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الملخص

المخططاتمیكنةفيالجغرافیةالمعلوماتنظمإستخدامأھمیةتوضیحفيالبحثھذایھدف

مناألراضيسوقفيالمشاركینإعاقةیتمماعادةذلكوعلىالمساحة،لدائرةالعقاریى

التحلیلوأدواتالمعلوماتمصادرنقصبسبباألراضيأسعارمعلوماتوتحلیلتصفح

مصادروتحتويعملي،حللتوفیرGISخدماتعلىقائمویبنظامتطویرتمالمتاحة.

األرضبسعرمتعلقةومعلوماتأساسیةجغرافیةعناصرعلىبھالخاصةاألساسیةالبیانات

مؤشرذلكفيبما،األراضيأسعارلتحلیلاألساسیةالنماذجتنفیذتم).BLP(المعیاري

بنیةعلىبناًءالنظامتطویرتماألرض.قطعةوتقییم،المكانيوالتوزیع،األراضيأسعار

B(التصفحخادم / S(نشرتتیحالتيالجغرافیةالمعلوماتنظمباستخداممستویاتأربعةمن

معلومات أسعار األراضي وتصفحھا وتحلیلھا.

نموذجالقیاسياألرضسعرالنظام،تطویرالجغرافیة،المعلوماتنظم:المفتاحیةالكلمات

التحلیل تكنولوجیا الویب.

Abstract

This research aims to clarify the importance of using geographic

information systems in automating the real estate plans of the

Survey Department, and accordingly, participants in the land

market are usually hindered from browsing and analyzing land

price information due to the lack of available information sources

and analysis tools. A GIS-based web system has been developed

to provide a workable solution, and its primary data sources

contain basic geographic elements and BLP information. Basic
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models for land price analysis were implemented, including the

land price index, spatial distribution, and plot valuation. The

system was developed based on a four-tiered Browse Server (B/S)

architecture using GIS that enables dissemination, browsing and

analysis of land price information.

Keywords: GIS, system development, standard land price,

analysis model, web technology.

المقدمھ

أصبحالماضيالعقدفيأنھنسبًیاجدیدةكمبیوترتقنیةھو)GIS(الجغرافیةالمعلوماتنظام

المعلوماتوالتحلیلوالفھماالسترجاعفيالتكنولوجیاتساعدالشركاتأنواعلجمیعشائًعا

األصولإدارةكانتماغالًبالكفاءةالالزمةالمعلوماتسابقا،البیاناتقواعدفيالموجودة

إغراقیتمماغالًباالیوماألعمالبیئةفي،ذلكومعجمعھاویصعبقلیلةللشركاتالعقاریة

المتاحةالبیاناتأنیثبتأنیجب"فھم"و"الفرز"بـلإلدارةتسمحتقنیةأيبالبیانات.المدیرین

وصیانةإلنشاءالشركاتعقاراتتنفیذيبامتدادGISیسمح،ذلكإلىباإلضافةعنھا.غنىال

بذلكیسمحالبرنامجألنمتزایدبشكلشائعةالجدیدةالتكنولوجیاھذهأصبحترئیسيمخزون

مرئیةعروضفيالبیانات)قواعدفيتوجدما(غالًبامحلًیاالمحددةالبیاناتلعرضالمستخدم

ألفتساويالصورةأنإلىباإلضافةشاشة.الكمبیوترعلىملونةكخرائطمقدمةالفھمسھلة

تجمیعفيالجغرافیةالمعلوماتنظمتكنولوجیامنعنصرإضافةالحقیقیة-القیمةفإن،كلمة

المثال،سبیلعلىأخرىبطریقةالمتباینةالبیاناتقواعدلدمجواحدیسمحكماوتحلیلھاالبیانات

معتعاملذلكعلىقادرة)DBMS(التقلیدیةالبیاناتقواعدإدارةأنظمةمخططاتتكونلن

منمیلربعغضونفيواحدوقتفيللبیعالمعروضةالعقاراتجمیععلى"العثوراالستعالم

زیادةعلىأثرتالتيالعواملمنالعدیدبمعھناكسكانيتعدادمنطقةداخل،BARTمحطة
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،األولالعمل.قراراتاتخاذفيللمساعدةأداةباعتبارھاالجغرافیةالمعلوماتبنظماالھتمام

وكذلكالجغرافیة.المعلوماتنظمأسعارفيالكبیرالنخفاضھو،كلھذلكمنواألھم

صناعةفياألسعارفيكبیرةتخفیضاتإلىأدت،التكنولوجیةالتطوراتالتنافسیةالضغوط

منیبلغسكانينمودلاستثناءلیستالجغرافیةالمعلوماتونظم،عامبشكلالكمبیوتر

تحسنتقدنفسھاالكمبیوترتكنولوجیاأنھو(المرتبط)الثانيالعاملللشركةالعقاریةاألصول

إلىباإلضافةرائع.معدلبمعدلالحوسبةوقوةوالذاكرةالمعالجةسرعةتحسینتمكبیر.بشكل

استخدامھا.سھولةفيكبیربتحسینمصحوًباالكمبیوترتكنولوجیافيالتغییراتكانت،ذلك

القوةالبیاناتقواعدإلدارةنظامھوالجغرافیةالمعلوماتنظامألنمھمةالتطوراتھؤالء

المتأصلةالبیاناتمنكمیاتمعھوالتعاملالكبیرالحجممعللتعاملحاسمانأمرانوالسرعة

المعلوماتنظماستخدامزیادةفيساھمالذيالثالثالعاملالجغرافیةالمعلوماتنظمفي

الذینالبائعینمنباستمرارالمتزایدالعددھمالتنفیذیونالمدراءالشركاتقبلمنالجغرافیة

بائعمائتيمنأكثرھناككانالتجاري.لالستخدامبرنامجالجغرافیةالمعلوماتنظمینتجون

البائعونھؤالءیتراوحالزیادةفيالعددھذاواستمر1993عامفيالجغرافیةالمعلوماتلنظم

األنظمةالسطرأعلىإلىالبسیطةالمكتب"سطحخرائطرسم"أنظمةمنوالسعرالقدراتفي

فيعقبةأكبركانت،البرامجتكالیفعنالنظربصرفمعقدة.تحلیلیةقدراتلدیھاالتي

السكانيالتعدادوحدودللطرقرقمیةخرائطعلىالحصولعلىالقدرةھيالماضيفيالنفقات

وكانتیدوًیاھذهالبیاناتطبقاترقمنةمنالبدكان،تاریخًیاإلخ.،البریديالرمزومنطقة

التعبئةوإعادة،اإلحصاءلمكتبTIGERملفاتإنشاءمعاألحیان.منكثیرفيباھظةالتكلفة

أصبحت،ذلكإلىوماETAKوWessexوBLRوالحًقاGDTبواسطةأوالًالمقدمة

التجاریةاألعمالفيالجغرافیةالمعلوماتنظمالستخدامالالزمةاألساسیةالخرائطملفات

GISشركةأطلقت،1992عامفي،ذلكإلىباإلضافةالتكلفة.میسورة World، Inc.

(Fort Collins، COمجلةاألعمالGeographics،مؤتمرأنشأتBusiness

Geographicوبخالفالجغرافیة"المعلوماتنظاممن"االستفادةكتابنشردعم،السنوي

األنظمةبدأتالجغرافیةالمعلوماتالجغرافیة.المعلوماتنظمعنالكلمةلنشرالكثیرفعلذلك
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المعلوماتنظماستخدامعلىیؤثرالذياألخیرالعاملاألعمال.لتطبیقاتالترویجفيأیًضا

واألعمالللمستھلكینالدیموغرافیةاللبیاناتالمتزایدالتنوعھوالتجاریةاألعمالفيالجغرافیة

إلىباإلضافةنسبًیا.منخفضةبتكالیفالبیاناتبائعيالخاصةالبیاناتخاللمناآلنالمتوفرة

التكنولوجیایجعلماھوالجغرافیةالمعلوماتلنظامالمرئيالجانبالحكومیةالوكاالت،ذلك

مجموعةمنالمعلوماتالجغرافیةالمعلوماتنظامیأخذسوفللمستخدمین.للغایةجذابة

أظھرتالفھمسھلةخریطةفيواعرضھبیانات)جدولمن(خاصةالمصادرمنمتنوعة

أكبربسھولةواألعمدةالصفوفمنبدالًالمكانيالتنسیقفيالمقدمةالمعلوماتأنالدراسات

Osramفيالتسویقتحلیلمدیربھ،ومحتفظمفھوم Sylvania،لكتسمحخریطة"الرؤیة

الذيالوقتمقدارمنمندھشأناسوق.تریدھاالتيالطریقةحولإبداًعاأكثربشكلبالتفكیر

جدولخذشيء."بأيیخبرنيال"ھذا،والقولالبیاناتجداولعلىاالطالعفيأمضیھ

البیانات نفسھ ، وحّول البیانات إلى الخریطة والبیانات على الفور مفھومة.

تظھرالیظھركمااالنتباه.جذبمجردمنأكثرتفعلالخریطةفإن،ذلكإلىباإلضافة

المكانیةالتجمعاتملفتعرضخریطة،المثالسبیل(علىبیاناتجدولفيالقربعالقات

المعقدةالتحلیلیةللتقنیاتللغایةقابلالجغرافیةالمعلوماتنظامالمرتفع).الدخلتعدادلمساحات

التحلیلیةالعملیاتبأتمتةGISبرنامجیقومالشركات.عقاراتمدیريتھمأنیجبالتي

أيعبرالمرجعیةالبیاناتالمكانيللتحلیلمصمموھوالكمیونالجغرافیونیؤدیھاالمكانیة

فيللعقاراتالتنفیذیینالمدیرینتھمالتياألبحاثأنواعبینمنمرغوبة.جغرافیةمنطقة

نماذجباسمإلیھیشارماوغالًبا،المكانيالتفاعلالمكاني.واالنتشارالمكانيالتفاعلالشركات

الجاذبیة)(نموذجاسمخدمات.أو/ولألعمالالمحتملةالمواقعتحلیلفيتستخدم،الجاذبیة

بینھما.للقیاسقابلةجسدیةجاذبیةلھماجسمینأيأنینصالذيالفیزیائيالقانونمنمشتق

،وبالتاليالبعض.بعضھمامنالجسماناقتربكلماتزدادالجاذبیةأنعلىكذلكینصالقانون

واحدمنبالقربیقعأمتجرالمحتملالعمیلیرعىأنالمرجحمن،األشیاءجمیعتساويعند

والنموالموضةواتجاھاتالمرضمثلظاھرةانتشارقیاسالمكانياالنتشارنماذجبعیًدا.یقع

اضمحاللأونمویكونأنیمكنجدیدةسكنیةتطویراتمعینین.ووقتمساحةفيالسكاني
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لنظماألخیراالستخدامكانالنموذجھذاباستخدامالمتوقعةالمساكناستیعابومعدالتاألحیاء

العدید،GISمعالتقییمصناعةالعقاراتأتمتةفيالعقاراتمجالفيالجغرافیةالمعلومات

فيالشاذةالحاالتوتكون،المتعدداالنحدارنموذجفياستخدامھایمكنالمستقلةالمتغیراتمن

المسحتصمیمأتم،الوقتنفسفيتكلفةوأقلالجغرافیةالمعلوماتنظمقوةتزایدأمعالبیانات

الجدیدةاألداةھذهتجاهوالمدراءالشركاتفيللعقاراتالتنفیذیینالمدیرینمواقفالستنباط

فياالستطالعإرسالتماألعمال.مجتمعفيالمستخدمةانتشارھامدىقیاسإلىباإلضافة

للشركاتالوطنیةالجمعیةمنعشوائًیااختیارھمتمعضًوا559إلى1996عاممندیسمبر

یعملونالذینالعقاریینللمھنیینجمعیةوھي،)NACORE(العقاریونالتنفیذیونالحقیقیة

أنشطةمنالشركاتتأتيلھذهاألولیةالمبیعاتعائداتالعقاریة.األصولتدیرالتيللشركات

یقارباستجابةلمعدلاالستطالعاتإرجاعتموثمانیناثنینمجموعھماالعقارات.غیرأخرى

جدیدة(تقنیةوالموضوعالبریدي)(المسحاألداةلنوعنظًرامفاجًئالیسالمعدلالردھذا٪.15

بعضیوفرنفسھاالستجابةمعدلفإن،ذلكإلىباإلضافة2المسحوطولالتقنیة)عالیةنسبًیا

تواصلالشركةعقاراتداخلواسعبقبولالتكنولوجیاتحظىالقدبالذاتھذاأنعلىاألدلة

استكشافھوالدراسةھذهمنالرئیسيالھدفكانالخریطةعلىللعثوربكثیراجتماعي.سھل

العقاریةاألصولإدارةفيتستخدمكانتالجغرافیةالمعلوماتنظمتكنولوجیاانتشارمدى

،الجغرافیةالمعلوماتلنظمالشركةاستخدامكیفیةتحدیدھياألھدافكانتثانويللشركات.

كذلككنا،أخیًرابالتكنولوجیا.المرتبطةالتكالیفإلىباإلضافةالمستخدمةاستخدامھاومدة

للمنظماتالنسبیةوأھمیتھاالجغرافیةالمعلوماتلنظمالمحددةاالستخداماتبتحدیدمھتم

إلىتشیرأنالممكنمنكانالتكنولوجیافيالمتزایدةالخطواتأنمنالرغمعلىالمستجیبة

أغلبیةوھي،للعقاراتالتنفیذیینالمدیرینقبلمنالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامفيزیادة

اتخاذفيالجغرافیةالمعلوماتنظمیستخدموالمأنھمإلىأشارواالمستجیبینمن٪)61(كبیرة

توفرألنھامھمةالنتیجةھذهالمقبل.العامفيالستخدامھتخططذلكیفعلواولمالعملقرارات

متوقعالحالھوكمامنتشًرایكونالقدالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامأنعلىكبیردلیل

في مجتمع عقارات الشركات.
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فيشموالًالجغرافیةالمعلوماتنظممستخدميأكثروھي،بالتجزئةالبیعشركاتشكلت

ماالجغرافیة.المعلوماتنظامتستخدمأنھاإلىأشارتشركة35أصلمنالنصفالعینة،

ثانيھيالتطویرشركاتالعقاراتمعالفئاتبینواسعنطاقعلىالردودتوزیعتممنتبقى

للتوظیفعرضةأكثرستكوناألكبرالمنظماتبأنالتكھنتمشیوًعاالمستخدمینأكثر

بـذكرت(یقاسالمستجیبةالمنظماتحجمفإن،ذلكومعالجغرافیة.المعلوماتنظمتكنولوجیا

مفصلنتائجما.حدإلىمفاجًئاكانالجغرافیةالمعلوماتنظامتستخدمالتيالسنویة)المبیعات

إلیراداتمبیعاتلدیھمفقطالجغرافیةالمعلوماتنظممستخدميثلثأنإلىیشیرالشكلفي

المبیعاتإیراداتكانت٪)54(النصفعنقلیالًیزیدماأنحینفيدوالرملیار1منأكثر

نوعیستخدمونھاوثلثھمأنظمتھمیمتلكونالمستجیبینثلثيحواليدوالر.ملیون500منأقل

المستجیبونُسئلعندماواضًحاأصبحللتكنولوجیاالنسبیةالحداثةعلىدلیلاإلیجار.عقدمن

األربعالسنواتفيالتكنولوجیااعتمدوا٪75منیقربمانظامھم.قضوھاالتيالمدةعن

التيالعملیةمنللتأكدسنوات.عشرمنألكثرنظامھمافقطشركتانواستخدمتالماضیة،

جدیدةأجھزةاشترواقدكانواإذاعماُسئلواالمستجیبین،أنظمتھاإلنشاءالشركاتتستخدمھا

باإلیجاب.٪)65(األغلبیةاألجابتبھم.الخاصةالجغرافیةالمعلوماتنظملتشغیلخصیًصا

فكیف،كذلكاألمركانوإذا،األصلينظامھمغیروالدیھمكانإذاعماالمستجیبونسئلكما

)2(؛جدیدةأجھزةشراء)1(بینبالتساوياإلجاباتتوزیعالتمالتغییرات.ھذهحدثت

القلیلةالسنواتفيالتكالیفانخفاضمنالرغمعلىالموجودة.األجھزةاستخدام)3(التأجیر.

أليالثمنباھظةرأسمالیةنفقاتنسبًیایعتبرالجغرافیةالمعلوماتنظامأنإال،الماضیة

خارجیةمصادرمنبیاناتاألحیانمنكثیرفيالجغرافیةالمعلوماتنظمتتطلبمنظمة.

لالستخدامجاھزبیاناتقاعدةبتنسیقالبیاناتالبیاناتموردویقدمالمطلوبة.التحلیالتإلجراء

یمكن أن یكون سلًسا مدمج في نظام المعلومات الجغرافیة.
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تاریخ وخلفیة إدارة أصول النقل

TAMمستویاتھاأبسطفيالتعریفات.منالعدیدلدیھا،TAMمنتقررالتيالعملیةھي

الوسائلاالستراتیجيTAMیوفرالمادیة.التحتیةبنیتھافياالستثماركیفیةالوكاالتخاللھا

حالةعلىالمالیةقراراتھمتؤثرأنالمحتملمنكیفومعرفةالمستقبلفيللنظرللوكاالت

األھدافمعالمالورأسالصیانةخططمواءمةعلىالوكاالتیساعدأنھكماأصولھم.

اإلستراتیجیة للوكالة وقیاس التقدم المحرز نحو أھداف األداء.

فيوالجمھورالحكومةقادةبدأعندماالتسعینیاتأوائلفيالنقلصناعةإلىTAMتقدیمتم

من1993لعاموالنتائجالحكومياألداءقانونطلبالعام.القطاعإنتاجیةبزیادةالمطالبة

البنیةمناألمیالآالفكانتاألموال.إنفاقتمولماذاكیفعناإلبالغالحكومیةالوكاالت

السریعةالطرقنظامخاللمنالماضيالقرنمنالخمسینیاتفيُشیدتالتيللطرقالتحتیة

النقلوكاالتاحتاجتمحدوًدا.التمویلوكانالتصمیميعمرھانھایةمنتقتربالوالیاتبین

مفاھیمكانتجیدین.وكالءكانواأنھمللجمھوروإثباتالطرقتأھیلإلعادةاستراتیجیاتإلى

TAM،جاھًزا.حالً،الخاصالقطاعفيالشائعة

أفضلبشكل)GIS(الجغرافیةالمعلوماتأنظمةتطبیقاتاستخدامیتمكیفالتقریرھذایصف

أنالمتوقعومنوالتحدیاتالممارساتبھم.الخاصةاألصولإدارةجھودمعالنقلوكاالتدعم

نظماستخدامعلىالنقلصناعةفياآلخرینالدراسةھذهفيالمستفادةالدروستساعد

یوجھون.قویة.أدواتھيالخرائطفعالیةأكثربشكلأصولھمإلدارتھاالجغرافیةالمعلومات

منالناسمتناولفي،عالمیةلغةانھمھموالمسافة.بالمقیاسإحساًساتوفرأنھایوجھون.

لتوصیلمرًناقماًشاالخرائطتوفر،النقلتخطیطسیاقفيمختلفة.ومھنیةشخصیةخلفیات

المستقبلیةالتحسینلمشاریعومقترحاتالمعیبةالھیكلیةالجسورموقعمثلالمھمةالمعلومات

أقلوبتكلفةأكبربسرعةالخرائطقوةبتسخیرالنقللوكاالتالجغرافیةالمعلوماتنظامیسمح

معلوماتلعرضالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامللوكاالتیمكنمضى.وقتأيمنمن

لتخطیطGISاستخدامأیًضایمكنھماألخرى.واألصولالسریعةوالطرقالجسورحول
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أصبحتفعالیة.أكثربشكلأصولھمعلىاللحفاظالتصمیمبدائلوتقییمالصیانةرحالت

علىالوكاالتتساعدالتي)TAM(اإلدارةبرامجالنقلأصولفياالستخدامشائعةالخرائط

،النقلأصولإدارةخططفيالمدمجةمتى،GISالتحتیة.بنیتھافياالستراتیجياالستثمار

وإقناًعا.واحترافیةبساطةأكثربشكلالمعلوماتالفنيالتواصلعلىالوكاالتتساعدأنیمكن

،2القسموظیفًیا.تكاملھماسببعنعامةولمحة،GISوTAMبتاریخالتقریرھذایبدأ

فياألنشطةدعمGISوTAMدمجتالتيالتجاریةاألنشطةیناقش،والتطبیقات""الفوائد

TAMتدمجأنللوكاالتیمكنكیفحولعملیةمعلوماتأیًضاالقسمھذایوفرالنقل.منظمات

الوكاالتواجھتھاالتيالتحدیاتبعضیصف3قسموتقني.مؤسسيمنظورمن،GISو

ذاتالجدیدةالتقنیاتالنقل.أصولإدارةبرامجالقائمةفيالجغرافیةالمعلوماتنظمطبقتالتي

ومنتدیات4القسمفياستعراضھتمھيTAMلـالجغرافیةالمعلوماتنظمباستخدامالصلة

بما،تكمیلیةمادةوالمالحقالخاتمةأتوفرھو6القسم.5القسمفيموضحةالمستمرالبحث

في ذلك دراسات الحالة الكاملة للمقابلة وكاالت.

النقلوسائلمنالعدیدمعوالمقابالتاألدبیاتمراجعةمنمستقاةالمقدمةالمعلومات

المنظمات، بما في ذلك:

)DOT(أوھایوالرئیسيالمكتب-أوھایوفيالنقلوزارة●

)DOT(أوھایو2المنطقةمكتب-أوھایوفيالنقلوزارة●

)WSDOT(واشنطنبوالیةالنقلوزارة●

)ODOT(أوریغونوالیةفيالنقلوزارة●

)CDOT(كولورادوفيالنقلوزارة●

مقاطعة سانت جونز ، فلوریدا ، إدارة األشغال العامة (مقاطعة سانت جونز)●

)MDOT(میشیغانالنقلوزارة●

والمبتكرةالجدیدةواألسالیبالرائدةالصناعةاتجاھاتعلىأیًضاالضوءالتقریریسلط

التعریفات.منالعدیدلدیھاالنقلأصولإدارةوخلفیةتاریخالجغرافیةالمعلوماتنظمالستخدام

9



بذلكالقیامكیفیةالوكاالتخاللھامنتقررالتيالعملیةھيTAM،مستویاتھاأبسطفي

فيللنظرللوكاالتالوسائلاالستراتیجيTAMیوفرالمادیة.التحتیةبنیتھمفياالستثمار

یساعدأنھكماأصولھم.حالةعلىاألرجحعلىالمالیةقراراتھمستؤثركیفوشاھدالمستقبل

وقیاسللوكالةاإلستراتیجیةاألھدافمعالمالورأسالصیانةخططبمواءمةالوكاالتتقوم

التقدم نحو أھداف األداء.

وإدارةإلنشاءأدواتكاملةمجموعةیوفرالكمبیوترعلىقائمنظامھوالمعلومات:نظم

والحدودالمائیة،المسطحاتالطرق(مثلالمیزاتفئاتالمكانیة.البیاناتوعرضوتحلیل

میزاتاألساس.خریطةمرجعملفإنشاءأجلمندمجھاویمكنفي"الطبقات"القضائیة)

أعلىوعرضھامصنفةودرابزین،وقنوات،وعالمات،كأعمدةمثلالمحددةاألعمالبیانات

مثلالنموذجیةالبیاناتاستعالموظیفةالجغرافیةالمعلوماتنظامیوفرمرجعیة.أساسخریطة

یمكنوالملكیة.التفتیشتاریخ،والقیمةوالطولالنوعحسبالسجالت/البیاناتمیزاتحدد

الخطبیاناتسجالت/خصائص،النقطةعناالستعالمأیًضاالجغرافیةالمعلوماتلنظام

ضمن،متداخلةالطریق،طولعلى،منطقةداخلمثلالعالقاتالمكانيأساسعلىوالمضلع

أجلمنفيالمكانیةواالستعالماتالجدولیةاالستعالماتدمجیمكنمتقاطعة.أومعینة،مسافة

والعالقاتاألنماطلتوضیحالخریطةعلىعرضھایمكنوالنتائج،تعقیًداأكثرتحلیلإجراء

بناًء،والعرض)والنمطوالحجم(اللونمختلفبشكلالبیاناتمیزاتعرضیمكنالمكانیة.

نتائجتمثیلأجلمنالملكیة)،الفحصتاریخ،القیمة،الطول،(النوعالسماتمختلفعلى

متقاطعة.أو،معینةمسافةضمن،متداخلةالنقلأصولإلدارةالجغرافیةالتحلیل/االستعالم

،تعقیًداأكثرتحلیلإجراءأجلمنفيالمكانیةواالستعالماتالجدولیةاالستعالماتدمجیمكن

میزاتعرضیمكنالمكانیة.والعالقاتاألنماطلتوضیحالخریطةعلىعرضھایمكنوالنتائج

،(النوعالسماتمختلفعلىبناًء،والعرض)والنمطوالحجم(اللونمختلفبشكلالبیانات

یمكنالتحلیل./االستعالمنتائجتمثیلأجلمنالملكیة،الفحصتاریخ،القیمة،الطول

المكوناتمعالتكاملخاللمنالبیاناتحالتھا/األصولجردإلىثراًءتضیفأنللوكاالت

علىTAMبیاناتلعرضالجغرافیةالمعلوماتنظمخاللمنالمادیةاألصوللتلكالمكانیة
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تقنیاتلعرضتستخدماألحیانأغلبفيالوكاالتالشاشة.علىأوالطباعةفيسواءالخریطة

أواألصولأحدأنإلىتشیرمرئیةإشارات،األصولمخزونبیاناتاألساسیةالتصور

مجموعة أصول تقع في منطقة جغرافیة اتساع.

علىالداخلیةالخرائطوالخارجیة.الداخلیةلألغراضمفیدةالخرائطأنالوكاالتوجدت

لعرضھاللجمھورمصممةالخارجیةالخرائطالوكالة.موظفيوتثقیفإلعالماستعداد

التصورإلىباإلضافةالجدیدة).البناءمشاریع(مثلأھمیةذاتتكونقدالتيالمعلومات

معقدة.مكانیةجغرافیةتحلیالتإلجراءالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامیمكن،األساسي

ألقسامالبیاناتمجموعاتومقارنةومقارنةعرضللممارسینیمكن،التحلیالتھذهعبر

المعاییرعلىبناًءالتشغیلوسیناریوھاتالمشروعحلولمقارنةأیًضایمكنھممحددة.جغرافیة

المعلوماتنظمتستخدمتزالالالوكاالتغالبیةأنحینفيالبیانات.الزمنیةأوالمكانیة

الجغرافيالتحلیلتستخدموكاالتبعضھافإن،TAMلـاألساسیةالتصورلتقنیاتالجغرافیة

الوكالةلموظفياإلمكانیةھذهتسمحالموقع.إلىالمستندةالبیاناتاستعالماتأجلمنالمكاني

نظمتحلیلأداةاستخدامیمكن،المثالسبیلعلىمعینة.مكانیةمعاییرتلبيالتياألصولبعزل

منقدم100بعدعلىتقعالتيالدولةنطاقداخلالطرقجمیعلتحدیدالجغرافیةالمعلومات

جریانإدارةجھودعلىللتركیزالمعلوماتھذهذلكبعدالموظفونیستخدمالرطبة.األراضي

مستوىلدعمفعالبشكلالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامیتم،وبالتالياألمطار.میاه

لمنطقةأكثرأوبیاناتلمجموعتياإلحصائيالتحلیلاألصولإدارةقراراتالمشروع

بینارتباطھناككانإذاماتحدیدعلىالممارسینمساعدةاإلحصائيالتحلیلأدواتجغرافیة.

استخدامللموظفینیمكن،المثالسبیلعلىموقعك.جغرافیةمنطقةفيالمختلفةالمجموعات

فيالرصفوحالةالدخلبینعالقةھناككانتإذامالتحدیدالجغرافیةالمعلوماتنظمتحلیل

ذاتاألحیاءأن(أيواضحةعالقةھناكأنیقرروكالةكانتإذاالمدینة.منمختلفةأحیاء

بدائلمقارنةالتباین.معالجةتختارقد،الرصف)ظروفالفقرمنتعانيالمنخفضالدخل

تساعدالجغرافیةالمعلوماتنظمزمنیة.بیاناتأومحددةمكانیةمعاییرعلىبناًءالمشروع

علىالزمنیة.أوالمكانیةالبیاناتعلىبناًءللمشكالتالحلولتحدیدفيالوكاالتالتحلیلأدوات
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منتكلفةاألقلالمسارلتحدیدالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامللموظفینیمكن،المثالسبیل

التيالحساسةالبیئیةواألنظمة،االرتفاعوتغیر،المسافةعلىبناًءبالنقطةإلىأالنقطة

بیناالختالفاتلفحصوالزمانيالمكانيالسیاقاستخدامیمر.البدیلةللطرقخاللھامنیمكن

للنقلالتحتیةالبنیةتقییمعندكبیرةأھمیةالسنة/الشھر/األسبوع/للیومیكونأنیمكنالوقت

الممكنمنسلسلةھذهالتحلیلعملیةنتیجةتكوناألحیانمنكثیرفيوالتخطیط.االستخدام

وصانعيالمصالحومجموعاتالمصلحةأصحابإلىتقدیمھایتمالتي(السیناریوھات)النتائج

السیاسات من أجلھا أغراض صنع القرار.

المشتركةاألصولوجدولةلتوقیتأفضلتنسیقإلىباإلضافةالفردیةاألصولحیاةدورات

النظرعلىالجغرافیةالمعلوماتنظمقدرةالوكاالتبعضتدرك،المثالسبیلعلىأنشطة.

الظھورفيالمرافقإصالحاتلتجنباألصولفئاتعبرالصیانةجدولةاالستراتیجیةإلى

علىالعثورھوالنھائيالھدفاألخرى.المكلفةالمنسقةغیرالصیانةوأنشطةالطرقحدیًثا

االعتبارفيویأخذ،واحدوقتفياألصولفئاتجمیعاالعتبارفيیأخذالذيالحلملف

المختلفةالمیزانیةسیناریوھاتبتقییمویسمح،المستقبلیةالظروفویتنبأ،الحالیةالظروف

"األمثلمقابلالعالمیة""األمثلمفھومخاللمنھذاعلىالضوءتسلیطیتمالموارد.وقیود

المحلیة".

قیودبسببمھمصیانةمشروعتنفیذیتمالعندماالعالميالمستوىدونقراراتخاذیتممثال:-

فئةاألصولأساسعلىمختلفةبمیزانیةتمویلھیتم،أھمیةأقلمشروعأنھحینفيالمیزانیة

األمثلھواألولویاتتحدیدیكونقد،منھابكلالخاصةالمیزانیةمجاالتضمنقدما.للمضي

األمثل.المستوىدونالصیانةبرنامجفإن،عامبشكلولكن،المدىوالقصیرالضیقبالمعنى

محدودةالجغرافیةالمعلوماتنظمباستخدامالتحسینمنالنوعھذافيالوكاالتخبرةكانتال

ولكنھا تتقدم.

بشكلعالیةقیمةذاتالجغرافیةالمعلوماتنظموصیانتھا.علیھاوالتفتیشاألصولبیاناتجمع

GPSاستقبالوجھازGISخریطةمعمحمولجھازیوفرالتطبیقات.المجالھذافيخاص

12



التحلیلعلىكمثالوصیانتھاوفحصھااألصولمیزاتلجمعقویةمنصةملفرقمیةوكامیرا

فیماالمخزونأصولھانموفيفلوریدابوالیةجونزسانتمقاطعةتنظر،الموقععلىالقائم

داخللألصولاإلجماليالعددعلىبناًء،ذلكبعدبھم.الخاصةالصیانةمنطقةبحدودیتعلق

لضمانالحدودالرسمالمقاطعةستعید،لألصولبھاالمرتبطةالصیانةومیزانیةمنطقةكل

معمباشرةیعملالذيالتحسینالمكانيأیًضاالمقاطعةتستخدمبالتساوي.الصیانةمھامتوزیع

للتنفیذ.مشاریعالمكانیةالناحیةمنأكثرمنطقیةفيالصیانةأنشطةلتجمیعGISبیانات

تمویل مرافق البنیة التحتیة والتطویر العقاري

التحتیةالبنیةتمویلأنیرى،لذلكوفًقاالعقاري.التطویرفيللغایةمھمةأداةھوالتمویلأن

مثلللبلدالمادیةالتحتیةالبنیةأنظمةوتحسینوتشغیلوصیانةإنشاءتمویلوسائلإلىیشیر

البنىھذهوالطاقة.االتصاالتوشبكاتنظیفةبیئةلضماناألخرىوالمرافقوالمیاهالنقل

أنیرى،ذلكعلىعالوةاألخرى.المادیةوالتنمیةاإلسكانتوفیرلتعزیزضروریةالتحتیة

لجذبجیدةتحتیةبنیةتتطلبالتيالعولمةزیادة،أوالً؛رئیسیةاتجاھاتثالثةخضمفيالمدن

تفویضاألحیانمنكثیرفيیقابلھاالوالتي،المسؤولیاتمركزیةال،وثانیاً،االستثمارات

وصولھماالقتصادفيمساھمتھمیقابلمانادراًالذینللفقراءالمستمرالتدفق،وثالثاً،للسلطات

للبنیةاستباقیینمطورینإلىالمدنتحویلیجب،التحدیاتلھذهلالستجابةالخدمات.إلى

استراتیجیةفيالتحولھذانحواألولىالخطوةتتمثلالسلبیین.الخدماتمقدميمنبدالًالتحتیة

مرافقبأنجادلالطویل.المدىعلىالمدینةأھدافتمویلوسائلتتضمنالتيالمدینةتنمیة

لألمةواالجتماعیةالتجاریةاالحتیاجاتتلبيوالتيجیدبشكلتعملالتيالتحتیةالبنیةوخدمات

صناعاتإنشاءعلىالقدرةتعتمد،الیومالعالمياالقتصادفياالقتصادیة.للتنمیةضروریة

وخدمات حدیثة وتنافسیة على مدى وجودة البنیة التحتیة للبلد.

عندالمضیفللبلدالتحتیةالبنیةونوعیةكمیةفيبعنایةبالتفكیرمغرمونالمستثمرونالشبكات.

التيللمستثمرینالدوليالبنكاستطالعاتذلكویدعمالجدیدة.األنشطةتحدیدمكانتحدید

منعدًدااالستقصائیةالدراساتحددتأفریقیا.وشمالاألوسطالشرقاقتصادیاتعلىأجریت
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بینمنلالستثمار.جذابةوجھةستصبحالمنطقةكانتإذامعالجتھایجبالتيالضعفنقاط

التكلفةھمااألوالنالعائقانلالستثمار.معوقاتأكبركثالثالسیئةالتحتیةالبنیةتصنف،ھؤالء

الجیدةالتحتیةالبنیةتعد،التحدیدوجھعلىوإدارتھا.الضرائبومستوى،التمویلوتوفر

ضروریة لألسباب التالیة:

یحتاج المصنعون إلى مستویات طاقة كافیة ألنشطة اإلنتاج.1

التجارة الدولیة غیر ممكنة بدون االتصاالت السلكیة والالسلكیة المتقدمة..2

یجب أن یكون الموزعون قادرین على نقل منتجاتھم إلى السوق بسرعة وكفاءة..3

خدماتمنواسعةمجموعةوتكلفةوجودةبمصداقیةمباشربشكلالسیاحةمشغلویتأثر.4

البنیة التحتیة.

منكبیربشكلتقللالتحتیةالبنیةأنوجد،اإلنتاجتكالیفعلىالتحتیةالبنیةتأثیرتقدیرعند

والوالیاتالمتحدةوالمملكةوالسویدوالمكسیكوالیابانألمانیافيالتصنیعفياإلنتاجتكالیف

الطرقفياألمریكیةالفیدرالیةاالستثماراتأرباعثالثةأنإلىالتقدیراتأحدیشیرالمتحدة.

التخفیضاتأساسعلىتبریرھایمكنالماضيالقرنمنوالستینیاتالخمسینیاتفيالسریعة

علىإجماعیوجدالبأنھاالعترافالمھممن،ذلكومعوحدھا.بالشاحناتالنقلتكالیففي

خاصبشكلصعبةمشكلةھناكتزالوالالنمو.علىالتحتیةالبنیةلتأثیرالدقیقةالطبیعةحجم

كانإذاماأوالنموعززتقدالتحتیةالبنیةاستثماراتكانتإذاماتحدیدكیفیةفيتتمثل

البنیةعلىالطلبزیادةإلىأدىالذيھواالقتصادتوسعأنیعنيمما،الصحیحھوالعكس

كالفيذھبتقدتكونأنالمحتملمنالسببیةأن)1992(إسرائیلاستنتجتالتحتیة.

).1992(إسرائیلعملفياالقتصادبقیةمعالتحتیةالبنیةروابطمنعددتحدیدتماالتجاھین.
العرضمنظورین:مناإلنتاجعلىیؤثرإنھالناتج.علىكبیرتأثیرالتحتیةللبنیة،أوالً

علىومالیةومالیةحقیقیةأبعادلھاروابطالتحتیةللبنیة،ثانًیاالعرض.جانبمنوالطلب.

االقتصاد. ومن األمثلة على االرتباط الحقیقي تأثیرات العمالة في االقتصاد.

الفوائد والتطبیقات
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األعمالعملیاتالوكالةلتبسیطفرًصاتوفرGISأنھوGISوTAMلدمجالرئیسيالسبب

معممكنغیرھيبطرقومراقبتھاوتحلیلھاومشاركتھااألصولبیاناتتصورخاللمن

البیاناتتبسیطفيالفرصھذهتساعدالتقلیدیة.والمخططاتالبیانیةوالرسومالجدولیةالبیانات

تكلفةوتقلیل،الموظفینلجمیعالبیاناتإلىالوصولوتحسین،المجموعاتعبرالمشاركة

TAMالمصلحةأصحابمشاركةوتشجیع،الداخلیةالقرارصنععملیاتواإلبالغ،االستباقي

، وتحسین تصمیمات المشروع.

تقاسم البیانات الضمنیة

(مثلاألساسیةالتفاعلیةالمیزاتواستخدامھاالشاشةعلىGISخریطةعرضللبرنامجیمكن

وتوزیعھاتحدیثھاالرقمیةالخرائطتكونأنیمكن،ذلكمناألھموخارج).الطبقاتتشغیل

بسرعة.

تطبیق نظام المعلومات الجغرافیة

األساسیةاإلداریةالمھاملتبسیطالغالبفيالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامیتمالكلمات،في

،ذلكمع،توقعكماالمناطق.تقسیمخرائطوتحدیثإعدادمثل،قبلمنبھاالقیامتمالتي

تتنبأأنیمكنالتيالمحاكاةنماذجمثل،العلیاالنھایةفيمتطورةتطبیقاتوجودإمكانیة

بالقربالفعلیةاألمثلةمنقلیلعددوجودمنالرغمعلى،الجوارتغییرمنمختلفةبجوانب

یتعاملفاألول،محیطھاعنمختلفةنظرةوالخاصةالعامةالمؤسساتلدىالمقیاس.نھایةمن

والمرافقوالعمالءبالموظفینیھتمواألخیر،واألراضيوالشركاتوالمرافقاألشخاصمع

والسوق.

معتتعاملالتيالحكومیةاإلداراتقبلمنالجغرافیةالمعلوماتنظماستخدامتم،تقلیدیا

المؤسساتبینالجغرافیةالمعلوماتنظممستخدمووالتضاریس.والدیموغرافیاالتخطیط

عنالدیموغرافیةوالبیاناتالبیاناتوجمع،اللوجستیةوالخدماتالتسویقإداراتھمالخاصة

فيالعادیةغیرالمكاسبمعالجغرافیةالمعلوماتنظمتطبیقاتنموتزامنالتحتیة.والبنیةالنقل
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قامالتيالمعلوماتلتكنولوجیاالمتاحةوالمنتجاتالتجاریةالجدوىنطاقالكمبیوتر.أداء

الكمبیوتربمساعدةالصیاغةذلكفيبما،بتوسیعھاالجغرافیةالمعلوماتنظمتطبیقمستخدمو

)CAD(،البیاناتقواعدإدارةونظام)DBMS(،الجغرافیةللمعالجةبعدعنواالستشعار،

،المتعددةالوسائط،)GPS(العالميالمواقعتحدیدنظام،)DIP(الرقمیةالصورومعالجة

الرقمیةالبیاناتانفجاررافق).EDI(للبیاناتاإللكترونيالتبادل،االتصاالت،الشبكة

المعلوماتنظمتقنیةتنفیذعنینتجقدوالعامة.الخاصةللمنظماتالتكنولوجيالتقدمالمتاحة

التنفیذعنینتجقدبینما،العملیاتنحوتوجھاًأكثرتطبیقاتاألولیةالمرحلةفيالجغرافیة

خالل مرحلة التكامل تطبیق استراتیجي على مستوى المؤسسة.

أدىالتنوع.فيأیًضاولكنالعددحیثمنفقطالجغرافیةالمعلوماتنظمتطبیقینمولم

وعلومالبیئیةالعلوممثلالجغرافیةغیرالتخصصاتقبلمنالزمنيالفضاءنموذجاستخدام

الجغرافیة.المعلوماتنظملتنفیذالمجاالتمنمتزایدةمتنوعةمجموعةإلىواالقتصادالصحة

للمشاكلأفضلحلالممكنمنیجعلالمكانيالبعددمجفإن،البیئیةاإلدارةحاالتمنكحالة

فيیتمثلالجغرافیةالمعلوماتلنظمآخراتجاهھناك،ذلكومعمختلفة.مواقعفيتحدثالتي

المعلوماتنظاممنبدالًاإلنترنتعلىالمكانیة)وغیر(المكانیةالبیاناتإلىالوصولإتاحة

اإلنترنتعلىالمكانيالقراراتخاذتصمیمتمللمؤسسة.خصیًصاالمصممالمغلقالجغرافیة

Marcusبواسطةالمشعةالنفایاتمنالتخلصموضوعبشأن BlakeوLanTuton.

األبعادثالثیةالواقعخرائطتطبیقھوالجغرافیةالمعلوماتنظمصناعةفياألحدثالتطور

مثلالجغرافیةالمعلوماتبنظمالخاصةالصناعیةاألقمارمواقععلىعلیھاالعثوریمكنالتي

Google EarthوESRIوNASA.تصمیمتطبیقوغیرھاESRIللتخطیطات

والمحاكاةللترفیھاألبعادثالثیةبیئاتنماذج،والمراجعةللتحلیلاألبعادثالثیةالحضریة

تمالحقیقي.العالمفياألبعادثنائیةGISبیاناتباستخدامبسرعةاألبعادثالثیةنماذجوإنشاء

صیفمنالریاضيالمكانمفھوملتصورمیونیخفياألبعادثالثيالواقعخرائطتكلیف

العدیدفياألولمبيمیونیخعرضدعمأجلمن2011یولیوفيالنھائيالقرارحتى2010

GIM(الدولیة.األولمبیةللجنةالتقدیمیةالعروضمن International ، ،وبالتالي).2012
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التشغیلفإن،الیدويالتشغیلونظامالتقلیدیةالورقیةالخرائطعلىالكفاءةلتحسینأنھلنفترض

للبناء.مناسًباكانالمحدثالجغرافیةالمعلوماتونظامالكمبیوترشبكةنظاممعللمكاتباآللي

نظاملدمجمنھًجاالنظامیتبنىالداخلیة.والرقابةوالتدقیقلإلدارةأساسيبشكلمخصصالنظام

وسیر)OA(المكاتبوأتمتة)GIS(الجغرافیةالمعلوماتونظام)MIS(اإلداریةالمعلومات

(غیراإللكترونيالنموذجداخلًیاوتوفراألراضيمعلوماتبیاناتبقواعدتحتفظوھيالعمل.

الحوكمةإنشاءھوالھدفللعمالء.خارجًیاالمطلوبةوالمعلوماتاألراضيإلدارةالورقي)

اإللكترونیة في إدارة األراضي.

الحفاظ على نظام المعلومات الجغرافیة في العقارات وتطویر البنیة التحتیة

والمواضیعیةاألساسیةالمكانیةالبیاناتجمیعتلتقطوالتياإلنترنتشبكةعلىGISمؤسسة

توفركما،اإلنترنتعبروالخدماتالمنتجاتوبیعبشراءتسمحوالتيالوالیةفيالمتاحة

العالميالمواقعتحدیدونظام،الجغرافیةالمعلوماتنظمفيالعاملةللقوىمكثًفاتدریًبا

)GPS(،تكنولوجیا،الویبخرائطورسم،بعدعنواالستشعارالتصویريوالمسح

فيھذاسیؤديالعقارات.ممارسةإطارلتوفیرمطلوبةذلكإلىوما،واالتصاالتالمعلومات

للممتلكات.فعالةضریبیةوقاعدة،الملكیةلتسجیلوإطار،لألراضيأسواقإنشاءإلىالنھایة

یمكن أن تلعب نظم المعلومات الجغرافیة دوًرا مھًما في البحث العقاري.

،المكانيالتفاعلنماذجالمكاني.االنتشارونماذجالمكانيالتفاعلنماذجمجاالتفيخاصة

،المتجرورعایة،المرورحركةتدفقوتوقع،الجاذبیةنماذجباسمغالًباإلیھایشاروالتي

یمكنكیفتوضیحللمواقع.المثلىالمواقعلتحدیداستخدامھاویمكن،التسوقمركزوإیرادات

االنتشارنماذجتدرسالجغرافیة.المعلوماتنظمباستخدامالعقاراتسوقتحلیلتحسین

التنمیةوخصائصبتوقیتللتنبؤاستخدامھایمكنوالزمان.المكانعبرالظاھرةانتشارالمكاني

نظمتقنیةتسمحاالستیعاب.ومعدالت،السكانوحركة،األحیاءاضمحاللأوونمو،الجدیدة

المختلفة.الظواھرتفسیرفيبسھولةالموقعبدراسة)GIS(الجغرافیةالمعلومات
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نظمضمنللعقار.المكانيالمكونلفحصمثالًیاGISبرنامجیعد،الخصوصوجھعلى

المكانیةالسوقلقطاعاتوفًقاالعقاریةالبیاناتتصنیفبسھولةیمكن،الجغرافیةالمعلومات

التعدادمساراتتسجلالتيالخطمقاطع(مثلبسھولةالمتاحةالحدودملفاتضمیمكنالحالیة.

منطقةلتحدیدمًعاأخرى)ومناطقوالوالیاتوالمقاطعاتوالبلداتالتعدادكتلومجموعات

شكلأليوفًقاالجغرافیةالمعلوماتنظامداخلالسوققطاعاتوصفأیًضایمكنالسوق.

تقنیةاستخدامیمكنمكانیة.بیاناتقاعدةبدونالمكانيالتجزئةھذاتحقیقیصعبمرغوب.

علىتطبیقھایمكنالتيالمتغیراتمنمحدودغیرعددإلنتاجالجغرافیةالمعلوماتنظم

بنفسالمكانيالتحلیلالجغرافیةالمعلوماتنظامیدعمالعقارات.تحلیالتمنمتنوعةمجموعة

باستخدامالسكنمعدلإدارةوتقییم،اإلحصائيالتحلیلاإلحصائیةالحزمبھاتدعمالتيالطریقة

،الغوسوالیة،الغوسفيالمحلیةالحكومةمنطقةفيالجغرافیةالمعلوماتنظمأدوات

المطلوبةالبیاناتإدارةقدراتلتوفیرالجغرافیةالمعلوماتنظمالدراسةاستخدمتنیجیریا.

تحلیلیةكأداةالجغرافیةالمعلوماتنظمتوفیرإلىأیًضاالدراسةوتھدف،األراضيإلدارة

تصفالتياألدلةمنمجموعةبإعدادالباحثقاموإدارتھا.اإلیراداتتولیدلتعزیزمكانیة

القراردعمكنظامالجغرافیةالمعلوماتنظمباستخدامالسكنمعدلإدارةوطرقإجراءات

)DSS.(

بلدیةفيالصلبةالنفایاتجمعتنسیقفيالجغرافیةالمعلوماتنظمتطبیقاستخدم،تنزانیافي

یمكنأداةھو)GIS(الجغرافیةالمعلوماتنظامأنالعلماءرأىالسالم.دارمدینة،كینوندوني

ربطأیًضایمكنھ،لھموفًقاالحضریة.واإلدارةللتخطیطمكانیةوغیرمكانیةمعلوماتتوفرأن

لنظامیمكنكیفحولالمعرفةوتقدیمبفحصقاموالذلكمختلفة.الستخداماتالبیاناتھذه

فيالصلبةالنفایاتجمعنظاموكفاءةالمعلوماتزیادةفيیساعدأنالجغرافیةالمعلومات

مستوطنة حضریة في بلد نام مثل تنزانیا.

الصحيالصرفمشاریعفيالجغرافیةالمعلوماتنظمواستخدامتطبیقحولبحًثاأجرى

تطبیقبكیفیةویتعلقلكیتواألولیةالدراساتمنجزءھوالبحثالنامیة.البلدانفيالصغیرة
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الصغیرةالصحيالصرفمشاریعفيالقراراتخاذعلىالمساعدةفيالجغرافیةالمعلوماتنظم

ویوضحاألساسيالمسحمنعلیھاالحصولتمالتيالبیاناتتحلیلیحاولالنامیة.البلدانفي

مراحیضبناءمكانمثلمھمةقراراتالتخاذالبسیطةالمعلوماتاستخدامیمكنكیف

الرئیسیةالنتائجفإن،وبالتاليالباردة.والبقعالساخنةالنقاطتوجدوأین،التالیةالمجموعة

یوضحلكنھالخرائط.علىالمجموعةمراحیضوجودمكانتحدیدمجردمنأكثرھيللبحث

ذاتالنامیةالبلدانفيالصغیرةالصحيالصرفمشاریعفيMSدمج(یمكنكیفأیًضا

الحكیمواالستخدامالقرارصنععملیةكبیرحدإلىیعززفإنھ،وبالتاليالمحدود.التمویل

للموارد حیث تمثل قیود المیزانیة مشكلة.

الخاتمة

وتحلیلھاالبیاناتمشاركةلدعممعلوماتقاعدةوجودالحضریةاألراضيأسواقتشغیلیتطلب

أسعارونظریةالجغرافیةالمعلوماتنظممجاالتمنكلفيكبیرتقدمإحرازتمبكفاءة.

نقصبسببراضیةغیراألراضيأسعارمعلوماتخدمةتزالال،ذلكومعاألراضي.

لدمججھوًداالورقةھذهتبذلالمتاحة.والزمانيالمكانيالتحلیلوأدواتالمعلوماتمصادر

لتوفیراألراضيأسعارتحلیلونماذجالجغرافیةالمعلوماتنظمإلىالمستندةالویبتكنولوجیا

ألسعاروالتحلیلیةاألساسیةالنماذجمراجعةبعداألراضي.أسعارمعلوماتلخدمةجدیدنھج

Bبھندسةنظاموتنفیذتصمیمتم،األرض / Sالمشاركینمتطلباتلتلبیةمستویاتأربعةمن

في سوق األراضي.

المشكالتحجممعرفةفيالقادةالخرائطتساعد.TAMمجالالجغرافیةالمعلوماتنظمیعزز

تساعدأنیمكناستنارة.أكثرقراراتاتخاذالنھایةوفي،لقراراتھمالجغرافيالتأثیروفھم

یوم.یستخدمونھاالتيالنقلألصولالمدىالبعیدةاألھمیةویفھمالجمھوریرىأیًضاالخرائط

الخرائطعلىأصولھمحولمعلوماتإظھارمنالنقلوكاالتالجغرافیةالمعلوماتنظامیمّكن

استخدامھاللوكاالتیمكنالتيالتحلیلأدواتیوفرفھمھا.الفنیةوغیرالتقنیةللجماھیریمكن

وكاالتیسمحكمابھم.الخاصةالتحتیةالبنیةوتصمیمصیانةفيالجغرافیةالمیزاتفيالنظر
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وأنواعوالمالیةوالبیئیةواالقتصادیةاالجتماعیةالبیاناتأنواعمعاألصولبیاناتلمقارنة

أخرى من البیانات تحدید العالقات التي ربما لم یفكروا فیھا من قبل واتخاذ قرارات أفضل.

التوصیات

التحتیةالبنیةإدارةمعلوماتنظامبإنشاءالحكومةقیامإلىحاجةھناكبأنالباحثیوصي

)IMIS(الجغرافیةالمعلوماتنظاموكالةإشرافتحت)GIS(التحتیةالبنیةفيللنظر

(نظامالقراراتخاذفيالمساعدةأجلمنشاملة)الحضریةالتحتیة(البنیةالصلةذاتوالمشاكل

الحضریةالتحتیةللبنیةبیاناتبنكإنشاءیجب،أیًضاالسیاسات.وصیاغةالمكاني)القراردعم

أنكماجغرافیة.غیربظاھرةالجغرافیةالبیاناتربطشأنھامنجغرافیةبیاناتقاعدةشكلفي

إلىالحكومةتحتاجالتعزیز.إلىویحتاجضعیفالجغرافیةالمعلوماتبنظمالوعيمستوى

منالحالیةالحالةمنالحدفيیساعدأنشأنھمنھذاالمتنامیة.األداةبھذهأفضلوعيخلق

تعزیزیجبالمكانیة.للمعلوماتوالمعزولةالمكلفةالبیاناتمصادرعلىالمفرطاالعتماد

منحاسمبشكلالمستخدمةوالبرامجاألجھزةفيالعاملةللقوىوالكتابةالقراءةمعرفةمستویات

أعضاءبینوالكتابةبالقراءةلإللمامالحاليالمستوىالعقاریة.والشركاتالحكومةمنكلقبل

أليالناجحالتنفیذستفركالكمبیوتروبرامجأجھزةاستخدامفيفعالیتھاللغایة.منخفضالمجلس

األجھزةتركیبحولالعملأثناءتدریبببرنامجالموظفینتزویدُیقترحتقدیمھ.یتمأتمتةنظام

وصیانتھا باإلضافة إلى استخدام البرامج.
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