
 ابستخدام نظم املعلومات اجلغرافية والية اخلرطومب لمعامل التارخيية لدولة املهديةخريطة األساس ل تصميم

Design Base Map for Mahdia in Khartoum 

Using Geographic Information System(GIS) 

 الفضل طوطو د.

 جامعة الزعيم األزىري ، كلية علوم احلاسوب وتقانة ادلعلومات، اخلرطوم، السودان 

 

لمعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية ابستخدام نظم ادلعلومات خريطة األساس ل تصميمتتناول الورقة  املستخلص: 

اسات اليت تربط بني رلاالت تقانة ادلعلومات والتاريخ اجلغرافية بوالية اخلرطوم، حيث دتثلت مشكلة الورقة يف قلة الدر 

خريطة أساس السوداين، وقلة ادلعلومات اخلاصة ابدلعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم، وعدم وجود 

الورقة يف توضيح أمهية نظم ادلعلومات اجلغرافية ودورىا  وأىداف اجلغرافية التارخيية بدولة ادلهدية. كما تتمثل أمهيةللمعامل 

مجع وتصنيف ادلعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم، نشاء ، يف توثيق وادارة ادلعامل التارخيية لدولة ادلهدية

استخدام ادلنهجية التحليلية الوصفية خريطة االساس للمعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم. سوف يتم 

معلم  13مجع وتصنيف  ادلتمثلة يف التحليل والتصميم والتطبيق. توصلت الورقة ايل العديد من النتائج من أمهها: 

اترخيي لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم ) واحد معلم مبدينة اخلرطوم، واحد معلم مبدينة حبري، احدي عشر معلم مبدينة ام 

انشاء خريطة االساس للمعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم. كما توصي الورقة ايل العديد من ، درمان(

منوذج البياانت اجلغرايف  تصميمالتوصيات من أمهها: مجع وتصنيف ادلعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية ابلسودان، 

دلهدية ابلسودان، انشاء خريطة االساس للمعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية للمعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ا

ابلسودان. ومن أىم التوصيات ادلستقبلية للورقة التوثيق االلكرتوين للميداي جلميع ادلعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية 

 ابلسودان.

 

 GIS Dataالدولة ادلهدية، منوذج البياانت اجلغرايف) (،GISنظم ادلعلومات اجلغرافية)مفتاح الكلمات: 

Model(خريطة االساس ،)Base Map(التوثيق االلكرتوين التارخيي ،)E-history.) 
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للمعامل التارخيية، لذلك صلد ان ىذه  خرائط تصميمامكانية كبرية يف انشاء و دلعلومات اجلغرافية إن لنظم ا املقدمة: .1

، دتثلت مشكلتها يف ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية بوالية اخلرطومادلعامل التارخيية لدولة ادلهدية الورقة ادلتمثلة يف 

 االيت:

 قلة الدراسات اليت تربط بني رلاالت تقانة ادلعلومات والتاريخ السوداين. (1

 قلة ادلعلومات اخلاصة ابدلعامل التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم. (2

 .بوالية اخلرطوم التارخيية بدولة ادلهديةللمعامل  طة أساسخريعدم وجود  (3

 تصميموامكانياهتا يف م ادلعلومات اجلغرافية ودورىا وقد انبنت دوافع الورقة علي أمهية الورقة ادلتمثلة يف توضيح أمهية نظ

 وقد أبرزت الورقة ثالثة أىداف رئيسة متمثلة يف االيت: للمعامل التارخيية لدولة ادلهدية. خريطة االساس

 .توضيح أمهية نظم ادلعلومات اجلغرافية ودورىا يف توثيق وادارة ادلعامل التارخيية لدولة ادلهدية (1

 .مجع وتصنيف ادلعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم (2

 التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم.انشاء خريطة االساس للمعامل اجلغرافية  (3

للدراسة حدود جغرافية وزمانية، حيث دتثلت حدودىا اجلغرافية علي حدود والية اخلرطوم اليت دتثل عاصمة دولة 

زلليات وىي زللية اخلرطوم، زللية جبل أولياء، زللية أم درمان، زللية   7السودان، حيث حتتوي زللية اخلرطوم علي 

. أما احلدود [1]وحدة ادارية 105ة أمبده، زللية حبري، زللية شرق النيل. كما حتتوي والية اخلرطوم علي كرري، زللي

 .رطوم دتثلت يف فرتة دولة ادلهدية يف السودانالزمانية لوالية اخل

 [2]ولكن ديكن ان نعرف نظم ادلعلومات اجلغرافية ابهنا" ىنالك عدة تعريفات لنظم ادلعلومات اجلغرافية، اخللفية: .2

جلغرايف أو البياانت ادلكانية من خالل عتاد نظام يقوم ابلتقاط ، وختزين ، وادارة ، ومعاجلة ، واسرتجاع، وحتليل ا

:ىي  [3](2005عودة)ديكن ايضا  وبررليات الكمبيوتر و االجهزة ادلكانية االخري النشاء وانتاج اخلرائط". 

طريقة أداء تعمل ابحلاسوب من خالل برانمج معني حبيث تكون قادرة علي التعامل مع البياانت 

اليت دتثل ظاىرات سطح االرض يف منطقة معينة، وكذلك التعامل مع بياانهتا  –اخلرائط  –اجلغرافية 

الكمية والنوعية كمدخالت، ومعاجلتها هبدف احلصول علي سلرجات عديدة قوامها اخلرائط علي 
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ىي أداة تقوم علي تنظيم  [4]ديكن ايضا بظاظو ."اختالف انواعها، واليت تعرف كافة البياانت الوصفية

السناد ادلعلومات اجلغرافية والوصفية بواسطة احلاسوب، وربطها مبواقع اجلغرافية ابستخدام أحد أنظمة ا

كما أن لنظم ادلعلومات اجلغرافية العديد من االسقاطي أو االحداثي للتعامل مع البياانت كنظام معلومات.

نظام كمبيوتر ديتلك اربعة رلموعات لقابلية [5]م أنو ىو 1989عام  Anroffتعريفالوظائف واليت تتمثل يف 

)ختزين  data management ، ادارة البياانت data input مرجعية البياانت اجلغرافية وىي ادخال البياانت

 manipulation and analysis (، ادلعاجلة والتحليلretrieval واسرتجاعها   data storage البياانت

ىنالك العديد من الدراسات السابقة اليت اىتمت بنظم ادلعلومات اجلغرافية وربطها  .data output ، ادلخرجات

ايل امكانية تطبيق نظم ادلعلومات اجلغرافية  [6](Mariaاشارت ) ابدلعامل التارخيية أو االثرية، مثال علي النحو التايل:

علي ادارة ادلواقع الرتاثية، واظهار امكانية االىتمام ابلرتاث الثقايف ابستخدام ىذه االداة، وذلك من خالل توفري سجل 

يف إدارة  دراسة بظاظو دقيق يشمل مجيع ادلواقع الرتاثية شلا يسهم يف زايدة احلفاظ علي ادلواقع االثرية بشكل مستدام.

يف ادارة ادلواقع  املواقع االثرية والرتاثية يف دولة االردن، حيث وضح امهية نظم املعلومات اجلغرافية كاداة فعالة

  .[7]االثرية والتارخيية وقد طبق ذلك علي ادلساجد ادلوجودة يف زلافظة ادلفرق، مث اتبع ذلك يف ورقة أخري للكنائس

، وىي دراسة تطبيقية على زلمية  [8]تطبيق نظم ادلعلومات اجلغرافية يف إدارة احملميات الطبيعيةابمكانية كما قام 

دبني يف األردن، الذي ساىم فيها بنقاش عن أمهية نظم ادلعلومات اجلغرافية يف دعم صناعة السياحة والتنمية 

 ادلواقع إدارة ( يفGISتطبيقات )يف   [7]دراسة كما أضاف   االجتماعية على ادلستوى الدويل واحمللي. االقتصادية و 

حيث دعم فيها ابمهية الدراسة ودورىا املفرق  حمافظة يف البيزنطية الكنائس على تطبيق ، وهنا وضعسياحياً  األثرية

التسويق االلكرتوين اجلغرايف.  كما انقش الباحث ايضا دراسة " ادلعلومات ابستخدام نظام واإلدارة يف التخطيط

حيث  [4]وىي دراسة تطبيقية على مواقع السياحة العالجية يف األردن، "،ARCGIS9.2ابستخدام برجمية 

الوسائل الناجحة يف رلال التسويق السياحي االلكرتوين ابستخدام نظام ادلعلومات حبثت الدراسة يف أتىيل أحد 

كما  اجلغرايف.وامهية االستفادة  من ىذه الدراسة يف دراسة التسويق االلكرتوين وامهيتو بتطبيق نظم ادلعلومات اجلغرايف.

ايل امكانية نظم ادلعلومات اجلغرافية يف ادارة ادلواقع االثرية سياحيا من خالل بناء  [9]( Loannidisاشار )
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file:///D:/0-Pubishers/Send/Conf2016/Ref/ورقة%20-%2033.pdf
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وذلك من خالل انشاء قاعدة البياانت اجلغرافية للمواقع االثرية دلنطقة الدراسة، مث  منوذج يف منطقة فيليبيا يف اليوانن،

 حتديد ادلسارات السياحية، اضافة ايل بناء عدد من النماذج دلنطقة الدراسة ديكن من خالذلا دعم متخذي القرار. 

وقد اتبعت ادلنهجية ثالثة اخلرطوم، بوالية  لدولة ادلهدية للمعامل التارخييةبتحديد سوف تقوم الورقة  املنهجية: .3

 التطبيق. –التصميم  –مراحل واليت تتمثل يف االيت: التحليل 

يف ىذه ادلرحلة سوف نقوم بتحليل ادلشكلة، ومجع ادلعلومات الوصفية وادلكانية للمعامل  (: التحليل:1املرحلة ) .3.1

 فية لتطبيق ادلعامل التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم.وحتليل ادلتطلبات الوظيفية والغري وظيالتارخيية بوالية اخلرطوم، 

ة ادلعامل اجلغرافية التارخيية لدول تصنيفيف ىذه ادلرحلة سوف نقوم بتصميم منوذج  (: التصميم:3املرحلة ) .3.3

 ادلهدية بوالية اخلرطوم.

 خريطة االساس للمعامل التارخيية لدولة ادلهدية تصميمبويف ىذه ادلرحلة سوف نقوم  (: التطبيق:3املرحلة ) .3.3

، Storage، التخزين Inputوىي االدخال  :[10]خطوات اربعة ابستخدام نظم ادلعلومات اجلغرافية من خالل 

 .Output، االخراج  Analysis & Manipulationالتحليل وادلعاجلة 

 األويل: االدخال  اخلطوةInput : للمعامل التارخيية ابدخال البياانت ادلكانية والوصفية  اخلطوةحيث تتمثل ىذه

بغرض التخزين، ابستخدام رلموعة من ادوات االدخال ادلختلفة مثل ادلاسح الضوئي،  لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم

 والبلوكر وغريىا.

  الثانية: التخزين اخلطوةStorage : للمعامل التارخيية بتخزين البياانت ادلكانية والوصفية اخلطوة حيث تتمثل ىذه

 وذلك بغرض التحليل وادلعاجلة. وذلك ابستخدام رلموعة من ادوات التخزين ادلختلفة. .لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم

  الثالثة: التحليل واملعاجلة اخلطوةAnalysis & Manipulation : بتحليل طوة اخلحيث تتمثل ىذه

البياانت ادلكانية والوصفية، ابستخدام خوارزمية صلة اجلوار بنظم ادلعلومات اجلغرافية، ذلك الن نظام  ومعاجلة

 [11]( ىو نظام معلومات يسمح ابستخدام ادلعلومات ادلكانية بكفاءةGISادلعلومات اجلغرايف )

  الرابعة: االخراج اخلطوةOutput  : للمعامل التارخيية ابستخراج انتج التحليل ادلكاين اخلطوة حيث تتمثل ىذه

 أو غريىا. اترخييةاو صور  اترخييةأو خرائط  اترخييةيف صورة تقارير لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم 
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 للمعامل التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم.الوصفية ادلكانية و البياانت  مت حتليل وتصميم وتطبيق النتائج والتحليل: .4

ومجع ادلعلومات الوصفية وادلكانية للمعامل اجلغرافية والتارخيية بوالية اخلرطوم من وزارة السياحة  حيث مت حتليل ادلشكلة،

موقع اترخيي لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم،   13حيث مت احلصول علي  ،[12]واالاثر واحلياة الربية االحتادية ابلسودان

واجلدول أدانه   لتطبيق ادلعامل التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم.حتليل ادلتطلبات الوظيفية والغري وظيفية كما مت 

 يوضح تصنيف ادلواقع التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم حسب مدن الوالية الثالث.

 : معامل عصر ادلهدية بوالية اخلرطوم حسب ادلدن الثالث.1جدول 

 البيان العدد املدينة التسلسل

 طابية تويت. 1 اخلرطوم  .1

 طابية مشبات. 1 حبري  .2

قباب محد النيل، قبة اإلمام ادلهدي، بيت اخلليفة، دار الرايضة، سجن  11 أم درمان  .3

ام درمان، سور ادلالزمني، طابية ام درمان)ش،ج(، ميدان اخلليفة، 

 ش و ج.-مستشفي ام درمان ادللكي، شيخ الطيب ، طابية السرحية

 

 Sets، حيث تتكون رلموعات Datasets 0 Layers [13]حيث مت حتديد وانشاء رلموعات البياانت 

(، رلموعة ادلعامل التارخيية Area Datasetرلموعات: رلموعة منطقة الدراسة) 3التطبيق أو النظام علي 

(Geohistoric Dataset( ورلموعة التحليل وادلعاجلة ،)SpatialAnalysis Dataset حيث ،)

 .Layersدتثلت أي رلموعة من ىذه اجملموعات علي عدة طبقات 
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معامل مباين، بيوت، مناطق ) ، ومت تصنيفها ايل ية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطومادلعامل التارخي تصنيفكما مت تصميم منوذج 

 خريطة االساس للمعامل التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم. تصميمديكن  (، وىي موجود يف اخلريطة أدانه، كماوغريىا

 

 خريطة االساس للمعامل التارخيية لدولة ادلهدية لوالية اخلرطوم.( : 1خريطة )
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علي النحو  يف خادتة ىذه الورقة توصلت الورقة ايل العديد من النتائج والتوصيات والدراسات ادلستقبلية، اخلامتة: .5

 ادانه.

 من النتائج، من أمهها االيت: العديدتوصلت الورقة ايل  النتائج: .5.1

 .توضيح أمهية نظم ادلعلومات اجلغرافية ودورىا يف توثيق وادارة ادلعامل التارخيية لدولة ادلهديةمت  .1

 .التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم جغرايفم معل 13مجع وتصنيف مت  .2

 االساس للمعامل اجلغرافية التارخيية لدولة ادلهدية بوالية اخلرطوم.انشاء خريطة  .3

 

 كما توصي الورقة ايل رلموعة من التوصيات، من أمهها االيت: التوصيات: .5.3

 .ية لدولة ادلهديةلمعامل التارخيالبياانت الوصفية وادلكانية ل مجع وتصنيف (1

 .ية لدولة ادلهديةمنوذج حتليل أمناط التوزيع اجلغرايف للمعامل التارخي تصميم (2

 .ة اجلوار، ابستخدام حتليل صلية لدولة ادلهديةتقييم منط التوزيع اجلغرايف للمعامل التارخي (3

 

، من الرؤية ايل دراسات مستقبليةتوصلت الدراسة ايل رلموعة من كما   الدراسات املستقبلية:: .3.1

 أمهها االيت:

 لسودان.ابلمعامل التارخيية لدولة ادلهدية البياانت الوصفية وادلكانية ل مجع وتصنيف (1

 لسودان.لمعامل التارخيية لدولة ادلهدية ابأرشفة البياانت الوصفية وادلكانية ل (2

 ابلسودان.ية لدولة ادلهدية بوالية التوزيع اجلغرايف للمعامل التارخيحتليل واقع  (3
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