدكمافيثااخلدماتتوزيع
املل ياتلت ديدمعينةملنطقةباليعل اقعهو

يةريا مناذجبناشيف يماهمالقانونية املمئوليات
النمواجتاهاتحتديدطريقعاالعشواييةللمناطق
اطقاملنتطوير كيلكانتشارهامالل دفيثاالعمراني
.القايمة

ا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية



رانيالتاطية العما تادامات نظم املعلومات اجلغرافية يف 



محاية البيئة:

يدةعداجتاهاتيفالبيئاتماالعديدبدرا ةنظمتقوم
ايية ال يمي البيولوليةالييزياييةبطبيعتثاخاصة

معينةةمنطقيفاوادثةالتغراتبتتبع يقوم املناخية
طريقاعاجملا رةاملناطقعلشاملاتليةالتأثرات تقدير
.ةخمتليتواريخيف اخلرايةالصورماجمموعةمقارنة

اجلغرافيةا تادامات نظم املعلومات 



الدرا ات االقتصادية  االلتماعية:

تمةةاهم نظةةم املعلومةةات اجلغرافيةةة يف درا ةةة  حتليةةل اخلصةةاي 
اصةة االقتصادية  االلتماعية ملنطقة معينةه بنةاش علةش معةاير خ
مةاهم حيددها اخلرباش  ذلك ال تنتاج امل شرات التنموية التةي ت

.يف اختاذ قرارات منا بة يف كافة اجتاهات التطوير

إنتاج اخلراية ال تادامات اسرا ي  املوارد الطبيعية:

 ةا إنتةاج با تادام التقنيات اودي ة لنظم املعلومات اجلغرافية مي
) خراية تو ح منةاطق جتمةع املةوارد الطبيعيةة ملنطقةة معينةه

التةي تو ةح اال ةتادام( اخل ... خامات معدنية –برت ر –مياد 
.اوا  لألرض  ا تنتاج خراية اال تادام املمتقبلي

ا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية



ا تنتاج ش ل  طح اسرض:

 ما اسهمية مب ان إن يعطي نظام املعلومات اجلغرايف
ية تصورا دقيقا لش ل  طح اسرض اليهل  يتم العمل عل
ة  يتم ذلك عا طريق إدخار اخلراية ال نتورية للمنطق
م ا  با تادام ت نولوليا نظم املعلومات اجلغرافية في

ددة ما خلله ا تنتاج كميات اوير  الردم يف منطقة حم
ئ  حتديد إش ار خمرلات الميور  اجتاهات امليور سهل

.منطقة

ا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية



ا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية



حتمني اإلنتالية:

ةاجلغرافياملعلوماتنظمت نولوليافوايدئهمما ايدا
نظمنالاملاتلية مواردهاا يئةإدارةعمليةحتمنيهو

جمموعاتربةعلشالقدرةمتتلكاجلغرافيةاملعلومات
ثل ممااجلغرافيةاملواقعمعبعضمعبع ثاالبيانات
املاتليةاماسقمبنياالتصار تمثيلالبياناتيفاملشاركة
اسقمامسيدمي امويدةبياناتقاعدةبناشفعند

مرةيتمالبياناتمجعالناسخرعملمااال تيادة
مايماممامراتعدةا تادامثايتمفقة ايدة

ئةللثيال ليةال ياشةزادتفقد بالتا اإلنتالية

ا تادامات نظم املعلومات اجلغرافية



اختاذ القرارات املنا بة:

( ر ئف ةل البيانات اسف ل تقود لقةرا) تنطبق ص ة القور املأثور 
ليةة متاما علش نظم املعلومات اجلغرافية سنةه لةيس   ةيلة آ
اهم يف الختاذ القرار  ل نة ئداة لل تيمار  الت ليةل ممةا يمة

مةا   ع املعلومات  ا  ة  كاملة  دقيقة إمام متاي القرار ك
اكا تماهم نظم املعلومات اجلغرافيةة يف اختيةار انمة  اسمة

ريةق البعد عةا الط) بناش علش معاير خيتارها املمتادم م ل 
الرييمي مبمافة حمددة   عر املةرت ليزيةد عةا  ةعر معةني

فيقةوم نظةام املعلومةات(  حتديد البعد عا منةاطق التلةوث 
قةوم اجلغرافية بألراش هيا اال تيمار علش قواعد البيانةات  ي
ات باختيار جمموعة ما املمايات التي حتقةق هةيد االشةرتاط

 يرتك ملتاي القرار يرية االختيار النثايي
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بناش اخلراية:

ة سن إن اخلراية  ا م انة خاصة يف نظم املعلومةات اجلغرافية
ة تعةد عملية بناش اخلراية با تادام نظم املعلومات اجلغرافي

ئ ييةث تبةدكارتولرافيةةئك ر مر نة ما إهل طريقة يد ية ئ  
هيد العمليةة ببنةاش قواعةد البيانةات ثةم الت ويةل الرقمةي

ام صةور للاراية الورقية املتوفرة ثم يةتم حتةدي ثا با ةتاد
اسقمةةار الصةةناعية يف يالةةة  لودهةةا ثةةم تبةةدئ عمليةةة ربةةة 

ثةايي البيانات مبواقعثا اجلغرافية  عنديي ي ةون املنةتج الن
مةةا اخلةةراية لةةاهزا للظثةةور  هنةةا يةةتم إي ةةاح املعلومةةات 
املاتةةارة برمةةوز حمةةددة علةةش اخلريطةةة لتو ةةيح خصةةاي  
حمددة م ةل إظثةار منةاطق ا ثةار ئ  مزرعةة علةش اخلريطةة 
. ذلك با تادام رمز ميثوم  حمدد  موزع علش اخلريطة 
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فوايد نظم املعلومات اجلغرافية
تةاج قدمياا كانت حت: تقلي   قت إعداد اخلراية

ي اخلريطة الوايدة إىل العديد ما اسيةام   التة
 إعةداده

د
ا  قد تصل إىل شةثر ئييانةاا يةت يةتم

ا   رمسثةةا   حتديةةد اخلطةةوط  الت ةةاريس فيثةة
ت  تممية اسماكا املولودة داخلثةا   يف الوقة
ظم املعلومةات اجلغراف

ُ
يةة اوا  مع ا تادام ن

صار إعداد اخلريطة يمتغرق  ةاعات معةد دة  
.يت ت ون لاهزة



ة بر م ا: ختييض عدد العاملني
د
خلراية كانت املرا م اخلاص

 
د
ر حتتوهل علش ئعدادٍ كبرة ما العةاملني   ل ةا مةع التطةو
ي الت نولولي   ا تادام نظةم املعلومةات اجلغرافيةة التة
 ةا قامت بوظيية ر م اخلراية   جتثيزها   إ افة اسلوان

 التاييف ما عدد العاملني
د
.مت

غرافيةة  اهمت نظةم املعلومةات اجل: تقليل الت لية املالية
ني
ُ
ق علةش تةوفر يف التقليل ما الت لية املالية التي كانت ت

 رق لر م اخلراية   ئقلم ر م   ئلةوان   ه ةيا مةع دفةع 
 يف الغالةة  إلنشةةاش ن

ا
ة ت ةةون مرتيعةةة

د
ظةةم ت ةةاليف ئ ا ةةي

ماهم يف توفر هة
ُ
ثا ت
د
ة   ل ن

د
يد املبةالغ املعلومات اجلغرافي

  ايدة فقة
ا
ة
د
دفع مر

ُ
ثا ت
د
.بعد ذلك سن
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