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دراسة حالة حملية أم درمان بالعاصمة : جغرايف للسكان واملساكنبناء نظام معلومات  حنو

 ستمارة الورقية الطويلة والقصريةالسودانية اخلرطوم كبديل لال

 

 (1)دفخرالدين أحمد عبدهللا محم
 

، أهمزتتى وأ تتاات ارلزتتاس المو تتو ، مقدمتتى، اشتتلملا الدسا تتى ملتت  ملختت  باللغتتى العربزتتى وا ن لز يتتى :الملخصص 

بنتتاء نظتتام المعلومتتات ، ا طتتاس النظتترل والدسا تتات الستتابقى، حتتدوا الدسا تتى، أهتتداا الدسا تتى، الدسا تتىمشتتكلى 

قوامتد ، منه زتى ننلتاخ رريطتى اس تان لمنطقتى الدسا تى، منطقتى الدسا تى) ال غرافي للسكان والمساكن فتي الستواان

ء نظتام المعلومتات ال غرافتي للستكان والمستاكن تناولتا الدسا تى بنتا .ثم الخاتمتى، النلائج واللوصزات، بزانات النظام(

 تهولى ت ديتد بزاناتته ب قتل تكلاتى مالزتى  :وقد أثالا الدسا ى نمكانزى بنائه الذل  زحقق فوائتد مديتدم منهتا، في السواان

 كمتا أنته يعتد بتديجر  جتراء مملزتات تعتداا، و هولى ا لخدامه في مملزى اللخطتز  لللنمزتى بكتل اقته وشتاافزى، وزمنزى

وقد أوصا الدسا ى بضتروسم تتدسيا العتاملزن فتي م تاتت اللعتداا متن طريقتى ، السكان والمساكن بالطرق اللقلزديى

وملت  ننشتاء بترامج تعلزمزتى فتي مرحلتى الدسا تى ال امعزتى وفتوق ، بناء نظام المعلومات ال غرافي للسكان والمستاكن

الاحتتوذ تات الةتتلى  رضتتا  هتتذا النظتتام للاحتت   وتنظتتزم وسا العمتتل والحلقتتات النقاشتتزى فتتي مراكتت ، ال امعزتتى

 واللطوير ت لخدامه.
 

 .نظم المعلومات ال غرافزى، تعدااالسكان والمساكن، ات لماسم القةزرم والطويلى، ا ااسم الشعازى، م ال مد   :كلمات مفتاحية

 
Towards Building Geographical Information System of the Population and 

Housing: Case study of a locality Omdurman, Khartoum, the Sudanese capital as 

an alternative to paper form long and short Questionnaires 
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Abstract :The study consists of the abstract in Arabic and English, Introduction, 

importance and reasons for choosing the topic, the problem of the study, the study 

objectives, the limits of the study, the theoretical framework and previous studies Also 

included is the information about the area under study, the methodology for the 

production of the basic map, the model data base and the results and recommendations. 

 The study has confirmed that the GIS can be established and that will help gain 

considerable benefits among which is low cost of updating, being conducive to the 

practices of development planning in terms of transparency and accuracy. It can also 

represent an alternative for the traditional population and residential areas consensus. 

The study has recommended training the consensus staff on the methods of establishing 

geographical information system of the population and residential areas, designing 

programmers of teaching these models at university and post-university levels, 

organizing workshops and discussion forums on the relevant research in order to 

investigate the quality of the programmer and develop it and assess. 

 

Key Word: an enumeration area (EA), popular administrate unit (pau), long and short questionnaires, 
population and housing census, geographical information system. 
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 مقدمة:
العلمتتتاء والخاتتتراء ات تتتلراتز ززن العةتتتر الحتتتالي ب نتتته مةتتتر ثتتتوسم يةتتتث ك زتتتر متتتن   

 Remoteوات لشتعاسمن بعتد  Telecommunication الذل تمز ه ثوسم اتتةاتت، المعلومات

Sensing  وأنظمتتتى المعلومتتتاتInformation Systems ، اللتتتي تستتتلطزر تتتتوفزر ونقتتتل وتحلزتتتل

ر لتدمم ملختذل اللتي يلطلتا  القتراس فتي العديتد متن القتراسات المهمتى المعلومات والازانات المهمتى ننزتا

اتخاتها اقى و رمى ومةتداقزى فتي الازانتات والمعلومتات محتل الدسا تى.تعد نظتم المعلومتات بشتكل 

مام ونظم المعلومات ال غرافزى بشكل راص متن اساوات المهمتى اللتي تستع  المت ستات والهز تات 

راس نلت  ا تلخدامها بشتكل أ ا تي ومك تث لج تلااام متن والمنظمات العاملى في م ال امم اتخات الق

 (.2ص ، 2010 ، امي بن يسزن برهمززن واررون(قدساتها العالزى في اللوثزق واللحلزل وا ظهاس

تكنولوجزتتا  نن الهتتدا متتن نقامتتى نظتتام معلومتتات جغرافتتي للستتكان والمستتاكن هتتو ا تتلخدام 

ورتتتدمات ملتتت  اسجتتتى مالزتتتى متتتن الكاتتتاءم وو تتتائل ومعتتتايزر قزا تتتزى تتتتتال نلتتت  ا تتتلخدام بزانتتتات 

والاعالزى.ومل  تلك مندما تنشئ الهز تات والمت ستات تات الةتلى نظتام معلومتات جغرافتي للستكان 

فتت ن مستتلخدمي هتتذه الازانتتات متتن نااسات مخللاتتى يمكتتنهم اللاتترل اللتتام وزيتتاام الوقتتا ، والمستتاكن

مر تقلزل الوقا المستلقطر للاحتو وت مزتر ، المطلوت سااء المهمات اللحلزلزى المطلوبى مل  الازانات

وامتج الازانتتات المطلوبتتى للنازتتذ تلتتك اسممتتال.ويمكن القتول بتت ن نظتتام المعلومتتات ال غرافتتي للستتكان 

ويتتتلم نمتتدااه با تتلخدام اللكنولوجزتتتا ، هتتو الاتتديل ت تتتلخدام ات تتلماسم الوسقزتتى لللعتتداا، والمستتاكن

لاى الجزمتى  نشتاء وحاتإ ونظهتاس وا تلرجا  ومشتاسكى والكااءات الاشريى ومةااس الازانات المخل

مما يتال نل  ننشاء نظام فعال يدمم مملزتات اتختات القتراسات ، الازانات ال غرافزى للسكان والمساكن

 المكانزى الملعلقى بالسكان والمساكن. 

 

 أهمية وأسباب اختيارموضوع الدراسة:
ومعلومات سقمزى من الستكان والمستاكن متن ترجر أهمزى هذه الدسا ى نل  أنها توفر بزانات 

، رجل بِنتاء نظتام معلومتات جغرافتي للستكان والمستاكن كاتديل ت تلخدام ات تلماسم الوسقزتى لللعتداا

وفتي فلترم ، يلمز  بممز ات تسامد مل  اللخطز  لللنمزى في كافتى الم تاتت فتي الحا تر والمستلقال

ر متدم بنتتاء وا تتلخدام نظتام المعلومتتات ال غرافتتي متت والمستتاكنزاا اتهلمتام فزهتتا بدسا تتات الستكان 

وتتت ااا أهمزتتى الدسا تتى فتتي أنهتتا اسولتت  اللتتي تتتدسن بزانتتات ومعلومتتات ، الانتتاء وات تتلخدام اسم تتل

وترجتر أ تاات ارلزتاس مو تو  .السكان والمساكن با لخدام نظام المعلومات ال غرافي في السواان

 الداس ى نل  ادآتي:

ر لهتذا التدوس فت ن محاولتى بنتتاء ، ن والمستاكن أ تان اللخطتز  واللنمزتتىتم تل بزانتات الستكا /1 وناساكتا

ر  حستتا ) نظتتام معلومتتات جغرافتتي يتتلم فزتته تتتوفزر المعلومتتات اس ا تتزى للستتكان والمستتاكن سقمزتتا

 ومتن أجتل المستاهمى فتي، م(2008اللعداا القةتزرم والطويلتى لللعتداا الستكاني الختام   ا لماسم

ومحاولتى تت طزره بت طر ملمزتى ، ارلزاس هذا المو و  باملاتاسه نقطتى الادايتىتحقزق اللنمزى فقد تم 

  .جغرافزى

كمتا تلتوفر للااحتو الخاترم الكافزتى ، / توفر الازانات والمعلومات من السكان والمساكن في السواان2

ر ، في بناء نظم المعلومات ال غرافزى من رجل تخةةه اسكاايمي ومن رجل ممله رازترار وطنزتا

م تتال ات لشتتعاس متتن بعتتد ونظتتم المعلومتتات ال غرافزتتى بال هتتاز المركتت ل ل حةتتاء فتتي  فتتي

 م.2008السواان في مشرو  اللعداا الخام  للسكان والمساكن 

 

 :مشكلة الدراسة
ر ا جابتى الةتحزحى متن  تتال يواجهنتا  حزنمتاحسان بمشكلى الدسا ى يادأ ا  ت نعترا يقزنتا

لمشتكجت اللتي تواجته تتوفزر بزانتات ومعلومتات الستكان والمستاكن ا فزكون الشك وتغزتا الحقزقتى.نن
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ممتتا يلطلتتا بنتتاء نظتتام المعلومتتات ، يحتت  بهتتا اسفتتراا التتذين يهلمتتون بدسا تتى الستتكان والمستتاكن

 ال غرافي للسكان والمساكن الذل قااني للمجحظات اللالزى:

 لللنمزى./ هناك بزانات ومعلومات من السكان والمساكن تساهم في اللخطز  1

بتديل ت تلخدام ات تلماسم الوسقزتى ) / هناك نمكانزى بناء نظام معلومات جغرافي للسكان والمستاكن2

 لللعداا( الذل ي يد من فاملزى اللخطز  لللنمزى.

 / يحقق بناء نظام المعلومات ال غرافي للسكان والمساكن العديد من الاوائد.3

 

انتتات ومعلومتتات الستتكان والمستتاكن اوسار فتتي أن  لاز للااحتتومتتن المجحظتتات أمتتجه يلضتت  

ومتتن هنتتا يمكتتن ، وأن هتتذا التتدوس تتت ااا فعالزلتته بانتتاء نظتتام المعلومتتات ال غرافتتي، اللخطتتز  لللنمزتتى

 الدسا ى في اللساؤتت ادآتزى: تحديد مشكلى

/ ماطازعتتى الازانتتات والمعلومتتات اللتتي ي تتا أن تلتتوفر متتن الستتكان والمستتاكن متتن أجتتل اللخطتتز  1

  نمزى؟والل

/ هل يمكن بناء نظام المعلومات ال غرافتي للستكان والمستاكن كاتديل ت تلخدام ات تلماسم الوسقزتى 2

 لللعداا ؟

 / ما ملطلاات بناء نظام المعلومات ال غرافي للسكان والمساكن؟3

 / ما الاوائد اللي  لعوا من رجل بناء نظام المعلومات ال غرافي للسكان والمساكن؟4

 

 : الدراسةأهداف 

  تهدا هذه الدسا ى نل :

 / اسا ى السكان والمساكن من أجل اللخطز  لللنمزى.1

/ بناء نظام معلومات جغرافي للسكان والمساكن يسلخدم في نجراء اللعداا السكاني يلمز  بممز ات 2

 في نجراء اللعداا. (، ات لماسم الوسقزى) تخللث من الطريقى اللقلزديى

 لمعلومات ال غرافي للسكان والمساكن في اللخطز  لللنمزى./ ا لخدام نظام ا3

 

 حدود الدراسة:

 م(.2015م نل  مام 2000من مام ) تملد للشمل الالرم :/ الحدوا ال مانزى1

متن أجتل بنتاء نظتام ) م2011/ الحدوا المكانزى: تغط  هذه الدسا ى السواان بحدواه السزا زى لعام 2

والمساكن تم ا لخدام بزانتات ومعلومتات م تال متد  واحتد فتي نااسم المعلومات ال غرافي للسكان 

 ومن ثم اللعمزم مل  كل السواان(.، بالعاصمى السواانزى الخرطوم، شعازى واحدم

 

 : اإلطار النظري لبناء نظام المعلومات الجغرافي للسكان والمساكن

من المت خ واسجتى متن اترتلجط واللتراب  بتزن  مقاايرتُان  نظم المعلومات ال غرافزى ملي 

فالمعلومتتتات ال غرافزتتتى تتتت تي ملتتتي ، (Data) الازانتتتاتو( Information) المعلومتتتات ال غرافزتتتى

ل شتئ متن أوكما هو معروا فت ن .مسلويات ملدارلى ملعدام اسبعاا والخةائ  وملنومى الةاات

وفي ظتل متالم يل ايتد فزته ، ر مكاني محداو طازعزى لها توزيأحولنا له موجواات  واء كانا بشريى 

 فتت ن اسمتتر يلطلتتا الستتزطرم ملتتي هتتذه ،الستتكان بمعتتدتت ملستتاسمى وتنتتدس فزتته المتتواسا بتتل تتتلقل 

 يمكن ات لااام منها وتوظزاها فتي اسرتراا اللنمويتى واللطويريتى. حل المعلومات وحسن تنظزمها 

، لضخامى كم  هذه المعلومتات ال غرافزتى وتنومهتا وتتدارل بعضتها متر التاع  ار ونظر، وبمعني نرر

ف ن الحاجى نل  أطر وأومزى تحلويها وقنوات تسهل انلقالها وملاات تضزاها وت علها  تهلى الوصتول 

محمتد ماتد ال تواا ) كل تلك يلم من رجل بناء نظتام المعلومتات ال غرافتي، مار اتةال شاكي مرن
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واللي تسلخدم في اللحلزل المكاني. ويلم ل ا طاس النظرل لاناء نظتام  (10ص  ،1998، محمد ملي

 المعلومات ال غرافي في:

 

 :و يتطلب اآلتي/ متطلبات بناء نظام المعلومات الجغرافي 1

هي الخريطى المو ومى ا لنااار نلي قزا ات لظواهر  (:Base Map) / خرائط األساس1-1

المةدس اسول لعملزى تةنزث وتو ز  وتم زل الظواهر.أوأنها تلك واللي تشكل ، من  ط  اسسا

الخريطى اللي تشكل ا طاس اس ا ي الذل يضاا نلزه تااصزل أررى للحةول ملي رريطى 

، م ل:رريطى تو   الحدوا ا ااسيى لم ال مد  في نااسم شعازى، (Thematic Map) رر زى

  .اا ررائ  اس ان محل الدسا ىمما يلطلا نمد، (192ص ، ت .ا،  ام  ج ماتي)

القلا  بمكانىتعد قامدم الازانات ال غرافزى  / قاعدة البيانات الجغرافية وأنظمة إدارتها:1-2

وه  م مومى من ال داول المكونى من أممدم وصاوا تم ل ، في نظام المعلومات ال غرافي

ا أنظمى نااسم قوامد (. 71ص، 2003 ،قا م الدويكات) المعلومات اللي تخ ن في القامدم وتُعر 

ب نها م مومى ا جراءات والارم زات ، (Data Base Management Systems) الازانات

ومعال ى الازانات في قوامد الازانات.ويلم تةمزم قامدم  ىالمعدم  ارال وتخ ين وا لعاام وصزان

 :الازانات من رجل

الازانات ال غرافزى التذل يناتذ فتي تةتمزم يم ل نموتخ  / مرحلة تصميم قاعدة البيانات:1-2-1

ر فتتي نظتتم  قامتدم الازانتتات ال غرافزتتى اس تان لكتتل اسنشتتطى والعملزتات واللحلتتزجت اللتتي تُتتا ى تحقتتا

م تتل ننلتتاخ الختترائ  المعاتترم لتتدمم ملختتذل القتتراس وا تتلرجا  المعلومتتات ) ،المعلومتتات ال غرافزتتى

هتتداا ي تتا أن يلاتتر منتتد تةتتمزم قوامتتد الازانتتتات وللحقزتتق هتتذه اس وننلتتاخ اللحلتتزجت المكانزتتى(.

ر  Geodatabase Designال غرافزتى  ر ومل نزتا ر مدسو تتا ر ملمزتا وينتلج اللةتتمزم ال زتد لقامتتدم ، منه تا

من رجل الاناء ال زد وفاملزى اسااء والوظائث اللي يعكستها هتذا اللةتمزم واللتي  الازانات ال غرافزى

ن من اللالي:   :Michael Zeiler, (1999,pp145-148)تُمك ِ

 .ر  تحقزق اسهداا وامم اتحلزاجات المحدام  لاا

 .احلواء الازانات الضروسيى اون تكراس 

 نلخ من الدرول للازانات. مسلخدم / نااسم تنظزم الازانات بشكل يمكن أك ر من 

  .هولى اللعديل وا  افى ونااستها مل  نحو جزد  

 .نمكانزى بناء تطازقات ملزها 

 تةمم وفق ادآتي:وهي 

يلضمن تحديد كزازى ومكان تخ ين الازانات  من  (:Physical Design) التصميم الفيزيائي -أ 

م ل:توزير الازانات ملي و ائ  اللس زل ، نظام ملاات محدا ن افى نلي املااسات أررى

 ااجئواسرذ بعزن اتملااس حاتت اسمطال الاز يائزى وحاتت اللوقث الم، والنسخ واتحلزاطي

 .(43ص ، ا. ت،  ام  ج ماتي)

يعن  بلو ز  الازانات والعجقات بزنها من وجهى  Logical Design) :) التصميم المنطقي -ت 

نموتخ افلرا ي للعجقات بزن   وهي أاام تادأ بلحلزل الازانات للوصول نل، نظر المسلخدم

تحديد الم مومات الرئزسى  تر حزو يلم أو، (43ص ، ا. ت،  امر ج ماتي) م مومـى الازانات

:قامدم الازانات  لحلول مل  بزانات م ل ا م الوتيى، ك ن يحدا، للازانات ، ا م المحلزى، م جر

 .ا ااسم الشعازى، الوحدم ا ااسيى

نن ماهوم العجقى قديم وقد توصل نلزه ا نسان من  :مرحلة تحديد مفهوم العالقة/ 1-2-2

فالقرابى وال واس والةداقى أم لى مل  العجقات بزن مناصر م مومى من ، رجل ت اسبه ورارته

: نتا كان لدينا م مومى ، والعجقى يمكن أن تكون بزن م موملزن ملااينلزن، اسشخاص  Aفم جر

ونلز ى هذه العجقات م مومى من العناصر ، ومناصرها المساكن Bومناصرها السكان وم مومى 
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وينلمي العنةر  A  نل  الم مومى اسول (a) زو ينلمي العنةر اسول( حb، a) متلاى من أزواخ

تقسزم  ملي هذا اس ان يمكن، b a f تكلاf وللحقزق العجقى، Bنل  الم مومى ال انزى  bال اني 

 -44ص ، ا. ت)  ام  ج ماتي العجقات بزن م مومى الازانات نلي ثجثى أشكال مخللاى حسا سأل

47). 

مر مدم مناصر  Aيرتا  كل منةر من م مومى أول   ((One-to-Oneعالقة عنصر بعنصر -أ 

نت بعنةر واحد من  Bمن الم مومى ال انزى  وت يرتا  منةر، Bمن م مومى ثانزى 

 .Aالم مومى 

منةرار من م مومى أول   مجقى ترب وهي  (One-to-Many) عالقة عنصر بعدة عناصر  -ت 

A  مر مدم مناصر من م مومى ثانزىB ، وت يرتا  منةر من الم مومى ال انزىB  نت

 .Aبعنةر واحد من الم مومى 

وهي مجقى ترب  بزن كل منةر من  (Many-to-Many) عالقة عناصر بعدة عناصر -خ 

كما يمكن أن يرتا  كل ، Bمر منةر أو مدم مناصر من م مومى ثانزى  Aم مومى أول  

وفي هذه ، Aمر منةر أو مدم مناصر من الم مومى اسول  Bمنةر من الم مومى ال انزى 

 الدسا ى  زلم تطازق مجقى منةر بعنةر. 

 

بعد تحديد نموتخ قامدم الازانات الذل يو   العجقى بتزن  /مرحلة بناء قواعد البيانات:1-2-3

بنزى قامدم الازانات المنا اى لهذا النظام واللي تلرتا وفقهتا الازانتات.  ارلزاسي ا ، م مومى الازانات

 نل  ثجثى أقسام هي: (54-47ص ، ا. ت) ولقد قسمها  ام  ج ماتي

( ترتا الازانات في هذه الانزى بشكل هرمي Hierarchical Data Base Strict) الهرمزى الانزى -أ 

لعدم بنات( ) اسم( مدم بزانات ىمسلو) المسلوى اسولويلار  من (، اسم/ اتبنى) أو وفق مادأ

مدم بنات( في المسلوى ) ويلار  منهن في المسلوى ال اني مـدم بزانات، ثان   وتلك وفق مسلوى

 ال الو.

وهتي تخللتث متن الانزتى الهرمزتى فتي : (Network Data Base Structure) الانزتى الشتاكزى -ت 

 ىيمكن لعنةر من مستلو أل، الانات مر بعضهن الاع نمكانزى سب  اتبنى ب ك ر من أم وسب  

كمتا يمكتن أن يترتا  بعتدم مناصتر تقتر معته ، أاني أن يرتا  بعدم مناصر من المسلوى اسملت 

 ملي المسلوى ناسه.

تعلمتد هتذه الانزتى ملتي ترتزتا الازانتات : (Relation Data Base Structure) الانزى ال دولزتى -خ 

اللخت ين اس ا تزى ويشتمل الازانتات الخاصتى ب حتد الموا تزر وال دول هو وحدم ،  من جداول

 مرتاى وفق أ طر وأممدم وهي المسلخدمى في هذه الدسا ى.

 

 :Chart") " الر وم الازانزى) بزانات مشلقى /1-3

، الكتوس الازانزتى، الم ل تات اتنستزابزى، المربعتات النستازى، التدوائر النستازى، الازانزتىو تشتمل اسممتدم  

رطتوط ، اللظلزل النساي، رطوط ال ذت، الخطوط اتنسزابزى، م معات المكعاات، المكعاات الازانزى

سمتوز اللظلزتل المستاحي ، سمتوز الخت  رزتر الكمزتى، سموز المو تر النقطتي رزتر الكمزتى، اللساول

 .رزر الكمزى

 

 :(Hardware and Software) / األجهزة والبرمجيات1-4

 ويشمل: (Hardware) /العتاد1-4-1

 الحا وتComputer) ). 

 الطابعى (Printer). 
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 الرا مى ادآلزى (Politer). 

 المرق ِم (Digitizer). 

 الما حىScanner) ). 

 جهاز تحديد المواقر (GPS Global Position System  .) 

 :وتشمل (Software) / البرمجيات1-4-2

  برنامج (Arc GIS10.3.1) 

 نظام تشغزل (7Windows) ،وبرامج (Microsoft- Office). 

 

 :الدراسات السابقة

في اسا لهم اللي بعنوان: تحديد اللغزرات المكانزى  (2014) تناول فضى ومادهللا محمد حسزن /1

زىف  رابات   با لخدام تقنزات ات لشعاس من بعد)جنوت ررت المملكى العربزى السعوايى  ت نم ِ

RE ونظم المعلومات ال غرافزى GIS).  تقنزى ات لشعاسمن بعد ونظم المعلومات  ا لخدامنن

زى لغابات (يمكان) محاولى لاناء نظام معلومات جغرافيفي ااس ات الغابات  ال غرافزى من  ت نم ِ

جل اللنمزى المسلدامى والمحافظى مل  الغابات في منطقى الدسا ى.سك ت الدسا ى مل  تو ز  أ

ملطلاات بناء النظام من ناحزى الازانات الوصازى والمكانزى ومخرجات النظام المانزى مل  تحلزل 

 .من أجل كشث اللغزر الحاصل ف  رابات المنطقى Overlay Analysisاللطابق 

اوس نظم المعلومات ال غرافزى ف  مراحل تعداا السكان ، (2009) مرياي تناولا اسا ى 2/

مرحلى العمل ، مرحلى اللخطز  وا مداا) :والمساكن في مةر من رجل مراحل اللعداا ال جذ

تحديو ررائ  الحدوا فا  مرحلى اللخطز  وا مداا تم ، ومرحلى نصداس النلائج(، المزدان 

وتقسزم مناطق العمل (، م ت ،قرى ،مدن ،أقسام، مراك ، محافظات) لكل المسلويات ا ااسيى

واللغطزى الكاملى لكل مناطق الدولى والقزام ب  خم مملزى جمر ، للقائمزن ب ممال اللعداا المزدانزى

وف  مرحلى ، وتوحزد لأل ماء ال غرافزى مل  كل المسلويات ا ااسيى في جمزر المحافظات

د ا لخدما الخرائ  الدقزقى بدتر من الكروكزات اللي وفرت الوقا العمل المزداني لللعداا فق

وال هد والدقى في العمل وتحديو بزانات الخرائ  اللاةزلزى أثناء العمل المزداني بكل المعالم مر 

ومن ث مَّ ُسبطا ررائ  الحدوا ا ااسيى بالازانات ا جمالزى لللعداا ، مراقاى جوام نارال الازانات

وسبُطا الخرائ  اللاةزلزى بمسلوا  بزانات اللعداا ، لكوا الموحد للوحدم ا ااسيىبا لخدام ا

با لخدام الكوا الموحد للمان .وف  المرحلى اسرزرم مُر ا نلائج اللعداا اسولزى وا جمالزى 

مل  الخرائ  ا ااسيى بمسلوياتها المخللاى والقزام بلحلزجت مكانزى ت لعراا متشرات 

م مُر ا نلائج اللعداا اللاةزلزى مل  الخرائ  اللاةزلزى مل  مسلوى الالك والوحدم ث، النلائج

ثم بناء ، السكنزى والقزام باللحلزجت المكانزى لعرا المتشرات وتحديو بزانات تعداا القرن

ننشاء الخريطى الةحزى لمةر لوزاسم :م ل، تطازقات لل هات المخللاى لدمم ملخذل القراس

هذه الدسا ى في اتاا  الطريقى اللقلزديى ت لخدام نظم المعلومات ال غرافزى في تللخ   .الةحى

 تعداا السكان والمساكن واللي ا لخدما أيضا في السواان.

بناء نظام المعلومات ال غرافزى الوطني واوسه في :واللي بعنوان (2008) تُعد  اسا ى محمد /3

لاناء نظم ي واللي تحدذ فزها من  روسم السع،  وسيا نموتجار() اللخطز  لللنمزى المسلدامى

حزو تناولا الوسقى ، جل اللخطز  لللنمزىأمن  (نظم المعلومات ال غرافزى) المعلوماتزى المكانزى

نظهاس أهمزى تلك المعلومات ال غرافزى الوطنزى مر  أنظمىتقوم ملزها  أناللي ي ا  ئالمااا

 ز  ملطلاات هذا النظام ف  جانا واحد يلم ل ف  مر تو، بالنساى لل مهوسيى العربزى السوسيى

الازانات المساحزى مر الرب  المكاني للمعلومات اسس زى وصوتر نل  الخرائ  ) الازانات

 .(المو ومزى تات الوثوقزى المكانزى العالزى
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واللي  ،فقد اس ا ا لخدام نظم المعلومات ال غرافزى في الخرائ  السكانزى (2001) مزد أما4/ 

أو حا فزها: كزث يمكن تطازق ا لخدام نظم المعلومات ال غرافزى في ررائ  السكان ونظهاس 

مر ا لعراا مكونات نظم ، فاملزى ا لخدام نظم المعلومات ال غرافزى في ررائ  السكان

مر محاولى نظهاس طرائق تم زل الخرائ  ، ومراحل تةمزم الخريطى، المعلومات ال غرافزى

  الرموز المنا اى في أح ام مخللاى تظهر المقاايرمل  الخرائ  ؟ وارلزاس، السكانزى

العموال في مدينى اهوك تعد اسا ى حسن من تةمزم نموتخ قامدم بزانات لنم  السكن  /5

فقد حاول الااحو و ر نموتخ ، من الدسا ات اللي تقلرت من هذم الدسا ى GIS با لخدام

رةائ  السكان بالوحدات  ك ب  لوت ي مر ويرب قامدم بزانات للشقق السكنزى في مدينى اهو

لنم  السكن العموال مر بزان وقد تم اللركز  مل  كزازى تةمزم قامدم الازانات السكانزى ، المكانزى

نمكانزى تقنزى نظم المعلومات ال غرافزى في توفزر طريقى للخ ين ومعال ى هذه الازانات.وقد 

نزى وني اا طريقى للخ ين ومعال ى كم كازر من توصلا الدسا ى نل  وجوا م ل هذه ا مكا

الازانات السكانزى وو ر صزغ للرقزم العماسات والطوابق والشقق ونارال الازانات مل  

واللي توصل فزها نل  تةمزم  Arc View 3.3المسلوى الشخةي وتلك با لخدام برنامج 

اسفكاس ف  تةمزم ات لماسم  بزانات  كانزى لنم  الشقق السكانزى. فقد طاق الااحو تلك قامدم

 .اتلكلرونزى في نظام المعلومات ال غرافي للسكان والمساكن ك  ء من هذم الدسا ى فق 

 

بناء نظام المعلومات الجغرافي للسكان والمساكن للسودان كبديل الستخدام االستمارة 

 الورقية للتعداد:
يحلاخ  عالزىأاام تحلزلزى قويى وتقنزى تات فتنار أهمزى نظم المعلومات ال غرافزى من حقزقى كونها  

هم المس ولون من اللخطز  لللنمزى.وتارز أهمزلها وهتتء ، نلزها المخططون وملخذو القراسات

حزو تحقق نومار  ىبنظم امم القراسات المكانز مل  وجه الخةوص في كونها أاام ااممى لما يسم 

وأقل ، اللنمزى ب قل فاقد وأان  هدس سماانمن ا لغجل ومن اللوازن بزن اللعاظم بالاوائد أو المناعى 

تعمل كما أنها ، مند نااسم برامج اللخطز  واللنمزى ىولهذا ف ن الحاجى نلزها ما   ، كلاى وأمل  مائد

مل  نظهاس العجقات الموجوام بزن الظواهر من رجل س م الخرائ  وبناء قوامد الازانات واشلقاق 

وحاإ كل تلك مل  ملاات  ،Softt ware والارم زات Hardware العلااالر وم الازانزى با لخدام 

د   اللي تلحمل اللخ ين والحاإ (CD) تطار ملي الوسق أو تحاإ مل  اسقراص الممغنطى

ومل  هذا اس ان يُاني نظام المعلومات ال غرافي للسكان والمساكن للسواان ، الظروا الطازعزى

 من رجل ادآتي:

( والذل 1رريطى) " بحي السزد المكي"نااسم شعازى واحدم"2هي م ال العد " :/ منطقة الدراسة1

 م2008والمستاكن الختام  يحلول مل  ثجثى م اتت مد  حسا الازانات اللحضزريى للعداا السكان 

يعرا م ال العد  ب نه:وحدم مملزات جغرافزى ل مر بزانتات اللعتداا تكتون ملماثلتى متن ) ،(2رريطى )

، ( أ رم في الريث150-100) بحزو يلراوح ح م م ال العد بزن، حزو السكان والمساحى نن أمكن

سى قتد يلتراوح الم تال وفتي المنتاطق الاعزتدم والةتعاى كالةتحا، ( أ رم فتي الحضتر200-150) و

(، حضتر 220) سيتث( و 170) والعك  منتدما تكتون هنالتك ك افتى فزةتل نلتي ،(أ رم80-50) بزن

حزتو ، (2006 ،ال هاز المرك ل ل حةتاء الستواان) ،لكن ت ي يد ب ل حال من اسحوال من تلك(

ا ب نها:أصغر وحتدم نااسيتى فتي نظت) يلار م ال العد  ا ااسم الشعازى فتي الستواان  ام الحكتماللي تُعر 

، تم ل سقعى من اسسا يستكن ملزهتا الستكان بحزتو ت يل تاوز متدا الستكان ألتث نستمى فتي الريتث

أو ج ءار من حي أو حي كامتل ، وقد تكون ا ااسم الشعازى ج ءار من قريى أو كلها، وألازن في المدينى

ر لوحتتدم يلاتتر حتتي ، (2006 ،ال هتتاز المركتت ل ل حةتتاء الستتواان) ،فتتي المدينتتى( الستتزد مكتتي نااسيتتا

اللتي تلاتر لمحلزتى ، (4رريطتى ) ( وتضم  ار مشرم نااسم شعازى3رريطى ) "2وانوباول ا ااسيى "
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، أبومن تى، الموسام، وانوباول، حي العرت) وتضم  ار وحدات نااسيى (5رريطى ) "2أم اسمان "

" 31" (6رريطتتى ) لخرطتتومالريتتث ال نتتوبي(. تلاتتر محلزتتى أم اسمتتان لوتيتتى ا، أبو تتعد، الالزحتتات

وتم تل  شترق النزتل(، بحترل، كترسل، أمادم، جال أولزاء، أم اسمان، الخرطوم) وتضم  ار محلزات

، نهتر النزتل، الخرطتوم) ،(7رريطتى ) ويقسم السواان نلت  ثمتانز  مشترم وتيتى، العاصمى السواانزى

شتمال ، النزتل اسبتز  ،اسزسقالنزتل ،  تناس، ال  يترم، القضتاسا، كستج، الاحتر اسحمتر، الشمالزى

رتترت ، شتترق ااسفتتوس، و تت  ااسفتتوس، شتتمال ااسفتتوس، رتترت كرافتتان، جنتتوت كرافتتان، كرافتتان

-21.49ورطتي طتول، 8.45- 23.8 ويملد السواان بزن اائرتتي مترا، جنوت ااسفوس(، ااسفوس

 ومستاحى الاحتتر، كلتم مربتر1.752.187الاتر مستتاحى) كلتم مربتر1.882.000.وتالتغ مستاحله38.34

ر  16وهو سقم" ) ،كلم مربر(129.813 ر وسقم "2وسقم "، "مالمزا ر من حزو ترتزتا 3" مربزا " نفريقزا

 نفريقزتا، كلتم1334 تشتاا، كلتم383 لزازا ،كلم1273مةر) كلم 6.780ويالغ طول حدواه ، المساحى(

الاحتر و احل ، كلم636 أستريا، كلم727 نثزوبزا، كلم1973جنوت السواان  اولى، كلم448 الو ط 

يتت تي فتتي ) م2008نستتمى حستتا نلتتائج تعتتداا  33.419.625ويالتتغ متتدا  تتكانه  كلتتم(.، 850اسحمتتر

ر 35المرتاى " ر 3"، " مالمزا  . ويلار السواان نظام الحكم الرئا ي الادسالي، " نفريقزا(9"، "مربزا
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/ منهجيصصة بنصصاء خريطصصة األسصصاس لنظصصام 2

املمتتدت  السصصوداني: يالمعلومصصات الجغرافصص

المنه زتتى الملاعتتى  نلتتاخ رريطتتى اس تتان للنظتتام 

مل  الطازعى الملوفرم بها هذه الخرائ  متن حزتو 

وكذلك ملت  مستلوى اقتى ، كونها سقمزى أو وسقزى

الازانات اللي احلوتها هذه الخترائ  وتتاسيخ ننلتاخ 

كل   منها. وقتد املمتدت الخترائ  الوسقزتى المنل تى 

 ،لقومزتتتتى للمستتتتاحى الستتتتواانزىبمعرفتتتتى الهز تتتتى ا

والختتترائ  المنل تتتى متتتن قاتتتل ال هتتتاز المركتتت ل 

ومتتن ، (IKONS2006) الدسا تتى ومتتن مرئزتتى فضتتائزى مالزتتى الدقتتى لمنطقتتى، ل حةتتاء الستتوااني

ومتتن الحقتتل. وقتتد قتتام الااحتتو بتتاللحويجت اللمهزديتتى ، م2008الازانتتات اللحضتتزريى لللعتتداا الختتام  

الجزمى للحويل هذه الخرائ  من الاز ى الوسقزى نل  الاز تى الرقمزتى متن رتجل المست  الضتوئي بالدقتى 

وكتتتذلك الاتتتدء ، Geo-referencingو تتتاطها ملتتت  مرجعزلهتتتا ال غرافزتتتى  Scanningالمنا تتتاى 

لعناصتر الازانتات بطاقتات  ونمطائها اسسقام الممز م ArcGIS10.3.1بلوقزر المعالم المطلوبى باز ى 

متتن المراحتتل المرحلتتى  وتعتتد هتتذه، الازانتتات تمهزتتدار للحمزلهتتا ملتت  قامتتدم الازانتتات ال غرافزتتى للنظتتام

ر وتسلقطر الك زر من الوقا الملاح المرحلتى بمتدى ويقتان متدى ن تاح هتذه ، لاناء النظام المكلاى ماايا

، Data Accuracy، (Xiaodong Hong, (2001),pp120-129)اقتتتى الازانتتتات المحولتتتى 

 :المعلومات ال غرافي للسكان والمساكن السوااني من وتلكون ررائ  اس ان لنظام

( بتا ااسم الشتعازى 2) / رريطى أ ان مساحات قطر اسسا ي" ا تلخدام اسسا" بم تال العتد  2-1

 (.1) لحي السزد مكي رريطى سقم

اللتتابر للوحتتدم ا ااسيتتى ) م تتاتت العتتد  بتتا ااسم الشتتعازى لحتتي الستتزد المكتتيرريطتتى أ تتان / 2-2

 ".2رريطى سقم "(، وانوباول

رريطتى (، اللابر للوحتدم ا ااسيتى لوانوبتاول) رريطى أ ان ا ااسم الشعازى لحي السزد المكي/ 2-3

 ".3سقم "

" 4رريطتى"  "2ول ا ااسيتى "رريطى أ ان اتااسات الشعازى لألحزاء السكنزى لوحدم وانوبتا/ 2-4

، أبومن تتتى، وانوبتتاول، حتتتي العتترت) ،" " تتتار وحتتدات نااسيتتى2اللابعتتى لمحلزتتى أم اسمتتان "

 ".5رريطى سقم " ،الريث ال نوبي(، الالزحات، أبو عد، الموسام

، جاتتل أولزتتاء، أم اسمتتان، الخرطتتوم) ،" " تتار محلزتتات31/ رريطتتى أ تتان لوتيتتى الخرطتتوم"2-5

 ".6اللابعى ل مهوسيى السواان رريطى سقم"، شرق النزل(، بحرل ،كرسل، أمادم

، نهتتر النزتتل، الخرطتتوم) ،/ رريطتتى أ تتان لوتيتتات جمهوسيتتى الستتواان "ثمتتاني مشتترم وتيتتى2-6

، لنزتتل اسبتتز ، النزتتل اسزسق،  تتناس، ال  يتترم، القضتتاسا، كستتج، الاحتتر اسحمتتر، الشتتمالزى

، شترق ااسفتوس، و ت  ااسفتوس، شمال ااسفتوس، ررت كرافان، جنوت كرافان، شمال كرافان

 ".7رريطى سقم "، جنوت ااسفوس(، ررت ااسفوس

 

نلتي بزانتات يتلم نارالهتا تحلاخ قامدم الازانتات  (:1) / قاعدة البيانات الجغرافية للنظام شكل3

أو يتتتلم الحةتتتول ملزهتتتا متتتن  ،والازانات:نمتتتا أن تكتتتون جتتتاه م، فتتتي صتتتاوا وحقتتتول هتتتذه القامتتتدم

ر سرتتتراا محتتتدام، مةتتتااسها أو يتتتلم الحةتتتول ملزهتتتا متتتن رتتتجل تةتتتمزم ، واللتتتي ُجمعتتتا مستتتاقا

وبزانتات ، ا لماسات. وفي هذا الاحو ف ن بزانات قوامد الازانتات ال غرافزتى للنظتام" بزانتات جغرافزتى

 الازانتات اللحضتزريى لللعتداا الختام ، الخترائ  والمرئزتى الاضتائزى مالزتى الدقتى) وصازى" تسلمد من
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( ومتتن الحقتتل( 2ملحتتق ) ( والطويلتتى1ملحتتق ) م القةتتزرم2008ا تتلماسم اللعتتداا الختتام  ، م2008

 وتشلمل مل :

/ قاعصصصدة البيانصصصات الجغرافيصصصة والوصصصصفية للسصصصكان لنظصصصام المعلومصصصات الجغرافصصصي 3-1

 (:2-2) ( و1-2) شكل السوداني:

بزانتتات  :السصصيد المكصصي" بحصي 2/ قاعصدة البيانصصات الجغرافيصصة والوصصفية لسصصكان مجصصا  العصصد "3-1-1

ن تتافى  ثتتم، وسبطهتتا بالمستتكن، 154-1وتتترقم متتن، أ تترم154واللتتي يالتتغ متتداها، اس تتر

أممتتدم للو تتز  بزانتتات اس تترم حستتا متتا وسا فتتي ا تتلماسم اللعتتداا القةتتزرم م تتل: نتتو  

رريطتى ، ُجمعا هذه الازانات من المرئزى الاضائزى مالزى الدقتى) نلخ. ،ست اس رم، اس رم

ومتن الحقتل با تتلخدام ات تلماسم القةتتزرم ، ومتن الازانتتات اللحضتزريى لللعتتداا، "1أ تان"

 "(.1لللعداا الخام  ملحق سقم "

 :/ قاعدة البيانات الجغرافية الوصفية لسكان اإلدارة الشعبية لحصي السصيدالمكي3-1-2

 ثتم، م مو  مدا اس ر با ااسم الشعازى لح  السزد المكتي " م متو  ثتجذ م تاتت متد "

تُْ متتر الازانتتات حستتا مخرجتتات اللحلزتتل المطلوبتتى اللتتي تاتتدأ متتن توزيتتر الستتكان حستتا 

  .نلخ ،ست اس رم، اسمماس

 :/ قاعصصدة البيانصصات الجغرافيصصة والوصصصفية لسصصكان الوحصصدة اإلداريصصة لودنوبصصاو 3-1-3
م مو  مدا اس ر با ااسم الشعازى للوحدم ا ااسيى بوانوباوى"  تار مشترم نااسم شتعازى 

" ثم تُْ مر الازانات ملت  حستا مخرجتات اللحلزتل المطلوبتى اللتي تاتدأ متن توزيتر الستكان 

  .نلخ، ست اس رم وكذلك، حسا اسمماس

م متتو  متتدا  :/ قاعصصدة البيانصصات الجغرافيصصة والوصصصفية لسصصكان محليصصة أم درمصصان3-1-4

ستا مخرجتات ثم تُْ متر الازانتات ملت  ح، اس ر بالوحدات ا ااسيى " ار وحدات نااسيى"

  .نلخ ،وكذلك ست اس رم، اللحلزل المطلوبى اللي تادأ من توزير السكان حسا اسمماس

م مو  مدا اس ر  :/ قاعدة البيانات الجغرافية والوصفية لسكان والية الخرطوم3-1-5

الازانات مل  حسا مخرجات اللحلزل المطلوبتى ثم تُْ مر ، بمحلزات الوتيى " ار محلزات"

  .نلخ، كذلك ست اس رم، تادأ من توزير السكان حسا اسمماساللي 

م متتو  متتدا اس تتر  :/ قاعصصدة البيانصصات الجغرافيصصة والوصصصفية لسصصكان السصصودان3-1-6

الازانتتات ملتتت  حستتا مخرجتتات اللحلزتتتل ثتتم تُْ متتر ، بالوتيتتات " ثمتتاني مشتترم وتيتتتى "

 .نلخ ،ت اس رمكذلك س، المطلوبى اللي تادأ من توزير السكان حسا اسمماس

 

 :و تشتمل على/ قاعدة البيانات الجغرافية والوصفية لمساكن النظام 3-2

" بحي السيد 2" / قاعدة البيانات الجغرافية والوصفية للمساكن مجا  العد3-2-1

 :(3) المكي شكل
 نو  ات لخدام الذل يُقس م نل :، سقم القطعى من مةلحى اسسا ي 

 قُطزتى متن  تُكُتل، قُطزتى متن طتزن ،تُكُتل، منت ل متن الاتروا، رزمتى) نلت : يُقس م،  كني ُمشرزد

، منت ل متن طتابق واحتد طتوت/ مستل ، من ل متن طتابق واحتد جتالوص، فزج، شقى، مزدان

ت رذ العماسم ، في حالى الشقىمن ل تحا اللشززد(. ، من ل ملعدا الطوابق، من ل من الخشا

ر ي رذ أصااس مل  اسات في م ال العد.يساسه وتلك حسا مدا العم  سقما

 لم تتال متتدر تكتتون فزتته العمتتاسات بالم تتات وكتتذلك الحتتال بالنستتاى  001:م تتل ،م تتال اللعتتداا

 :ويمكن تكر الم ال اللالي مل  هذه الطريقى ،والشققللطوابق 
 الشقى ال انزى الطابق اسول العماسم اسول 

001 01 02 
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، الازانتتات فتتي الارنتتامج بالةتتزغى ناستتها ويُتتدرل نلتت  قامتتدم  0010102كتتوا() وبتتذلك يةتتا  التترقم

 .00251003هو  25يةا  سقم الشقى ال ال ى في الطابق العاشر في العماسم سقم  وبذلك

 .كني رزر ُمشز د  

  فتي حالتتى القطعتى الستتكنزى الُمشتز دم يتتلم سبطهتتا بترقم وست اس تترم الستاكنى والمحةتتوسم فتتي

نتو  ، نتو  المرحتاا، ست اس ترم، ومتن ثتم ن تافى أممتدم تاتدأ بترقم اس ترم، م تال العتد

 (.2ملحق سقم ، 2008حسا ما وسا في ا لماسم اللعداا الطويلى لعام ) ،الخ، وقوا الطهي

 ثتتم ن تتافى أممتتدم تاتتدأ بتترقم  .نلتتخ، مدس تتى ثتتانول، رتتدمات تشتتلمل ملتتي: مدس تتى أ تتان

 ومتتن، " منطقتتى الدسا تتى1ُجمعتتا الازانتتات متتن رريطتتى اس تتان ") نلتتخ، ات تتم ،المدس تتى

 ومن الحقل(.، م2008الازانات اللحضزريى للعداا 

 

/قاعدة البيانات الجغرافية والوصفية لمساكن اإلدارة الشعبية لحي السيد 3-2-2

 :المكي

  :م مو  قطر أسا ي م اتت مدر حتي الستزد مكتي "ثتجذ م تاتت حستا نتو  ات تلخدام

تُكُتل قطزتى متتن ، متن طتزن تُكُتل قطزتى، منت ل متن الاتروا، رزمتى) يُقستم نلت :، ُمشتزرد تكني 

، طتابق واحتد طتوت/ مستل  منت ل متن، من ل متن طتابق واحتد جتالوص، فزج، شقى، مزدان

 .(من ل تحا اللشززد ،من ل ملعدا الطوابق، من ل من الخشا

 .م مو  العماسات 

   ُمشز دم مو   كني رزر. 

   نلخ ،مدس ى ثانول، مدس ى أ ان :م مو  الخدمات حسا النو. 

 
 قوامد بزانات نظام المعلومات ال غرافي للسكان والمساكن السوااني: (1) شكل
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 بحي السزد مكي 2قامدم بزانات السكان بم ال العد : (1-2) شكل

 

 :/ قاعدة البيانات الجغرافية والوصفية لمساكن الوحدة اإلدارية لودنوباو 3-2-3

  ا ااسيى " ار مشرم م مو  قطر أسا ي م اتت ا ااسات الشعازى لوحدم وانوباوى

 نااسم شعازى حسا نو  ات لخدام:

 تُكُل قطزى من ، تُُكل قطزى من طزن، من ل من الاروا، رزمى) يقسم نل :،  كني ُمشرزد

، طابق واحد طوت/ مسل  من ل من، من ل من طابق واحد جالوص، فزج، شقى، مزدان

 .(من ل تحا اللشززد، من ل ملعدا الطوابق، من ل من الخشا

 مو  العماسات.م  

 .م مو   كني رزر ُمشزرد 

  نلخ ،مدس ى ثانول ،مدس ى أ ان م مو  الخدمات حسا النو. 

 

 :/قاعدة البيانات الجغرافية والوصفية لمساكن محلية أم درمان3-2-4

  حسا نو ، لمحلزى أم اسمان " ار وحدات نااسيى ا ااسيى م مو  قطر أسا ي الوحدات 

 ات لخدام:

   تُكُل قطزى من ، تُكُل قطزى من طزن، من ل من الاروا، رزمى) يقسم نل : ُمشز د كني

، طابق واحد طوت/ مسل  من ل من، من ل من طابق واحد جالوص، فزج، شقى، مزدان

 من ل تحا اللشززد(.، من ل ملعدا الطوابق، من ل من الخشا

  .م مو  العماسات 

   ُمشز دم مو   كني رزر. 

   نلخ. ،مدس ى ثانول ،مدس ى أ ان :م مو  الخدمات حسا النو 
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 :/ قاعدة البيانات الجغرافية والوصفية لمساكن والية الخرطوم3-2-5

  :م مو  قطر أسا ي وتيى الخرطوم" ار محلزات "حسا نو  ات لخدام 

   من  تُكُل قطزى، تُكُل قطزى من طزن، من ل من الاروا، رزمى) يقسم نل : ُمشز د كني

، طابق واحد طوت/ مسل  من ل من، من ل من طابق واحد جالوص، فزج، شقى، مزدان

 من ل تحا اللشززد(.، من ل ملعدا الطوابق، من ل من الخشا

  .م مو  العماسات 

   ُمشز دم مو   كني رزر. 

   نلخ ،مدس ى ثانول، مدس ى أ ان :م مو  الخدمات حسا النو. 

 

 :الجغرافية والوصفية لمساكن السودان/ قاعدة البيانات 3-2-6

 :م مو  قطر أسا ي السواان "ثماني مشرم وتيى " حسا نو  ات لخدام 

  تُكُل قطزه من ، تُكُل قطزه من طزن، من ل من الاروا، رزمى) يقسم نل : ُمشز د كني

، طابق واحد طوت/ مسل  من ل من، من ل من طابق واحد جالوص، فزج، شقى، مزدان

 .(من ل تحا اللشززد ،من ل ملعدا الطوابق، الخشامن ل من 

 .م مو  العماسات 

   ُمشز دم مو   كني رزر. 

   نلخ ،مدس ى ثانول، مدس ى أ ان :م مو  الخدمات حسا النو. 

 

 :/ خطوات العمل4
 تضتتمنا، " بتتا ااسم الشتتعازى لحتتي الستتزد مكتتي2وهتتي م تتال العتتد  "، بعتتد ارلزتتاس منطقتتى الدسا تتى

 :الجحقى ما يليالخطوات 

نلتتي ، الوتيتتات، المحلزتتات، الوحتتدات ا ااسيتتى، ا ااسات الشتتعازى، / نارتال رريطتتى م تتال العتتد  4-1

 بعد نجراء المس  الضوئي لها.، ArcGIS10.3.1برنامج 

 .ArcGIS10.3.1نل  برنامج ،IKONIS2006/ نارال المرئزى الاضائزى مالزى الدقى4-2

 .Geo referenceنجراء مملزى ا سجا  ال غرافي  /4-3

 للمرئزتتتتى الاضتتتتائزى بلم زتتتتل معتتتتالم قطتتتتر اسسا تتتتي( Digitizing) / نجتتتتراء مملزتتتتى اللتتتترقزم4-4

ن، نلتخ "، ُمشتز درزتر  ،ُمشتز د" تكني :وتم تل ات تلخدام، (Polygons) بالمضلعات  وبتذلك تُكتو 

 ت لخدام اسسا لم ال العد . Layerطاقى 

الوحتتتدات ، ا ااسات الشتتتعازى، م تتتال العتتتد   ( للختتترائ Digitizing) ء مملزتتتى اللتتترقزم/ نجتتترا4-5

، للم زتل حتدوا م تال العتد   ArcGIS10.3.1 با تلخدام برنتامج، الوتيتات، المحلزتات، ا ااسيى

 .(Polygons) الوتيات بالمضلعات، المحلزات، الوحدات ا ااسيى، ا ااسات الشعازى

يقتوم الارنتامج باتل  قامتدم بزانتات لكتل طاقتى تلضتمن حقلتزن ، اللرقزم السابقى/ بعد نجراء مملزى 4-6

 ( الشكل.Shape) و ،( سقم تعريايID) هما:

 / ن افى أممدم نل  جداول قوامد الازانات حسا الحاجى ثم تاريغ الازانات.4-7

مملزتتتى  نجتتراء مملزتتى الطاولتتوجي للعريتتتث الارنتتامج باسشتتكال والمل تتاوسات نلتتتخ لكتتي تتتلم/ 4-8

 اللحلزل.

 

 :/ تحليل قاعدة البيانات الجغرافية للنظام5
توفر قامدم بزانات النظام بعد تةمزها وننشائها الك زر من الازانات الملعلقى بالسكان والمساكن حستا 

، ويمكن نارتال بزانتات أك تر حستا الغترا متن اللةتمزم وا نشتاء، الغرا من ننشائها وتةمزمها
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كتم كازتر  "تتوفر نمكانزتى تخت ين وتحلزتل وا تلرجا GISالمعلومتات ال غرافزتى "كما أن برامج نظم 

نمكانزى  ArcGIS10.3.1ويعطي برنامج ، من الازانات اللي يمكن ات لااام منها في م اتت مديدم

 الازانات بةوس مديدم منها:معال ى وتحلزل 

الازانات الملوفرم وتحويلها نلتي يعني مملزى ات لاهام واللساؤل من  :Query االستفسار/ 5-1

 Tableال تدول وتتلم هتذه العملزتى بعتد فتل  ، وتلتك بارلزتاس شتروط معزنتى يوفرهتا النظتام، معلومات

  المعلومات. وال دول ادآتي يازن بع  هذه Queryالمراا ات لعجم منه وارلزاس كلمى 

 ُمشز دمنو  المنازل ال: (1) جدول

 العدا ُمشز دمنو  المنازل ال

 15 شقق  كنزى

 10 فزج

 56 طابق واحد بال الوص

 49 طابق واحد بالطوت

 29 من ل ملعدا الطوابق

 8 ُمشز درزر 

 128 الم مو 

 

هتتي مملزتتى الحةتتول ملتتي بزانتتات أل جتت ء  :Data retrieval / اسصصترجاع البيانصصات5-2

ثتم الل شتزر بالات سم ، الارنتامجمتن شتري   Identify ويلم من رتجل ارلزتاس زس، مم ل ملي الخريطى

الارنتامج كافتى الازانتات متن تلتك ال ت ء  فزعطتي، مل  الخريطى فتي ال ت ء المتراا ا تلرجا  بزاناتته

  حسا الملغزرات اللي يلكون منها ال دول "كم ال بزانات تخ  ح م اس ر بمنطقى الدسا ى".

  ح م ادآ رم: (2) جدول

 مدا اسفراا سقم ادآ رم

1 7 

2 10 

3 6 

4 8 

5 5 

6 4 

7 3 

 

من رجل الازانتات الملتوفرم يمكتن : Thematic map / إنشاء الخرائط الموضوعية5-3

ل كل ملغزر متن ملغزترات النظتام نلت  ، ممل ررائ  ملعدام تخ  موا زر محدام أل يمكن أن نحو 

ر مخللاى من مالاح الخريطى  :م ل، (Legend type) رريطى حزو يوفر الارنامج المسلخدم أنواما

 ".7و تم لها الخريطى " ،Unique value/ قزمى مارام5-3-1

 .Graduated color/ تدسخ لوني5-3-2
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 :النتائج
والتذل يعتد ، أثالا الدسا تى نمكانزتى بنتاء نظتام المعلومتات ال غرافتي للستكان والمستاكن للستواان/ 1

 .(اللعداا الوسقزى بديجر ت لماسم) بديجر للطريقى اللقلزديى  جراء مملزى اللعداا السكاني

ومتدل تت ثزر اقتى ، لدسا ى مدى أهمزى بنتاء نظتام المعلومتات ال غرافتي للستكان والمستاكنأثالا ا /2

واللي نل ا من رتجل ت ايتد اتحلزتاخ  نشتاء رريطتى أ تان ، وجوام المخرجات النهائزى للنظام

والتلخل  متن  ،Data Sharing الرقمزتىولمشتاسكى الازانتات والمعلومتات  ،Base Map سقمزى

 Dataوزيتتاام اقتتى الازانتتات المكانزتتى والوصتتازى  ،Data Redundancyالازانتتات المكتترسم 

Accuracy. 

، مالزتى أثالا الدسا ى أن بنتاء نظتام المعلومتات ال غرافتي يتدمم اتختات القتراسات المكانزتى بكاتاءم/ 3

ر مما يلز  للمهلمزن ات لااام من قامدم الازانا ر ومستلقالزا ويمكتن ، ت ال غرافزى والوصازى للنظام ننزا

تحديتتد م مومتتى متتن الم ايتتا والاوائتتد اللتتي يمكتتن الوصتتول نلزهتتا متتن رتتجل توجزتته العديتتد متتن 

المت سات العاملى فتي م تال اللخطتز  واللنمزتى نحتو بنتاء وا تلخدام نظتام المعلومتات ال غرافتي 

 واللي منها بشكل راص:

زق وتحديو الازانات الخاصى باناء النظام من رتجل ننشتاء رريطتى أ تان /  هولى جمر وتوث3-1

سقمزتى قتتااسم ملتت  تلازتى احلزاجتتات المشتتاسير اللخطزطزتى متتن تم زتتل للعناصتر المكانزتتى اللتتي 

 تم ل الظواهر المخللاى محل الدسا ى.

لازانتتات /  تتهولى الوصتتول الاعتتال لقامتتدم الازانتتات ال غرافزتتى والوصتتازى تستتامدمل  تحلزتتل ا3-2

 المكانزى والوصازى المخ نى بها.

 /  هولى القزام باللحلزجت. 3-3

متن لوحتات مترا ومتروا تقدمزتى وتقتاسير فتي صتوسم محلرفتى  / توفر مخرجات النظام3-4

 مالزى ال وام وا رراخ.

 

 التوصيات:
كاتديل للطريقتى اللقلزديتى ، / ا لخدام نظام المعلومات ال غرافي في مملزى اللعداا للسكان والمساكن1

والعمتتل ملتت  تطتتوير هتتذا النظتتام متتن قاتتل المخلةتتزن (، ات تتلماسم الوسقزتتى) ادآنالمستتلخدمى 

والمهلمزن بالم تال متن رتجل قزتام وسا العمتل والستمناسات والاحتوذ فتي ال امعتات والمراكت  

 .الاح زى الملخةةى ووكاتت اسمم الملحدم العاملى في الم ال

، للمشتاسير اللخطزطزتى اللنمويتى ل وتمكزن اتملماا مل  نظتم المعلومتات ال غرافزتى/  روسم تاعز2

واللتتي تحلتتاخ مملزتتى اتختتات القتتراسات بهتتا نلتت  اتملمتتاا ملتت  بنتتاء قوامتتد بزانتتات مكانزىوصتتازى 

 ملو طى الح م وكازرم.

 لشتعاس متن  روسم اتهلمام بل هز  قامدم من الملخةةزن في قوامد الازانات وتطازقاتها وات /3

بعتتد ونظتتم المعلومتتات ال غرافزتتى ملتت  مستتلوى الاكتتالوسيون والدسا تتات العلزتتا للكتتوين قامتتدم 

مريضتتى متتن الكاتتاءات الاشتتريى فتتي المنطقتتى العربزتتى لللازتتى احلزاجتتات الستتوق المل ايتتدم واللحتتاق 

ر.  بركا هذه اللقنزات مالمزا

 

 :الخاتمة

بنتتاء نظتتام المعلومتتات ال غرافتتي للستتكان تعتتد هتتذه الدسا تتى اسولتت  متتن نومهتتا فتتي م تتال 

والمساكن بالسواان,واللي حاول الااحو فزها بناء نظام يهدا نل  اتبلعاا متن الطريقتى اللقلزديتى فتي 

فت ن الااحتو يترى أن هتذه ، .وبعتد(كاديل ت لخدام ات لماسم الوسقزى لللعتداا) نجراء مملزات اللعداا

الدسا تتى تم تتل ال تت ء اسول متتن اسا تتى بنتتاء نظتتام المعلومتتات ال غرافتتي للستتكان والمستتاكن فتتي 
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