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 يؤديها انري وانىظائف األشكال نرؼذد مخرهفح مشاكم انسماوج مذيىح في انحضشي نهىمم أطثح نمذ

 ذشهذها انري انمشوس نحشكح انكثيش وانحعم انعزب ووماخ انشحالخ ذىنذ مظادس في انرؼذد وأيضا

 شثكح في انمرمصهح انىمهيح انمىظىمح مكىواخ ػهس انحضشي انىمم دساسح في انرشكيض يىظة ، انمذيىح

 مىالغ تاػرثاسها انمذيىح داخم وانسهغ األشخاص حشكح ػهس فضال نهمىظىمح انمكىوح انشىاسع

 ، وانرىافسي ، انرعاسي وانرثادل ، االذظال تفاػهيح انمشذثطح انمشوس مكىواخ مغ انثششي انرفاػم

 انمكاوي انرشكية ومفشداخ انحضشي تانىسيط االسذثاخ طفح انحضشي انىمم اكرسة نمذ ، وانرشفيهي

 انىمى أن ، انمرؼذدج انحضشيح األسع اسرؼماالخ مغ وانركامم انرفاػم طفح في انمرمصم

 وانمرمصهح نهىمم انرحريح انثىس ػهس اشش لذ نهسكان انيىميح انشحالخ أػذاد وذضايذ انذيمىغشافي

 انذساسح ذىاوند نمذ ، انمذيىح في انىمهيح انمىظىمح واسريؼاب لذسج وػهس انؼثىس وأوظمح تانطشق

 وأوماذها انشىاسع شثكاخ ذحهيم خالل مه انذاخهي انىمم ػىاطش نرحهيم انحضشي انىمم مىضىع

 وضغ في انمساهمح ػهس فضال األخشي انىمم ومسرهضماخ انمشوس حشكح واوسياتيح وذىصيؼها

 تاالصدحاماخ وانمرمصهح انمذيىح داخم انمشوسيح انحشكح ػه انىاظمح نهمشاكم انرطثيميح انحهىل

 ػهس فضال نهمشكثاخ انمخظظح انمىالف ولهح انهىائي وانرهىز انمشكثاخ وحىادز انمشوسيح

 انذساسح اػرمذخ ولذ ، نها انمالئمح انمسرمثهيح انحهىل وإيعاد نهمذيىح انحضاسي انالوذسكية ذشىيه

 نغشع (GIS) انعغشافيح انمؼهىماخ وظم تشوامط اسرخذاو ومىها انحذيصح وانرمىياخ األدواخ ػهس

 إنس انذساسح وذىطهد ، انخشائط وإخشاض اإلحظائيح انؼمهياخ في انمسرخذمح انثياواخ اسرخشاض

 انمذيىح مىها ذؼاوي مشكهح واكثش أهم هي انخاطح انمشكثح سيادج أن أهمها االسرىراظاخ مه ػذد

 انمىطمح أن إنس أيضا انذساسح ذىطهد و ، انمشكثاخ اورظاس أماكه في انكثيش انىمض ػهس فضال

 مسرىياخ ذذوي ػهس فضال انمذيىح في انمشوس تحشكح ا اصدحاو انمىاذك أكصش مه هي انمشكضيح

 في انمشكثاخ حشكح مغ انمشاج حشكح ذذاخم وكزنك ، انمذيىح وسط في انشئيسيح نهرماذؼاخ انخذمح

 انشاسع وهش إنس انمشاج ووضول ػهيها انحاطهح وانرعاوصاخ األسطفح ضيك تسثة انمشكضيح انمىطمح

 انهىائي تانرهىز انمرمصهح انمذيىح مىها ذؼاوي انري انمشاكم ذفالم إنس أيضا انذساسح وذىطهد ،

 رنك ػهس فضال ) تظشج - تغذاد ( انشئيسي انطشيك ػهس انمشوسيح انحىادز واصدياد وانضعيط

 انحهىل أيعاد في ذساهم سىف تأوها انثاحس يؼرمذ انري انممرشحاخ مه ػذد إنس انذساسح ذىطهد

 .انهذف سىح و 0202 ػاو حرس تها األخز ذم ما أرا نهمشكهح

  

  

 

 

 


