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 الخالصة

 نال ذلك جدا كبير دور الصلبة النفايات إدارة عملية في الجغرافية المعلومات نظم دور إن
 و المكانية المعلومات و المعطيات على تعتمد للنفايات واإلدارة  التخطيط عمليات من عديدة جوانب
 إزالـة  و جمع عمليات لتسهيل بدقة و بسرعة ومعالجتها تخزين البيانات في يقوم النظام فان بذلك

 التي شاحناتال ستسلكها التي الطرق تخطيط و للتجميع كمحطات المواقع أفضل تحديد و النفايات
 جديـدة  طمر مواقع تحديد أخيرا و موقع الطمر إلى ثم و التجميع محطات إلى النفايات بنقل تقوم

 بتأمين أيضا يقوم بل فحسب الكلفة و الوقت توفر وسيلة ليس فالنظام . المواقع هذه ومراقبة ومناسبة
   .ياتالنفا لمشكلة المستقبلي المراقبة لبرنامج الرقمية المعلومات من بنك

في تسهيل توفير الخدمات وجعل االدارة للخدمات  (GIS)وتم تحديد مدينة الكوت لتطبيق نظام 
البلدية اكثر سهولة في التعامل وسرعة في التطبيق لتوفير الخدمات بالمستوى المطلوب، فيمكن 

، فرز ادارة النفايات الصلبة، تحديد الملكية(تطبيق النظام في مجاالت الخدمات البلدية مثل 
) المقاطعات وتوزيعها، اكساء الطرق الداخلية للمدينة، انشاء المنتزهات والحدائق العامة، الخ

وبما ان مشكلة ادارة النفايات الصلبة من المشاكل البيئية الخطرة وذات التحديات الصعبة على 
فية توظيف تقنية مستوى البلد والعالم تم اختيارها في هذا البحث خدمة اساسية تقدمها البلدية وكي

(GIS) في ادارتها بشكل اكثر مرونة وفعالية من الطرق التقليدية. 
 

Using Techniques of Geographic Information Systems (GIS) 
in The Municipality Services of The Kut City 

Abstract 
The role of GIS in the management of solid waste a very big role because 

many aspects of operations planning and management of wastes based on the data 
and spatial information and thus, the system is to store and manipulate data 
quickly and accurately to facilitate the collection and removal of waste and 
determine the best sites stations of the assembly and planning methods that would 
be taking trucks that transport waste to the assembly stations and then to the 
landfill site, and finally select a new landfill sites and appropriate monitoring of 
these sites. The system is not a means save time and cost, but also to secure the 
Bank of digital information for future monitoring program to the problem of 
waste. 
Have been identified the city of Kut to the application system (GIS) to facilitate 
the provision of services and make the administration of municipal services more 
easily in the handling and speed in the application to provide services to the 
required level, you can apply the rules in the areas of municipal services (such as 
solid waste management, determination of ownership, sort provinces and 
distribution of clothing internal roads of the city, the establishment of public 
parks, etc.), including the problem of solid waste management of the 
environmental problems of hazardous and are difficult challenges at the level of 
the country and the world have been selected in this research an essential service 
provided by the municipality and how to employ the Technology (GIS) to manage 
it more flexible and effective traditional methods. 
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