ختطيط وجذونت حنفيذ يشاريغ اخلذياث انبهذيت بأسخخذاو نظاو
املؼهىياث اجلغزافيت(  )GISحبث حطبيقي يف يذينت اهلنذيت ـ
حمافظت كزبالء املقذست

م .د .نادية لطفي عبد الوىاب

الميندس نوار رعد عبد المجيد

كمية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

بمدية اليندية  /محافظة كربالء

قسم إدارة االعمال

املسخخهص

تناول البحث قطاع خدمي ميم في العراق اليوم أال وىو قطاع البمديات وكان البد من إيجاد طرائق حديثة

تساعد في نجاح عمميات التخطيط لممشاريع من خالل االستفادة من نظم المعمومات الجغرافية ( )GISفي توفير

البيانات الضرورية لجدولة المشاريع ،كونيا تعد أحدى األدوات التي تواكب التطور الحاصل في جمع الكم اليائل
من البيانات المكانية المتعمقة بمفردات التصميم األساس لممدن  .تمثمت مشكمة البحث بوجود نقص كبير في

تقديم الخدمات البمدية وخاصة (التبميط ،واالكساء ،الرصف) فضالﹰ عن تردي وضع ىذه الخدمات وضعف الخطط

الموضوعة والتي توضح مسار عمل البمديات بالمستقبل ،التي يتم من خالليا تقييم أداء ىذه البمديات عن
االعمال التي تنجزىا خالل الفترات القادمة مع تركيز تقديم الخدمات لمناطق معينة واىمال مناطق أخرى  .ييدف

البحث إلى إعداد جداول وخرائط لممناطق التابعة لقضاء اليندية باستخدام الصور الجوية ومعالجتيا وانتاجيا مع

إمكانية تشخيص مستوى الخدمات في كل منطقة من المناطق التابعة لممدينة مما يساعد في اتخاذ القرار السميم

فيما يتعمق بتنفيذ ال مشاريع بشكل يضمن عدم التداخل مع مشاريع لدوائر أخرى .وتوصل البحث الى استنتاجات
عدة منيا ال توجد خطة عامة تعمل من خالليا الدائرة البمدية في قضاء اليندية بسبب عدم توافر البيانات عن

مستوى الخدمات المقدمة والحاجة الفعمية لممناطق المختمفة في القضاء من ىذه الخدمات  .أما من التوصيات
التي توصل الييا البحث ،البد من التخطيط المستقبمي الجيد لتنفيذ مشاريع الخدمات العامة لممدينة مع إنشاء

بنك معمومات مركزي يتعمق بالمعمومات الجغرافية لتستخدم من قبل الدوائر البمدية والجيات المختصة والتركيز

عمى تعزيز عممية تكامل البيانات بين الدوائر البمدية والخدمية األخرى من خالل بناء قاعدة بيانات موحدة

وتحديثيا باستمرار .

املصطهحاث االساسيت نهبحث  :المشروع ،إدارة المشروع ،تخطيط المشروع ،جدولة المشروع ،نظام المعمومات
الجغرافية (. )GIS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث مستل من رسالة ماجستير

املقذيت

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد32
العدد 92

لسنة 2015

الصفحات 241-223
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
أصبحت ظاىرة النقص في تقديم الخدمات بمجمميا واحدة من اىم المشكالت التي يعاني منيا العراق في

سمبا عمى حياة
ﹰ
الوقت الحاضر والسيما الخدمات البمدية كخدمات التبميط واألكساء والرصف والذي انعكس
المواطنين وكان البد من إيجاد طرق لتقييم مستوى تقديم تمك الخدمات باالعتماد عمى بيانات حقيقية وبالتالي

الحصول عمى نتائج واقعية تعكس الوضع الحقيقي لتمك الخدمات .إذ يالحظ بعد عام  3114وجود عدد من

المشاريع في مجال اإلعمار والخدمات ،اال انيا غير مخطط ليا بشكل صحيح وال يوجد تنسيق مع الجيات الخدمية
ذات العالقة كالجيات المسؤولة عن مد شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة لمشرب ،مما سبب ىدر أموال

طائمة دون اإلفادة من تمك المشاريع وقد فشل العديد منيا في تحقيق األىداف التي أعدت من أجميا  ،وقد يعزى
سبب ذلك إلى سوء اإلدارة السميمة ليذه المشاريع والتخطيط ليا ،ولذلك كان البد من اعتماد أدوات تساعد بتوفير

قواعد بيانات متكاممة وحقيقية عن الواقع الخدمي لمدينة اليندية كنظم المعمومات الجغرافية ( Geographic

)GIS( )information systemsوالتي تسمح بتوفير كم ىائل من المعمومات المكانية تساعد في عممية تخطيط
وجدولة المشاريع وبالشكل الذي يضمن وصول الخدمات البمدية لجميع مناطق مدينة اليندية وضمن المبالغ

المخصصة بالميزانية لكل عام .

اوال :يشكهت انبحث

احملىر االول ـ ينهجيت انبحث

بات من الواضح ان بمدنا العراق يواجو نقص في الخدمات المقدمة ومنيا الخدمات البمدية المتمثمة في مد

شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه الصالحة لمشرب وأكساء الشوارع واالزقة ،وبالرغم من تنفيذ العديد من ىذه

المشاريع اال ان معظميا ال يرقى لممستوى المطموب ،مما يجعل االستفادة منيا ضئيل نسبياﹰ أما بسبب أعادة العمل
فييا الكثر من مرة لتجاوز االخطاء أو بسبب معالجة مشاكل التنفيذ التي لم يؤخذ فييا بنظر االعتبار اسبقيات

التنفيذ كمد شبكات الصرف الصحي والمياه ثم أكساء الطرق ،مما سبب أىدار بالمال العام وتخصيص مبالغ طائمة
في الموازنة البمدية عمى نفس المشاريع ،ومن ىنا تتمثل مشكمة البحث باآلتي:

يوجد نقص كبير في تقديم الخدمات البمدية وخاصة ( التبميط ،واالكساء ،الرصف ) فضالﹰ عن تردي وضع
ىذه الخدمات في عموم التصميم االساس لمدينة اليندية .

ضعف الخطط الموضوعة والتي توضح مسار عمل البمديات وخططيا المستقبمية التي يتم من خالليا تقييم
أداء ىذه البمديات عن االعمال التي تنجزىا خالل الفترات القادمة .

 وجود تركيز في تقديم الخدمات في مناطق معينة واىمال مناطق أخرى وعدم شموليا بأبسط الخدمات
البمدية.
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة

ثانيا :أهًيت انبحث

تتجسد أىمية البحث في تسميط الضوء عمى موضوع إدارة المشاريع البمدية ويعد من الموضوعات الحيوية

وذات الصمة المباشرة بالخدمات المقدمة لممواطنين ،وقد أستخدم نظام المعمومات الجغرافية  ) )GISكأسموب جديد
لحل مشكمة توفير المعمومات المناسبة لمديري المشاريع ،حيث لم تستخدم ىذه االداة عمى مستوى البحوث

المقدمة في ىذا المجال عمى نطاق واسع ،كما أنيا تمكن من التوصل لممعمومات الدقيقة والواضحة عن حجم
الخدمات المقدمة والحاجة المستقبمية منيا مما يساعد في أعداد خطط واضحة مع تحديد االولويات لتنفيذ

المشاريع البمدية وتحدي د أي المناطق التي ىي بحاجة الى أعطاءىا االىمية االكبر في التنفيذ قبل غيرىا من
المناطق فضالﹰ عن أمكانية وضع الموازنات التقديرية لكمف ىذه المشاريع .

ثانثا  :أهذاف انبحث

يحاول البحث تحقيق أىداف عدة وكما موضح عمى النحو اآلتي :

تشخيص مستوى الخدمات المقدمة في كل منطقة من المناطق التابعة لقضاء اليندية وحاجة ىذه المناطق
من الخدمات التي لم تقدم بعد .

 أعداد جداول وخرائط لممناطق التابعة لقضاء اليندية بأستخدام الصور الجوية ومعالجتيا لتوفير قاعدة
معمومات ( مكانية ـ وصفية ) لجميع المرافق البمدية وبكافة انواعيا في القضاء.

 توثيق البنى التحتية لمخدمات البمدية في مدينة اليندية بأستخدام نظام المعمومات الجغرافية لالستفادة منيا
في أعداد الخطط ومراحل تنفيذىا وحجم المبالغ التي ترصد الييا من موازنة الدوائر البمدية لمدينة اليندية.

رابؼا :جمخًغ انبحث

يمثل مجتمع البحث عموم التصميم االساس لمدينة اليندية وىو أحد اىم االقضية التابعة لمحافظة كربالء

المقدسة والواقعة الى الجنوب الغربي منيا ،وقد تم اختيار ىذه المدينة السباب عدة أىميا :

 موقع المدينة في مكان حيوي يعد معبر لتسع محافظات في وسط وجنوب العراق الى مدينة كربالء
المقدسة ،حيث تمثل محطة استراحة لزائري ىذه المدينة .

 وجود حاجة ماسة لخطة عمل تسمح لمديرية بمدية اليندية من تقديم الخدمات البمدية في المدينة وبشكل
عادل لجميع االقضية فييا .

الحاجة الى نظام معمومات جغرافي يسيل أعداد الخطط المستقبمية ،إذ أن ىذا النظام يوفر معمومات دقيقة
وبسرعة فائقة .

 حاجة مدينة اليندية (متمثمة بشوارعيا وازقتيا ) الى أعداد خطة خمسية تبدأ من عام  3124ولغاية
 3128لمخدمات البمدية المتمثمة بالتبميط واالكساء والرصف وغيرىا من المشاريع وعمى وفق الموازنات
المخصصة والموارد البشرية المتوفرة في بمدية مدينة اليندية .
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة

احملىر انثاني( /االطار اننظزي الدارة املشاريغ ونظاو املؼهىياث اجلغزافيت )GIS

اوال  :يفهىو املشزوع وإدارة املشزوع

يعبر المشروع ( )Projectعن مجيود يتم القيام بو بيدف تحقيق انجاز محدد لمرة واحدة وذو طبيعة خاصة التتكرر

بنفس الصورة ،ويتم انجازه خالل فترة زمنية محددة وبحدود موازنة تقديرية موضوعة (الغريري ،)216 :3124 ،أو
مجموعة مترابطة من النشاطات مع نقطة بداية ونياية محددة والتي تنتج مخرجات فريدة من نوعيا ولمموارد التي خصصت

الجميا ( )Krajewski et al,2010: 74كما انو مبادرة الحداث التغيير من اجل تحقيق اىداف محددة في أطار جدول

زمني ،ويخصص عادة ميزانية محددة لكل مشروع( . )Tichapondwa,2009:25 & Modestoلذا فأي نشاط اقتصادي
يتم من خاللو انفاق الموارد المالية بيدف الحصول عمى عوائد أو منافع في المستقبل يطمق عميو بالمشروع .

أما إدارة المشروع فتمثل عممية تخطيط وتصميم وجدولة وادارة ومراقبة انشطة المشروع المترابطة من اجل

تحقيق اىداف معينة ضمن فترة زمنية وميزانية محددة ،أو انيا ممارسة لتحقيق االىداف المعمنة أو المحددة في

حدود الوقت والميزانية المحددة ،واالستخدام االمثل لمموارد (، )Olawale I. et al,2011:1

أو انيا تطب يق لممعرفة  ،والميارات ،واألدوات ،واالساليب عمى أنشطة المشروع لتمبية متطمباتو
(. ) Ribie`re,2008:133 & Lierni

وقد اصبحت إدارة المشاريع من الميارات القيادية واالدارية المطموبة في العديد من المنظمات والتي تعمل عمى

وضع جدول زمني والخطوات الالزمة لتقدم واكمال المشروع مع تحديد اصحاب المصالح والتخفيف من مخاطر

المشروع (. )Hartshorne,2013:541 & Alpert

ثانيا  :ختطيط وجذونت املشزوع

اساسيا في نجاح المشروع ،فالبرغم من ان التخطيط اليضمن نجاح المشروع
ﹰ
عامال
ﹰ
يعد تخطيط المشروع

اال ان انعدام التخطيط يضمن الفشل ( )2010:61،IKa et alوالتخطيط ىي المرحمة التي من خالليا يتم وضع
تفاصيل محددة  ،وجداول الزمنية وتطوير حمول لممشروع وفي أكبر قدر ممكن من التفاصيل ،مع تحديد الخطوات

الالزمة لتمبية أىداف المشروع ووضعيا موضع انرُفٍذ ،))Olawale I. et al,2011:2وتتضمن خطة المشروع

العناصر اآلتية (خير الدين: )236 :3123،

 عرض عام يتضمن ممخص قصير يضم أىداف المشروع وقائمة بالمحطات الرئيسة النجاز المشروع.
اىداف المشروع ،ويتضمن ىذا العنصر شرح لمفوائد المتحققة من المشروع .

االوجو التعاقدية ،إذ يعتمد المشروع عمى التعاقد الفرعي النجاز بعض مراحل العمل أو لتوفير الموارد كما
يتضمن الجوانب المتعمقة بالعقود واجراءات التنفيذ .

الجدولة ،اي تحديد جداول زمنية لتنفيذ االنشطة والفعاليات المطموب اداءىا في المشروع .

الموارد ،تتضمن كافة الموارد الالزمة النجاز المشروع من لحظة المباشرة وحتى االنتياء ويطمق عمييا أيضاﹰ
بالميزانية التقديرية .

االفراد ،وتشمل الكفاءات والخبرات والميارات المطموبة الداء انشطة المشروع ووقت احتياج المشروع ليا .
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
أما جدولة المشروع  ))Project Scheduleفهً ػًهٍح ذحىٌم خطح انًشروع انى جذول زيًُ نرشغٍم

المشروع بدءاﹰ من لحظة مباشرة العمل في المشروع ومرو اﹰر بجميع االنشطة المتتالية والمحطات الرئيسة وصوالﹰ

الى لحظة االنتياء من العمل في المشروع ،مع تحديد الوقت الالزم لتنفيذ المشروع من لحظة البدء وحتى

االنتياء (مصدر سابق  . )248 :وتتضمن جدولة المشروع استخدام أدوات واساليب تمثل جزء ال يتجزء من

عممية تنفيذ المشروع ،وىنالك ما يقارب ( )07أداة واسموب اال ان المستخدم منيا عمى نطاق واسع ومعروف

جدا ( ،)2010:65،IKa et alويؤدي استخدام ىذه االدوات واالساليب الى تحقيق فوائد كبيرة في جميع
قميل ﹰ
جوانب التخطيط والجدولة ورصد الوقت التكمفة والمواصفات لممشاريع ،ومن ضمن االدوات واالساليب المستخدمة

(ىيكل توزيع العمل ،مخططات جانت ،شبكات المشروع (المسار الحرج وتقييم ومراجعة المشروع (بيرت) تحميل

الحساسية ،تحميل التكمفة والمنفعة ،تقييم واستعراض اساليب الرسم ( ) GERTوغيرىا من االدوات ( Olawale

 ،)I. et al,2011:2اال ان ىنالك طريقتان تعد االكثر استخداماﹰ في تنفيذ جدولة المشاريع ىما البرمجة الشبكية

( )Network Programmingوخرائط جانت ( )Cantt Chartsوتقسم البرمجة الشبكية الى اسموبين
المسار الحرج ( ))CPM )Critical Path Methodواسموب بيرت ( Programming Evaluation

 ،)2010:65،et al IKa( PERT(( )Technique Revisionوتستخدم االدوات واالساليب لموصول الى
النتائج المرغوبة ،ويعد استخدام اسموب بيرت ( )PERTمن أكثر االساليب التي دعمت جدولة المشروع

يوميا لغرض انجاز الخطة ،وتعتمد معظم المشاريع عمى
ﹰ
ومراقبتو ،اال انو من اصعبيا كأداة لمراقبة المشروع
مخططات جانت ( ،)Kleiner,2007:4&Bowenkampإذ تمثل أداة مفيدة لتخطيط وجدولة المشاريع من

خالل عرض بياني لمدة الميام مع تطور الزمن يمكن تحديد المدد المطموبة لتنفيذ كل مرحمة بالمشروع ،قد

طورت ىذه االداة من قبل ىنري جانت عام  2:26واصبحت من االدوات الشائعة لتمثيل مراحل وانشطة المشروع
( . )Thiruvengadam,2004:19&Ahujaوستستخدم ىذه االداة الغراض ىذا البحث .

تتطمب بعض المشاريع المزيد من االدوات واالساليب أكثر من غيرىا من المشاريع عمى سبيل المثال

فضال عن أدوات أخرى ،في حين أن البعض
ﹰ
يحتاج البعض منيا الى قواعد بيانات ،أو أدوات العرض المرئي،
االخر من المشاريع ال يحتاج الكثير من ىذه االدوات بسبب العمميات المحدودة في المشروع (Aharzadeh

& )Hock Ow,2008:3والغراض ىذا البحث فسيتم االعتماد عمى قواعد البيانات باستخدام نظام المعمومات
الجغرافية . )GIS( Geographical Information System
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ثانثا( :يفهىو نظاو املؼهىياث اجلغزافيت )GIS

قدم العديد من الكتاب والباحثين تعاريف متنوعة لنظام المعمومات الجغرافية

Geographical

 ،)GIS( Information Systemإذ عرف عمى انو" اسموب يستخدم من قبل االفراد والمنظمات الخدمية في جمع
ومعالجة وتحميل البيانات المكانية وعرضيا عمى شكل جداول أو خرائط موضوعية ( )Thematic Mapلمعديد

من التطبيقات التي تتميز بالجودة العالية وسيولة االدراك البصري ليا عمى شاشة الحاسوب اآللي أو عمى الورق

البياني ،كما انو أداة لموصول الى الحمول والق اررات السديدة المبنية عمى معالجة وتحميل المعطيات والبيانات
مختمفة االنواع بدقة مع ربطيا بموقعيا الجغرافي الصحيح وبالشكل الذي يميزىا عن باقي انظمة المعمومات

االخرى (المؤسسة العامة لمتعميم الفني والتدريب الميني.)6 : 3116،

ومما تقدم يمكن القول ان نظام المعمومات الجغرافية ( )GISأداة تعمل عمى جمع ومعالجة وتحميل البيانات

المرتبطة بالمواقع الجغرافية لتقديم كم ىائل من المعمومات في فترة قصيرة من الزمن عمى شكل جداول وخرائط

تستعمل لموصول الى حمول أو التخاذ الق اررات المالئمة .

رابؼا  :انىظائف االساسيت ننظى املؼهىياث اجلغزافيت ()GIS

تضم نظم المعمومات الجغرافية مجموعة من العمميات والتي توحد ما بين البيانات الخاصة بالرسومات

احصائيا وتصنيفيا
ﹰ
مكانيا و
ﹰ
والبيانات الوصفية وتكون قادرة عمى إدارة وعرض وتحويل وتحميل ىذه البيانات
ونمذجتيا واخراجيا عمى شكل خرائط ببعدين أو ثالثة ابعاد  .وقد اتفق العديد من الكتاب والباحثين عمى تقسيم
وظائف نظم

المعمومات

الجغرافية الى

اربع وظائف رئيسة وكما

موضح عمى

(شرف( )47-46: 3119 ،عودة( )316: 3116،شقير( )66: 311:،عبد اهلل: )59: 3118،

النحو

اآلتي

 ادخال البيانات  :وتمثل اكثر عمميات نظم المعمومات الجغرافية تكمفة واستيالك لموقت وتشمل مراحل عدة

(جمع البيانات من مصادر مختمفة كالخرائط والصور الجوية واالستشعار عن بعد وغيرىا والتأكد من صحتيا

ودقتيا قبل ادخاليا لمنظام ثم تحميميا) ،إذ يتم تحويل جميع البيانات التي تم الحصول عمييا من الحالة

الورقية الى الشكل الرقمي اآلني بحيث يتمكن الحاسوب من قراءتيا ويسيل التعامل معيا خالل برامج عدة

ويطمق عمى ىذه المرحمة باالستحواذ عمى البيانات أو نقميا أو ترجمتيا .

 تخزين البيانات  :تعد من مقومات نظام المعمومات الجغرافية الجيد قدرتو عمى تنظيم البيانات وتخزينيا من
مصادر مختمفة كالخرائط والصور الجوية وربطيا مع بيانات نصية .

بناءا عمى
ﹰ
 معالجة وتحميل البيانات  :تعد من الوظائف الميمة كونيا المرحمة التي سوف يتم اتخاذ القرار
نتائجيا ،ويتم فييا انشاء مجموعة جديدة من الخرائط تعرض اشكال نتائج التحميل المتعددة وتضاف الى
قاعدة البيانات الجغرافية ،وتتكون طبقات جديدة يمكن الربط بينيا وبين مراحل آخرى متقدمة من التحميل
المكاني مثل التحميل ثالثي االبعاد .

 اخراج النتائج :تعتمد نوع النتائج عمى اليدف من بناء النظام وقدرة البرنامج المستخدم في اخراج المعمومات،
وتكون معظم مخرجات نظام المعمومات الجغرافية خرائط وجداول وتقارير.
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وم ن وظائف المراحل االساسية لعممية المعالجة رسم الخرائط وتغيير مقياس الرسم وتحويل شكل البيانات

ايضا دمج عدة بيانات تسمى بالطبقات ( )Layersبعضيا فوق
ﹰ
من شكميا الخطي الى الشبكي كما تشمل

بعض ،وتكمن عممية الدمج عمى أثارة اسئمة تحميمية يستطيع نظام المعمومات الجغ ارفية االجابة عنيا،

ويوضح الشكل ( )2تركيب الطبقات بعضيا فوق البعض اآلخر فضالﹰ عن تخزين المعمومات لكل طبقة وحصر
عدد مرات ظيور تكرار الظاىرة وحساب المساحة واالبعاد والحجوم ثم التحري واالستقصاء المكاني التي

يمكنيا ان تحدد مقادير انحراف الزاوية واتجاىيا وتقاطع الظواىر مع بعضيا البعض ثم تأتي عممية التحميل
االحصائي والكمي والسطحي لمعمميات المتعمقة بالظواىر الجغرافية (الزيدي.)224 :3118،
الزبائن

شكل ( )2تركيب الطبقات في نظم المعمومات الجغرافية

المصدر  :الزيدي ،نجيب (  . ) 3118نظم المعمومات الجغرافية  ،الطبعة العربية  ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع

 ،األردن ،ص . 224

خايسا  :دور واهًيت اسخؼًال نظاو املؼهىياث اجلغزافيت يف ػًم املخططني

توجد عالقة وثيقة ما بين نظم المعمومات الجغرافية وعممية التخطيط ،فكالىما يعتمدان عمى جمع البيانات وتحميميا

واالستفادة من نتائج ىذه التحميالت ،ونظ اﹰر لدور نظم المعمومات الجغرافية في تخفيض زمن العمل وزيادة الدقة وتقميل عدد
العاممين ،لذا يمكن استخداميا في اتمام عممية التخطيط كما انيا أداة مفيدة الجراء عمميات التخطيط بانواعيا كافة ،فيي
تكمن من جمع أكبر قدر من البيانات في وقت قياسي ،في حين ان جمع البيانات بالطرق التقميدية االعتيادية يحتاج الى

وقت اطول فضالﹰ عن عدد كبير من العاممين وخصوصاﹰ إذا كانت عممية التخطيط ستجري لمساحات كبيرة (شقير:311: ،

. )66

وتظير ىنا اىمية نظام المعمومات الجغرافية بوضوح إذ تمكننا من تخزين وتحميل وعرض ىذا الكم اليائل من

المعمومات بسيولة كما تساعد بالوصول لمقرار المالئم بسرعة ودقة لتمكن من وضع الخطط المالئمة ،كما تساعد

المخططين بالحصول عمى المعمومات الدقيقة والسريعة التي يمكن بناء الخطط المناسبة عمييا

(عبد اهلل )59 :3118 ،وتعددت استعماالت نظم المعمومات الجغرافية في مختمف المجاالت والعموم وفي دراسة
اجريت عام ( )2::6بينت ان اعمى استعمال كان في الخدمات العامة بنسبة ( )%39واقميا في مجاالت انتاج

الخرائط بنسبة ( ،)%5ويشير الشكل ( )3ليذه االستعماالت (دويكات . )43: 3111 ،
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
شكل ( )3نسب استعماالت نظم المعمومات الجغرافية في مختمف المجاالت
مجال الخدمات العامة
استخدامات دراسة سطح االرض
دراسات علوم االرض
المجاالت الحٌوٌة
مجاالت تسوٌق االعمال
ادارة البنى التحتٌة
مجاالت الجٌو سٌاسٌة
مجاالت صنع الخرائط

28%

7% 6%4%
9%

21%

9%
16%

المصدر :الدويكات  ،قاسم  . ) 3111 ( .أنظمة المعمومات الجغرافية  ،الطبعة األولى  ،جامعة مؤتة  ،األردن ،ص . 43

احملىر انثانث  :اجلانب انؼًهي نهبحث

اوال  :نبذة خمخصزة ػن قضاء اهلنذيت

تقع مدينة اليند ية في قضاء اليندية التابع لمحافظة كربالء المقدسة وتعد إحدى االقضية الثالث ليا إذ

تضم محافظة كربالء ثالثة اقضية رئيسة ىي (مركز كربالء ،عين التمر ،اليندية ) ،وتأتي مدينة اليندية بالمرحمة
الخامسة واالخيرة من حيث مساحة قضاء اليندية البالغ ( )245كم ²وتمثل ( )%47.7من مجموع مساحة قضاء

اليندية ،و( )%3.7من مجموع محافظة كربالء  ،كما تعد رابع تجمع سكاني في محافظة كربالء.

ثانيا  :يزاحم ختطيط يشاريغ انخبهيط واالكساء وانزصف ملذينت اهلنذيت.

سيتم في ىذا الجانب تحديد مستمزمات الحصول عمى قاعدة بيانات متكاممة لمدينة اليندية ضمن عموم

التصميم االساس ليا والذي اعد منذ ما يقارب االربعون عاماﹰ الماضية اال انو التتوافر قاعدة بيانات متكاممة عن

اعداد الشوارع ونوع الخدمات الموجودة في كل منطقة ،وتتضمن مستمزمات الحصول عمى قاعدة البيانات المراحل
المبينة عمى النحو اآلتي :

 تصميم قاعدة البيانات الخاصة بشوارع المدينة في برنامج نظام المعمومات الجغرافية ()GIS

يزحهت اػذاد قىاػذ انبياناث .

تشمل ىذه المرحمة اعداد قاعدة البيانات المطموبة والتي تستخدم في عممية التخطيط لتنفيذ المشاريع في

مدينة اليندية ،إذ سيتم رسم الشوارع والمنتزىات والمدارس وذلك ليتسنى جمع المعمومات المكانية عمى أساسيا من

واقع حال المدينة ،ويتم اعداد قواعد البيانات في برنامج نظم المعمومات الجغرافية وكما موضح في الجدول ()2

أدناه إذ يقوم البرنامج بأنشاء ثالث أعمدة آلياﹰ وىي العمود االول ( )Objectوالعمود الثاني ( )IDوالعمود الثالث

( )Shapeوالذي يتضمن الشكل الخاص بالمعمم ويمثل في ىذا البحث خط  ))Lineالذي يشير لمشوارع في ىذه
الطبقة من الرسم ،أما االعمدة المتبقية فتشير الى واقع حال لكل شارع من حيث العرض والطول والتبميط وغيرىا
من البيانات والموضحة في الجدول ( )2ادناه :
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جدول (  ) 2تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بطبقة الشوارع واألزقة

القراءة من اليسار الى اليمين

مساحة
االسفلت
لالكساء
(م)2

مساحة
االسفلت
للتبلٌط
(م)2

طول
القالب
نوع
خدمة
خدمة
الماء المجاري الشارع الجانبً
المطلوب

مساحة
حالة
القالب الرصف
الجانبً (م)2

عرض
الرصف
الكلً
للشوارع

حالة
الرصف

عرض
طول
حالة
حالة
التبلٌط الشارع الشارع التبلٌط

عرض
الشارع
الحقٌقً

Shape

ID

object

كما سيتم تصميم قاعدة بيانات خاصة باالمالك واالراضي وباالستناد الى واقع حال المدينة من ىذه االمالك

واالراضي وكما موضح في الجدول (  ) 3ادناه :

جدول (  ) 3تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بطبقة األمالك واألراضي
القراءة من اليسار الى اليمين

يزحهت رسى انطبقاث (. ) Layers

تمثل الطبقة مجموعة من المناطق عمى سطح االرض مطموب التعامل معيا والتي يتم رفعيا عن الخرائط مع

مراعاة استقاللية الطبقة بمجموعة من المواصفات والميزات التي تختمف عن سواىا من الطبقات ،وفي ىذا البحث

سيتم التعامل مع طبقتين فقط وكاآلتي :

 طبقة الشوارع واالزقة وتتكون من جميع المعمومات الخاصة بشوارع المدينة بكافة تفاصيميا المطموبة لممخططين .

 طبقة االمالك والعقارات الخاصة والعامة المبنية وغير المبنية وتتكون من جميع االجزاء المكونة لمتصميم

االساس لممدينة (السكنية ،التجارية ،والمناطق الخضراء ) .

فضال عن اجراء
ﹰ
يمكن التحكم في كل طبقة الطبقات واظيارىا واخفاءىا حسب الحاجة من خالل البرنامج،

عمميات التحميل والرسم واضافة المعمومات الي طبقة ،بعدىا سيتم توضيح الطبقات مع بعضيا البعض وستثبت

عمى الصورة الجوية الخاصة بالمدينة بعد اكمال رسميا ،إذ تحوي كل طبقة من ىذه الطبقات عمى معمومات خاصة
معينا ومقياس رسم معين بحسب الحاجة،
ﹰ
لونا
بيا ويمكن اظيار أي معمومة عمى الطبقة المطموبة واعطائيا ﹰ

وسيتم انشاء الطبقات من خالل برنامج ( )ArcGIS 9.2ومن ثم اختيار البرنامج الثانوي فيو ()ArcCatalog
وبحسب الخطوات أدناه :

فتح البرنامج والخاص بأنشاء الطبقات وستظير الواجية الرئيسة لمبرنامج .

 انشاء طبقتي الشوارع واالمالك والعقارات ووضعيا في ممف بأسم المشروع ليكون بداية المباشرة بالرسم عمى

الصور الجوية الخاصة بالمدينة .
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الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
االنتقال الى برنامج الرسم ( )ArcMapالخاص برسم التصميم االساس لممدينة ،إذ يتم استدعاء الصورة

الجوية الخاصة بالمدينة وىي نسخة حديثة تم الحصول عمييا من مديرية التخطيط العمراني في محافظة كربالء

المقدسة والخاصة باالقمار االصطناعية فضالﹰ عن استدعاء ممفات قاعدة البيانات التي تم انشاؤىا سابقاﹰ ومن ثم

البد ء بعممية الرسم خطوة خطوة إذ يتم رسم طبقة الشوارع الخاصة بالمدينة وبأستخدام المون االحمر وطبقة
فضال عن استخدام جياز
ﹰ
االمالك بالمون االزرق ،ونحصل عمى رسوم مطابقة من حيث المعمومات لواقع الحال،

( )GPSالخذ قراءات من واقع الحال ومطابقة مواقعيا عمى الخريطة ،وكانت النتائج بدقة عالية مما يشير الى

صحة المعمومات التي ستنتج بعد أكمال الرسوم من خالل قاعدة البيانات ،ويوضح الممحق( )2طبقة الشوارع

والممحق( )3طبقة االمالك الخاصة بالمدينة .

 بعد االنتياء من عممية الرسم عمى الطبقتين يتم حذف الصورة الجوية واجراء االنياء عمى الخارطة الناتجة

باستعمال أدوات البرنامج ثم المباشرة بأدخال البيانات التي تم الحصول عمييا من قبل الدوائر المختصة ( الماء،

المجاري ،والبمدية ) ،إذ يقوم البرنامج من خالل تمك البيانات بأجراء عمميات الحساب وتكوين قواعد البيانات
لجميع اجزاء التصميم االساس وتكون قابمة لمتحديث في حال حصول تغيير عمى الشوارع واالمالك وكما موضح

في الممحق(. )4

يزحهت أدخال انبياناث

فضال عن معمومات
ﹰ
تم جمع البيانات من مديرية بمدية اليندية  /شعبة تنظيم المدن وشعبة التخطيط والمتابعة،

عن واقع حال المدينة ودققت باستخدام جياز ( )GPSلتحديد الموقع كذلك تمت مفاتحة دائرة ماء اليندية ودائرة
مجاري اليندية لمحصول عمى البيانات الخاصة بأحياء ومناطق المدينة وادخمت البرنامج ضمن قواعد البيانات .
يزحهت ختشين انبياناث

بعد اكمال رسم طبقتين بكافة تفاصيميا تم تخزينيا عمى شكل خطوط ( )Lineتمثل مسارات تمك الطرق ،أما طبقة
االمالك فتم تخزينيا عمى شكل مساحات مغمقة ( )Polygonsوالتي تعبر عن حدود تمك المساحات ،حيث يكون
لكل خط تم أدخالو في الخريطة قيمة مشتقة من قاعدة البيانات التي تم أعدادىا واخاليا لمبرنامج .
يزحهت يؼاجلت انبياناث وحتهيهها

تتم في ىذه المرحمة عمميات معالجة البيانات وتكوين العالقات بين تمك البيانات من خالل أدخال معادالت

رياضية وحسابية واحصائية لمحصول عمى أعمدة لبيانات أخرى ميمة وربطيا بالخصائص لكل معمم تم رسمو

تمادا عمى
داخل الخريطة ،إذ توجد الكثير من االوامر في البرنامج والتي تمكننا من انتاج اعمدة جديدة لمبيانات اع ﹰ
بيانات تم الحصول عمييا من الخارطة والبيانات التي أدخمت لمبرنامج  .وبعد االنتياء من عمميات المعالجة

والتحميل نحصل عمى ما نطمق عميو بقاعدة بيانات نظام المعمومات الجغرافية (( )GIS( Data Baseالتي تخص

طبقة الرسم التي قمنا برسميا .
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
يزحهت ػزض اننخائج

نحصل في المرحمة االخيرة من مراحل عمل برنامج ( )ArcGIS 9.2الخاص بنظام المعمومات الجغرافية

عمى النتائج ،وتعتمد عممية عرض النتائج عمى الطريقة التي تم تخزين البيانات فييا ،وفي ىذا البحث تم أخراج
خرائط لالحياء الخاصة بالمدينة ولكثرة ىذه الخرائط بسبب وجود خارطة لكل حي من احياء مدينة اليندية سيتم

عرض خارطة حي المصطفى لمتوضيح وكما مبين بالممحق ( ،)5ومن خالل عممية ربط البيانات الوصفية
بالمكانية تم الحصول عمى خارطة متكاممة مثبت عمييا الشوارع المرقمة واالمالك المرتبطة بقاعدة البيانات والتي

توضح عدد الشوارع المبمطة في كل حي والتي ىي بحالة جيدة وصالحة لالستخدام وال تحتاج الى صيانة ،وعدد
الشوارع التي ىي بحالة سيئة وتحتاج الى صيانة وأكساء بسبب اىمال أعمال الصيانة الدورية لمطرق ،وكذلك

فضال عن أعمال االرصفة والقالب الجانبي كما سيتم عرض جداول بالبيانات
ﹰ
عدد الشوارع المبمطة في كل حي
الخاصة بكل حي والمتعمقة بالمعمومات الخاصة بالشوارع .وكما موضح بالمالحق (،):( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6

( ،)28(،)27(،)26( ،)25(،)24(،)23(،)22( ،)21وتشمل االحياء ( حي المصطفى ،حي المثنى ،الحي
العسكري وحي الضباط ،حي الحسين وحي الزىراء ،مركز المدينة القديم ،حي الداينية ،وحي االمير ،حي الشيداء،

وحي الدور الحجر ،حي الجمعية ،مركز المدينة  -منطقة الفرات ،الشوارع الرئيسة ،حي اممبيج ،وحي الحسين
الجديد )  .حيث توضح قواعد البيانات الخاصة بكل حي طول وعرض ومساحة الشوارع فييا .

ثانثا  :حقييى انىضغ انزاهن ملسخىي اخلذياث انبهذيت يف يذينت اهلنذيت

يالحظ من خالل العرض السابق لمبيانات الخاصة بشوارع مدينة اليندية والتي تم الحصول عمييا من برنامج

نظام المعمومات الجغرافية ( )GISان ىنالك تحديد واضح لمستوى الخدمات المقدمة في أحياء ىذه المدينة
والمتعمقة بخدمات الطرق ،إذ تبين ان ( )352شارع من أصل ( )644شارع قد وصمتيا خدمة التبميط وىي تعادل

( )73794م.ط وبنسبة ( )%67في حين ان عدد الشوارع التي لم تصميا ىذه الخدمة ( )3:3شارع وىي تعادل
( )5:778م.ط وبنسبة ( ،)%55وان فقط ( )%43من الشوارع المبمطة ىي بحالة جيدة والمتبقي غير صالح .

أما الشوارع التي ىي بحاجة الى صيانة واعادة أكساء بطبقة االسفمت سمك ( 7سم) (طبقة تسمى البايندر)

فيي ( )218شارع اي ما يعادل ( )%49من مجموع الشوارع المبمطة والبالغة ( )352شارع ،أما ما يحتاج الى
تبميط فيبمغ ( )75شارع والذي يتطمب جميع الطبقات ( الترابية ،الحصى الخابط واالسفمت) وذلك لتمفيا وعدم

جدوى اعادة أكساؤىا ،وىنالك شارعين فقط بحاجة الى زيادة عرض الشارع لعدم مطابقتو لمعرض التصميمي،

وكانت نسبة توفر خدمة االرصفة الجانبية ال تتجاوز ( )%38من مجموع شوارع المدينة وبما يعادل ( )251شارع

في حين ان ( )417شارع غير مخدوم بيذه الخدمة وبنسبة تعادل ( )%68من مجمل الشوارع ،وان ىنالك
( )%27من الشوارع اليمكن خدمتيا بسبب عرض اقل من (7م) وغير مطابقة لممواصفات العراقية لمطرق
والجسور مما يشير لوجود تجاوزات عمى الشوارع المحمية داخل االحياء السكنية .أما خدمة القالب الجانبي فتصل

الى ( )%44من مجموع شوارع المدينة اي ما يعادل ( )85637م.ط ،في حين ان نسبة الشوارع التي تتوفر فييا
ىذه الخدمة ( )%68أي ما يعادل ( )239469م.ط ،والشوارع المتبقية والبالغة ( )%21والتي تعادل

()32926م.ط فال يمكن خدمتيا بسبب ان عرض الشارع أقل من العرض التصميمي.
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
ان نسبة االرصفة الجانبية والقالب لمشوارع المبمطة والبالغة ( )%68تعادل ( )248شارع ،أما المبمط منيا

ولم يشمل بخدمة االرصفة والقالب الجانبي ( ):3شارع ،وىنالك ( )28شارع بعرض اقل من المواصفات .أما ما

يخص االزقة والتي تمثل ممرات صغيرة اليتجاوز عرضيا ()6م في احسن الحاالت وىي تقع بجانب المدينة القديم ،فال يوجد
أي مشروع خدمي فييا حيث ان نسبة ( )%86منيا غير مخدومة بالرصف اي ما يعادل ( )22675م.ط و ( )%36فقط
مخدومة بالرصف واالكساء اي مايعادل ()4:62م.ط وجميعيا بحالة سيئة وبحاجة الى أعادة وال تطابق المواصفات

المطموبة  .ويوضح الجدول ( )4ادناه مستوى توزيع خدمات التبميط واالرصفة والقالب الجانبي بشكل تفصيمي ولكل حي من

أحياء مدينة اليندية .

جدول ( ) 4مستوى توزيع خدمات التبميط واالرصفة والقالب الجاني لكل حي من أحياء مدينة اليندية
االحياء
الخدمات
انؼذد انكهً نهشىايع
انشىايع انًثهطح
انشىايع غٍر انًثهطح
انشىايع انًخذويح تااليصفح وانقانة انجاَثً
انشىايع غٍر انًخذويح تااليصفح وانقانة
انجاَثً
انشىايع انرً الًٌكٍ خذيرها (اقم يٍ :و)
االحياء/
الخدمات
انؼذد انكهً نهشىايع
انشىايع انًثهطح
انشىايع غٍر انًثهطح
انشىايع انًخذويح تااليصفح وانقانة انجاَثً
انشىايع غٍر انًخذويح تااليصفح وانقانة
انجاَثً
انشىايع انرً الًٌكٍ خذيرها (اقم يٍ :و)

حً
انضثا
ط
63
49
47
3

حً
انؼطكري

حً
انسهراء

حً
انحطٍٍ

حً انشهذاء

73
;4
55
3

53
9
47
9

:9
58
84
3

6:
64
9
<5

;4

44

55

;

6

7
يُطقح
انفراخ
;4
8
46
3

3
حً انحطٍٍ
انثاًَ
::
3
::
3
::
3

حً
انًصطفى

حً
انًثُى

76
74
5
<6

58
55
6
53

3

7

54

7
حً انذوي
انحجر
48
3
48
3

4
حً
انجًؼٍح
;7
;6
43
68

;
حً
ايهثٍج
;4
8
46
3

55
حً
انذاٌٍُح
46
3
46
3

53
43
43
4

45

9

47

9

45

47

6

:

7

:

:

7

حً االيٍر

رابؼا :وقج انخنفيذ يغ إػذاد املىاسنت انخخطيطيت

تم تقسيم كل مرحمة لتنفيذ الخطة إلى سنة باالعتماد عمى التخصيصات المالية لموازنة الدائرة الخاصة

بالمشاريع الخدمية ومن خالل المعمومات التي تم الحصول عمييا من شعبة الموازنات والمالية في دائرة البمدية
والتي تفيد بأن مبمغ الميزانية المتوقع باالعتماد عمى البيانات التاريخية والحالية يمكن تحديده بما يقارب من عشرة
مميارات إلى اثني عشرة مميار دينار عراقي وعميو ومن خالل المبمغ الكمي المطموب إليصال المشاريع البمدية

(التبميط واألكساء والرصف ) والبالغ تقريباﹰ أكثر من تسعة وخمسون مميار دينار عراقي والذي تم الحصول عميو
باالستفادة من نظم المعمومات الجغرافية من خالل الحصول عمى المعمومات األولية من كميات وأطوال وأعراض ومساحات

وبيانات أخرى ليتم معرفة الكميات المطموبة وتخمين التكمفة التقريبية بصورة أولية ،وكما موضح في أدناه :

المجموع الكمي لمكميات المطموبة لمتبميط باألسفمت ( ) 5:1896متر مربع .

 المجموع الكمي لمكميات المطموبة لطبقة األكساء باألسفمت ( ) 354415متر مربع .
المجموع الكمي لمكميات المطموبة لفقرة األرصفة الجانبية ( )425918متر مربع .
المجموع الكمي لمكميات المطموبة لمقالب الجانبي ( )2453:1متر طول .
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
 المجموع الكمي لمكميات المطموبة لرصف األزقة باالشتايكر( )85152متر مربع .

ومن خالل معرفة المبالغ التخمينية لكل فقرة من الفقرات المبينة أعاله والتي تم الحصول عمييا من دائرة

البمدية والتي تقوم بتسعير الكشوفات الفنية الخاصة بيا وحسب أسعار السوق الحالية  ،عمما ان ىذه األسعار

قابمة لمزيادة والنقصان وحسب الظروف االقتصادية ولكن بصورة طفيفة وان ىذه األسعار مأخوذة عمى أساس

التنفيذ بطريقة المقاولة  ،ويمكن إدراج تفاصيميا أدناه:

 السعر المخمن لفقرة التبميط بكافة تفاصيمو من أعمال الحفريات وطبقات الترابية مع الحدل وطبقات الحصى الخابط
( السبيس ) بطبقتين مع الحدل ثم التبميط باألسفمت سمك  21سم مع الحدل تقدر بمبمغ (  ) 61111خمسون

الف دينار عراقي لممتر المربع الواحد .

السعر المخمن لفقرة األكساء بطبقة أسفمت نوع بايندر سمك  7سم بكافة تفاصيمو الفنية من تنظيف وصيانة الشارع قبل
األكساء ورش مادة البرايم كوت تقدر بمبمغ (  ) 36111خمسة وعشرون الف دينار عراقي لممتر المربع الواحد .

 السعر المخمن لفقرة الرصف ببموك الرصف الخرساني ( االشتايكر ) سمك  7سم الخاص باألرصفة الجانبية بكافة
فقراتو من أعمال حفريات وتنظيف وأعمال فرش طبقة من الحصى الخابط سمك  31سم مع الحدل ثم التطبيق

باالشتايكر تقدر بسعر ( )61111خمسون الف دينار عراقي لممتر المربع الواحد.

السعر المخمن لفقرة مد القالب الجانبي ( الكربستون ) بكافة تفاصيمو من أعمال األسس وبناء القالب الجانبي
وصب الساقية الجانبية تقدر بسعر ( )66111خمسة وخمسون الف دينار عراقي لممتر الطول الواحد .

 السعر المخمن لفقرة رصف األزقة ببموك الرصف الخرساني ( االشتايكر ) الخاص باألزقة والشوارع سمك  9سم بكافة
تفاصيمو من أعما ل حفريات وتنظيف وحدل لألرضية وفرش طبقة من الحصى الخابط مع الحدل ثم الصب بالخرسانة العادية

سمك  21سم ثم التطبيق باالشتايكر تقدر بسعر ( )86111خمسة وسبعون الف دينار عراقي لممتر المربع الواحد .

ويوضح الجدول (  ) 5أدناه المبمغ االجمالي موزع عمى كل فقرة من فقرات المشروع .

الجدول (  ) 5المبمغ االجمالي موزع عمى كل فقرة من فقرات المشروع
التفاصيل

الكميات

السعر المخمن

المبمغ االجمالي

تبميط باالسفمت

5:1896

61111

3564:361111

أكساء باالسفمت

354415

36111

7172911111

االرصفة الجانبية

425918

61111

26851461111

القالب الجانبي

2453:1

66111

8496:61111

رصف االزقة باالشتايكر

85152

86111

6664186111
8<634558333

المجموع

وبعد معرفة حجم كميات التبميط واألكساء والرصف الالزمة لشوارع وأزقة المدينة وتخمين األموال الالزمة

اعتمادا عمى الميزانية المقدرة لمدائرة وعميو فان الوقت الالزم لتنفيذ
ﹰ
لتنفيذىا  ،سيتم وضع جدول زمني لمتنفيذ
الخطة بالكامل تقريبا خمسة سنوات في حال توفر تمك األموال سنوياﹰ حيث يتم تجميع األنشطة والبرامج الفرعية في
خطة عامة لممشروع عمى مدى المدة المقررة لمتنفيذ والبالغة ( )651يوم لكل مشروع مع االخذ بنظر االعتبار
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
فضال عن المبمغ الكمي المطموب لتنفيذ عموم الخطة ،وكما موضح
ﹰ
توافر الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ الخطة،

بالجدول( ،)6عمماﹰ ان بمدية اليندية بدأت العمل فعالﹰ بيذه الخطة حال االنتياء من وضعيا.

جدول (  ) 6لمخطة العامة لتطوير مشاريع التبميط واألكساء والرصف
الخطة العامة
اضى انُشاط

انًرحهح

يشروع ذطىٌر حً انحطٍٍ وانًصطفى
وانسهراء
يشروع ذطىٌر حً انًثُى و يركس انًذٌُح
انقذٌى وحً انذاٌٍُح واأليٍر ويُطقح انفراخ
يشروع ذطىٌر حً انضثاط وانؼطكري وحً
انجًؼٍح
يشروع ذطىٌر حً انشهذاء وانذوي انحجر
وايهثٍج وانشىايع انرئٍطٍح انؼايح
يشروع ذطىٌر حً انحطٍٍ انجذٌذ

انًرحهح األونى
انًرحهح انثاٍَح
انًرحهح انثانثح
انًرحهح انراتؼح

انًثهغ انًطهىب نهرُفٍذ

انًذج انىاجثح
نهرُفٍذ

انطُح انرً ٌثذأ
انؼًم فٍها

4493;4:<6;3

ٌ 873ىو

5346

4477;3<56:3

ٌ 873ىو

5347

446<47;7353

ٌ 873ىو

5348

4585458<333

ٌ 873ىو

5349

ٌ540ىو
45665543563
انًرحهح انخايطح
8<634558333
خًطح ضُىاخ
انًجًىع
المصدر  :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى البيانات التي تم الحصول عمييا باالستفادة من برنامج  ArcGISوالمسح الموقعي

534:

ومن ثم جدولة المشروع باالعتماد عمى البيانات التي تم الحصول عمييا من دائرة المجاري في المدينة من

خالل البدء أوال بالمواقع التي تنتيي منيا أعمال شبكة المجاري الثقيمة والتي تنفذ مشروع متكامل لممجاري الثقيمة
في جميع أجزاء المدينة مع إعطاء مدة أمان كافية لكل مدة تم الحصول عمييا ولكل جزء يتم تنفيذه تحاشياﹰ

لحصول أي تداخل ناتج عن تأخر أي موقع من المواقع التي يتم تنفيذ شبكة المجاري الثقيمة ألي سبب كان ،

وعميو يمكن إدراج تمك المشاريع باستخدام مخطط جانت والذي يوضح الخطة العامة لممشروع والمبين ( )7ادناه.
جدول ( ) 7مخطط لتقدم العمل لمراحل خطة تنفيذ مشاريع التبميط واألكساء والرصف

المدة (يوم)

المراحل

السنة

4;3

4;3

4;3

4;3

4;3

4;3

4;3

4;3

4;3

4;3

4;3

5346

5346

5347

5347

5348

5348

5349

5349

534:

534:

;534

انًرحهح االونى يشروع ذطىٌر
حً انحطٍٍ وانًصطفى
وانسهراء
انًرحهح انثاٍَح يشروع ذطىٌر
حً انًثُى و يركس انًذٌُح
انقذٌى وحً انذاٌٍُح واأليٍر
ويُطقح انفراخ
انًرحهح انثانثح يشروع ذطىٌر
حً انضثاط وانؼطكري وحً
انجًؼٍح
انًرحهح انراتؼح يشروع ذطىٌر
حً انشهذاء وانذوي انحجر
وايهثٍج وانشىايع انرئٍطٍح
انؼايح
انًرحهح انخايطح يشروع
ذطىٌر حً انحطٍٍ انجذٌذ

واخي اﹰر سيتم وضع تقرير مفصل لتنفيذ الخطة ،وكما موضح في التقرير المبين بالجدول ( )8ادناه
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
جذول (  ) :انرقرٌر انًفصم نهخطح انؼايح
ػُىاٌ انخطح
انثؼذ انًكاًَ نهخطح
غرض انخطح
انًشكهح انرً ذؼانجها انخطح
انرىقٍد انسيًُ نهخطح
انًىازَح انرخطٍطٍح نكم ػاو
انذوائر انًؼٍُح فً ذُفٍذ ويراتؼح انخطح
انًىايد انثشرٌح انالزيح نرُفٍذ انخطح
ذايٌخ ذقذٌى انرقرٌر
ذايٌخ إقرايانخطح

اوال  :االسخنخاجاث

ذقرٌر انخطح
وضغ خطح وجذول زيًُ نرُفٍذ يشايٌغ انرثهٍظ واألكطاء وانرصف نؼًىو انرصًٍى األضاش تاالضرفادج
يٍ َظى انًؼهىياخ انجغرافٍح
يذٌُح انهُذٌح  /يحافظح كرتالء انًقذضح
ذقٍٍى ويؼرفح انًىايد انًانٍح وانسيٍ انالزو نرقذٌى افضم انخذياخ انثهذٌح انًركايهح فًٍا ٌخص أػًال
انرثهٍظ واألكطاء وانرصف
ذىفٍر قاػذج تٍاَاخ يركايهح ػٍ وضغ وحانح خذياخ انرثهٍظ واألكطاء وانرصف فً ػًىو انًذٌُح يغ
يضى انخطىط انؼرٌضح انالزيح نهىصىل إنى انحانح انًثهى نهذِ انخذياخ خالل زيٍ يحذد
خًطح ضُىاخ
10-12يهٍاي دٌُاي ػراقً
وزايج انثهذٌاخ واألشغال انؼايح يًثهح تًذٌرٌح تهذٌح انهُذٌح
يحافظح كرتالء انًقذضح يًثهح تذائرج انًشايٌغ وانرخطٍظ
يهُذضٍٍ  ،فٍٍٍُ  ،يطاحٍٍ  ،يحاضثٍٍ  ،يذققٍٍ  ،ضائقٍٍ ,جهاخ ضاَذِ
// /
/ / /

احملىر انزابغ االسخنخاجاث وانخىصياث

تم التوصل لعدد من االستنتاجات والتي يمكن إجماليا عمى النحو االتي :

 تعاني المنطقة المبحوثة من سوء تقديم الخدمة البمدية فيما يتعمق بخدمات (التبميط واألكساء والرصف) أذ إنيا ال

تمبي الطموح خاصة وانو قد مر ما يقارب أربعون عام عمى إعداد التصميم األساس لممدينة بينما أظيرت نسب

اضحا بعد مرور ىذا الوقت  ،ويعزى ذلك إلى ان الخدمات والمشاريع التي قدمت بعد
تدنيا و ﹰ
ﹰ
تقديم ىذه الخدمات

عام  3114ىي مشاريع خجولة وغير مخطط ليا بشكل منطقي سميم  ،ولم تتمكن من إيجاد الحمول الجذرية
لالرتقاء بيذه الخدمات.

 توصل البحث إلى وجود إىمال كبير من قبل الدائرة البمدية حول موضوع الصيانة الدورية لألعمال والمشاريع التي
تقوم بتنفيذىا ىذه الدائرة والذي تسبب بخسائر مادية كبيرة من خالل تمف اغمب المشاريع التي قامت بتنفيذىا
سمبا عمى تقيميا في الوقت الحاضر والوصول إلى نسب متدنية في
ﹰ
الدائرة البمدية في السابق وبالتالي انعكس

تقديم الخدمات أعاله لممواطنين .

 تعاني مدينة اليندية من إىمال الواضح لخدمة رصف األزقة بشكل عام وخاصة مركز المدينة القديم حيث لوحظ
التدني الكبير لتقديم خدمات الرصف واألكساء لتمك األزقة عمماﹰ بأن ىذه األزقة تحتل نسبة كبيرة نسبياﹰ من حجم

الشوارع في المدينة وتخدم عدد كبير من المواطنين  ،كما لوحظ عدم وجود عدالة في توزيع الخدمات البمدية

ب شكل متساوي عمى جميع مناطق وأحياء المدينة وذلك مما يدلل عمى عدم وجود أسس عممية صحيحة في توزيع
الخدمات البمدية والعشوائية في تقديميا وفق اجتيادات شخصية وليس عمى أساس االستحقاق والحاجة الفعمية

وعدم وجود خطط عامة توضح آلية ومسار عمل الدوائر البمدية .
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
 تعاني منطقة البحث من عدم وجود خدمات مجاري الصرف الصحي لعموم المدينة بالكامل وىو مؤشر سمبي ليذه
الخدمة عمى طول عمر التصميم األساس لم يتم تنفيذ أي مشروع مجاري ثقيمة ( الصرف الصحي ) في المدينة ،

مما اثر سمباﹰ عمى تقديم الخدمات البمدية بعد عام  3114من تبميط واكساء لمطرق واألزقة لعدم وجود بنى تحتية
من شبكات مجاري باعتباره شرط أساسي لتنفيذ الخدمات البمدية النيائية حسب القوانين و التعميمات النافذة .

 لوحظ وفي مرحمة جمع البيانات في الدائرة البمدية عدم وجود خطة عامة تعمل من خالليا الدائرة البمدية ،وتوضح
فييا الخطوط العام ة لعمميا في تقديم الخدمات موضوع البحث أو غيرىا من الخدمات ،وذلك من خالل وضع

األىداف المراد تحقيقيا مع تحديد األليات الالزمة لتحقيق تمك األىداف من الموارد المالية والبشرية الالزمة لمتنفيذ

والزمن المتوقع لمحصول عمى افضل الخدمات ،وذلك بسبب عدم األيمان بموضوع التخطيط وتوظيف التكنولوجيا

الحديثة لخدمة العممية التخطيطية من قبل متخذي القرار .

 تعاني الدوائر الخدمية ذات العالقة( البمدية ،الماء ،المجاري) من وجود نقص كبير في البيانات المتوفرة حاليا عن
مستوى تقديم الخدمات ،وعدم وجود المعمومات الالزمة لتغطية كافة جوانب العمل البمدي والتي من خالليا يتم
وضع الخطط التنموية المطموبة ،كما لوحظ عدم وجود قاعدة بيانات محوسبة  ،بسبب إىمال تفعيل وحدات إدارة

المعمومات في تمك الدوائر.

 يبين البحث أىمية تكامل البيانات والمعمومات بين البمديات والمنظمات ألخرى وايجاد رؤية واضحة لكي تتطابق
بيانات البمديات مع بيانات المنظمات الحكومية وأن تكون ىنا كقاعدة بيانات موحدة تجمع فييا البيانات من اكثر

من جية حكومية وأن تكون ىذه البيانات محدثة باستمرار لكي يستفيد الجميع من البيانات المحدثة.

تبين أىمية نظام المعمومات الجغرافية ( )GISفي عرض المعمومات بشكل سيل ومبسط وسرعة عالية ووقت قميـل
مع إمكانية الحصول عمى أي معمومة حول أي شارع أو زقاق أو عقار بدقو وسرعة عالية.

ثانيا :انخىصياث

جاءت توصيات ىذا البحث استناداﹰ لما تم عرضو من استنتاجات لرؤية مستقبمية في معالجة الخمل لمخدمات

البمدية المقدمة ورفع مستوى األداء فييا وعمى النحو االتي :

 البد من التخطيط المستقبمي الجيد لتنفيذ مشاريع الخدمات العامة لمدينة اليندية مع ضرورة انتياج الدائرة

البمدية العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع الخدمية عمى مجمل أحياء المدينة والوصول إلى ابعد نقطة ضمن

التصميم األساس .

الحرص عمى إنشاء بنك معمومات مركزي خاص بنظم المعمومات الجغرافية ليتم الوصول إلى المعمومات بسيولة

واستخداميا من كافة البمديات والجيات المختصة مع تعزيز عممية تكامل البيانات بين الدوائر البمدية والمنظمات
الخدمية األخرى كالو ازرات ذات العالقة بأعمال البمديات مثل دوائر االتصاالت والكيرباء ،وبدعم حكومي من اجل

توفير كافة اإلمكانيات التي من شأنيا تحقيق بناء وتطبيق لتمك النظم بشكل فعال ،خاصة وان جميع الدوائر التي
تمت زيارتيا أثناء مرحمة جمع المعمومات والتي منيا دائرة الماء ودائرة المجاري قد أبدت رغبتيا وتعاونيا في تنفيذ

فكرة إنشاء ىذا البنك من المعمومات وذلك لحاجتيا الماسة إلى مثل ىكذا أنظمة حديثة.
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
الجغرافية(  )GISبحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددة
 الحرص عمى رفع مستوى أداء الدائرة البمدية فيما يخص أعمال الصيانة الدورية والمستمرة لجميع المشاريع

التي تقوم بإنجازىا ىذه الدائرة  ،وتخصيص األموال الالزمة ضمن أبواب الموازنة السنوية ،مع ضرورة المتابعة

المستمرة من قبل الدوائر الرقابية ذات العالقة عمى موضوع صيانة وادامة المشاريع ،والتأكيد عمى أىمية ىذا
الجانب من خالل وضع تعميمات مركزية وزارية تمزم الدوائر البمدية عمى تبني ىذا الموضوع.

 ضرورة إيجاد حل شامل ونيائي لحالة األزقة واإلىمال الذي أصاب مركز المدينة القديم نتيجة التقادم وعدم تقديم مشاريع

خدمية ممموسة من خالل تنفيذ الخطة المعدة حسب التوقيت الزمني الموضوع باالعتماد عمى توقيتات دائرة المجاري واإلعداد
لتنفيذ ىذا المشروع مع تييئة كافة اإلمكانيات البشرية والمالية لنجاح ىذا المشروع .

 تبني وزارة البمديات العامة والحكومة المحمية في كربالء المقدسة موضوع إكمال مشروع المجاري الثقيمة من

خالل متابعة سير المشروع الذي ينفذ حاليا وازالة كافة العقبات التي تقف أمام تنفيذ المشروع مع حل جميع
المشاكل التي تحول دون إكمال المشروع ضمن السقف الزمني المحدد  ،من خالل إيجاد الحمول المالئمة
والسريعة التي تساىم في إمكانية تنفيذ الخطة المعدة ضمن االطار الزمني المعد أو إمكانية التسريع من خالل

دمج اكثر من مرحمة خالل سنة واحدة .

ضرورة ايجاد إدارة تخطيطٌ لممشاريع في الدوائر البمدية ( كجية اختصاص) تمتمك قاعدة معمومات مركزية رقمية

(مكانية ووصفية) تحتوي كافة معمومات ومواقع المرافق والخدمات البمدية عمى مستوى محافظة كربالء المقدسة

وتقيم مستوى تقديم الخدمات
يسيل معرفة ودراسة وتحميل وتخطيطٌ الخدمات البمدية
وتحديثٌيا باستمرار ،مما ٌ
ٌ
البمدية باستمرار ضمن األحياء وأماكن العجز واليدر ،فأفضل المعمومات تقود إلى أفضل الق اررات.

 االستفادة من الترقيم الذي نتج من عممية إنشاء قاعدة البيانات بواسطة برنامج نظم المعمومات الجغرافية

( ) ArcGIS 9.2من خالل ربط البيانات المكانية والوصفية لمشوارع واألزقة ،حيث يمكن االستفادة من ىذه الميزة
في عمل مشروع لترقيم الشوارع عمى واقع الحال وحسب التسمسالت التي تم الحصول عمييا بواسطة البرنامج ،
لتسييل االستدالل عمى المواقع المراد تنفيذ مشاريع أوأعمال صيانة وغيرىا  ،وتسيل عمى المواطن والدائرة المعنية

وحتى عمى المسؤول في حال حدوث أي خمل في تقديم أي خدمة من الخدمات البمدية أو خدمات الماء والمجاري

ويمكن تعميمو عمى بقية الدوائر الخدمة من الو ازرات األخرى كدوائر االتصاالت والكيرباء والدفاع المدني والشرطة

وغيرىا  ،حتى تكون عممية االستدالل دقيقة وسريعة ومثبتة عمى خرائط التصميم األساس وواقع الحال .
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تخطيط وجدولة تنفيذ مذاريع الخدمات البلدية بأدتخدام نظام المعلومات
) بحث تطبيقي في مدينة الكندية ـ محافظة كربالء المقددةGIS (الجغرافية

املصادر

. بيروت،مكتبة زين الحقوقية واالدبية، إدارة االنتاج والعمميات،)3124( ، سامي ذياب عبد الرزاق،الغريري
، الطبعة االولى، إدارة المشاريع المعاصرة – منيج متكامل في دراسة إدارة المشاريع،)3123(، موسى احمد،خير الدين

.  عمان،دار وائل لمنشر والتوزيع

 المممكة العربية،) نظم المعمومات الجغرافية3116(  السعودية،المؤسسة العامة لمتعميم الفني والتدريب الميني

.السعودية
. يصر, اإلضكُذيٌح، داي انًؼرفح انجايؼٍح، ) َظى انًؼهىياخ انجغرافٍح أضص وذذيٌثاخ533; ( ، يحًذ إتراهٍى،شرف
 داي انًطٍرج نهُشر،) أضاضٍاخ َظى انًؼهىياخ انجغرافٍح وذطثٍقاذها فً يؤٌح جغرافٍح انطثؼح األونى5338(  ضًٍح،ػىدج
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Planning and scheduling projects of municipal services using
)geographic information system (GIS
Applied Research in the Hindia city of the province of Karbala
Abstract
The research has handled an important service sector in Iraq which is the
municipals sector since it is connected directly and closely with the services
presented to the citizens, and because the process of accomplishing the projects
needs planning and scheduling for implementing these projects according to the
available financial allocating and it was no choice but finding modern methods that
help succeeding the processes of planning through making use of Geographic
Information system (GIS) in providing the necessary information in scheduling the
projects since it is considered as one of the tools that conveys the occurred in
collecting the huge amount of the locative data related to the items of the essential
design of the towns.
The problem of the research was represented by the large shortage in the
presentation of the municipal services especially (paving، cladding، and Flooring ) in
addition to the retrogression of these services in the total essential design of the town
of Hindia with the weakness of the established plans which demonstrates the course
of the municipals and its future plans، which we can evaluate the performance of
these municipals about the projects that are going to be accomplished during the
coming periods with the concentration of providing the services to certain areas
while neglecting the other areas. The research aims to prepare schedules and charts
to the areas belong to the Hindia Town by using the Satellite pictures and treating
and producing them with the possibility of diagnosis the level of services presented
in each area that belongs to the town under consideration, which would help in
making the right decision related to the execution of the projects in such a way that
secures the prevention of interference with projects of other enterprises in the town.
The research reached many conclusions such as the absence of general plan that can
guide the municipal establishments in the Hindia Town because of the unavailability
of the data related to the level of the services presented and the actual need for
different areas in the town of these services. One of the recommendations of the
research is the necessity of the good future planning for executing the public services
projects in the town with the establishment of central an integrated information
Bank for the geographical information and the updating it continually to be used by
the municipal establishments and the other authorities related to the process of
planning to the future projects.

Key words: project- project management- project planning- project schedulinggeographic information system (GIS) .

