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 :ستخلصالم

الجيومعلوماتية تطورا كبيرا، من خالل التطور الذي صاحب مجال المعلوماتية، ومجال نظم المعلومات لقد تطور مجال 

امكانيات  الدراسات التي تعكسفي ورغم ذلك كله نجد قلة  الجغرافية وتحليالتها. باالضافة الي تطور مفهوم المتاحف وامكانياتها.

لي ا الورقة تفي السودان. لقد هدفا كأحد المجاالت الهامة هوندرتالمتاحف و  وإسهامها فى دعم األدلة السياحيةالجيومعلوماتية 

تنمية وتطوير المتاحف بوالية الخرطوم من خالل استخدام امكانيات نظم المعلومات الجغرافية في انشاء وتصميم قاعدة بيانات 

نات جغرافية للمتاحف بوالية الخرطوم من خالل وقد تم تحقيق هذه االهداف والتوصل الي انشاء قاعدة بيا جغرافية للمتاحف،.

تصميم نموذج البيانات الجغرافي: المفاهيمي، المنطقي، الفيزيائي. كما تم انشاء خريطة متكاملة للمتاحف بوالية الخرطوم. 

ر بمتحف اتم تصميم تطبيق ويب جغرافي للمتاحف بالوالية. كما تم التحليل االحصائي لواقع حركة الزو باإلضافة إلى ذلك

القصر كنموذج. كما تم التحليل المكاني لواقع التوزيع المكاني للمتاحف بوالية الخرطوم للوصول الي توزيع المتاحف بالوالية 

ح ان تكون قترحيث نتوزيع من نوع النمط المتشتت، كما ان موقع متحف القصر يمثل الوسط االفتراضي للمتاحف بالوالية. 

ة ر هذه الدراسيتطو ير المتاحف من خالل مجال الجيومعلوماتية، وان تكون الدراسات المستقلبيةهذه الورقة منصة الي تطو

 لربط بين المؤسسات التعليمية والرسمية والمتاحف مكانيا باستخدام الجيومعلوماتية.ل

 

كاني، التحليل االحصائي، التحليل المالجيومعلوماتية، نظم المعلومات الجغرافية، قواعد البيانات الجغرافية، : الكلمات مفتاحية

 التوزيع المكاني، المتاحف.

 المقدمة .1

، بهأتحفه الشيء وبالشيء وو جمعها تحف والجمع متاحف، تحف، اتحف موضع التحف الفنية واألثرية ، لغةلمتحف يراد با 

ية وقيل أصل التحفة الهدللطف والترفة والبر أو امين والشيء الفاخر الثفة جمعها تحف و تحائف، أهداه إياه وأعطاه إياه والتح

واللطف وكذلك لبر الرجل من اأتحفت به والتحفة ما حين، من الرياغيرها ومعناها التقرب والدنو.التحفة الطرفة من الفاكهة و

و علمية أو فنية أريخية على وثائق تايحتوي الذي المكان إصطالحا هو أتحفه بها. المتحف وقد الحاء والجمع تحف التحفة بفتح 

 الهدايا.عليها عن طريق الشراء أو التي يحصل وبعين المكان موجودة ، أو اثنوغرافية

نظام كمبيوتر يمتلك  [1]م أنه هو 1989عام  Anroffكما لنظم المعلومات الجغرافية العديد من التعريفات، ومنها: تعريف  

 data ، ادارة البيانات data input اربعة مجموعات لقابلية مرجعية البيانات الجغرافية وهي ادخال البيانات

management  تخزين(البيانات data storage   واسترجاعها retrievalالمعالجة والتحليل ،) manipulation 

and analysis المخرجات ، data output  وقد عرفها .Bernhardsen  نظام يقوم بالتقاط ،  [2]م أنه هو1999عام
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وتخزين ، وادارة ، ومعالجة ، واسترجاع، وتحليل الجغرافي أو البيانات المكانية من خالل عتاد وبرمجيات الكمبيوتر و االجهزة 

 المكانية االخري النشاء وانتاج الخرائط. 

 خلفية عن المشكلة  .2

نظم المعلومات الجغرافية وتحليالتها. باالضافة الي تطور مفهوم و  مجال الجيومعلوماتيةالملحوظ فى تطور بالرغم من ال

و  مها فى دعم األدلة السياحيةوإسهاالدراسات التي تعكس امكانيات الجيومعلوماتية في قلة ان هنالك نجد  المتاحف وامكانياتها

عموما، وفى السودان على وجه الخصوص، لذلك نهدف من خالل هذه الورقة إلى انشاء قاعدة بيانات جغرافية للمتاحف  المتاحف

بوالية الخرطوم، و من ثم القيام بتحليل إحصائي ومكاني لواقع التوزيع المكاني للمتاحف بوالية الخرطوم. كذلك تطوير موقع 

 ب جغرافي لواقع التوزيع  المكاني للمتاحف بوالية الخرطوم.وي

فى الجزء المتبقى من الورقة نتطرق إلى بعض الدراسات السابقة فى مجال وموضوع الورقة، ومن ثم تحديد منطقة الدراسة، 

ا تم التوصل اليها، و ايض و يلى  ذلك المنهجية المستخدمة فى تطبيق الهدف من هذه الدراسة، و من ثم مناقشة النتائج التى تم

 التطرق الى التوصيات والدراسات المستقبلة، و اخيرا تم انهاء الورقة بخاتمة.

 

 الدراسات السابقة  .3

 فى هذا الجزء نتطرق إلى بعض الدراسات السابقة فى مجال دعم السياحة بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

م، حيث قدموا وسيلة 2013قامو بانشاء قاعدة بيانات جغرافية للبحوث السياحية بسلطنة عمان عام  [3]ماريس و ادرجانا 

لتصميم وملء قاعدة البيانات المكانية للبحوث السياحية في سلطنة عمان. حيث امتازت الورقة باعتمادها في تقسيم البيانات علي 

يث. وقد كانت فكرة قاعدة البيانات لنوعين من العناصر: العناصر االساسية والعناصر السياحي حيث نموذج المنتج السياحي لثم

 اتبع في منهجيته في تصميم المنتج السياحي علي مجموعة من الطبقات

، ولكن ما أعتمد عليه الموقع من قاعدة بيانات كان لجمع [4]صمم كل من اوبيمبو و فاجويقبى موقعا جغرافيا للسياحه بنيجيريا

 بيانات عن السائح اكثر من السياحة في حد ذاتها.

تقديم ورقة توضح اهم االجراءات المستخدمة النشاء قاعدة البيانات الجغرافية في نظم المعلومات انكوتا واخرون ب وقد قام كل من

ي تصميم ة: والتي تتمثل ف. حيث تميزت الورقة بتحديد المزايا الرئيسية للتخزين في قواعد البيانات الجغرافي[5]الجغرافية 

وانشاء قاعدة البيانات الجغرافية يمكن من استخدامها لتوليد قواعد بيانات أخري من خالل استيراد البيانات الموجودة الي البيانات 

المطلوبة. وأهمية كبري في مشاركة البيانات وسط مجتمع واسع من المستخدمين. وكما تدعم مجموعة قواعد تحقق للتحكم في 

وقد قام د.سامي و د.حسين و د.ياسر بانشاء قاعدة بيانات جغرافية مؤسسية للمخطط االقليمي لمنطقة  .يفية تصرف االصنافك

، حيث تم تحويل قواعد البيانات الجغرافية الي الشكل المؤسسي الذي يتيح الكثر من مستخدم او ادارة الوصول [6]مكة المكرمة

ية عليها اساس وتطبيقات مؤسسالي البيانات وتعديلها آنيا مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكلفة، كما قاموا بانشاء خريطة 

إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية المؤسسية للمخطط اإلقليمي  عملية، منهجية ل[6]في بيئة نظم المعلومات الجغرافية. وقد اتبعوا 

تصميم  –التصميم التفصيلي  -التصميم المنطقي  –تحديد االحتياجات  شملتمراحل فنية وخطوات منهجية  هبعدوالتي مرت 

: بيانات جغرافية مكونة من عدة طبقات متمثلة في االتيوقد خلصت الورقة الي انشاء قاعدة  .التسليم –التنفيذ  – التطبيقات

مواقع التجمعات، الحدود العمرانية، المناطق الزراعية، االستعماالت الخاصة، شبكة الطرق، نقاط االرتفاع، المحميات الطبيعية، 

 قاعدة نموذج ام مزكين بتصميموقد ق الحدود االدارية، انواع التربة، طبوغرافية االرض، العيون واالبار، المناطق الصناعية.

، حيث وضع نموذج قاعدة بيانات للشقق [7]باستخدام نظم المعلومات جغرافية دهوك مدينة في العمودي السكن لنمط بيانات

السكنية في مدينة دهوك باسلوب يجمع ويربط خصائص السكان بالوحدات المكانية مع امكانية تطبيقه في اماكن اخري. وتوصل 

من البيانات السكانية ووضع صيغة لترقيم العمارات  البحث الي وجود مثل هذه االمكانية وايجاد طريقة لخزن ومعالجة كم كبير

، [7]والطوابق والشقق وادخال البيانات علي المستوي الشخصي وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. وقد قام مزكين 

بوضع مراحل لتصميم قاعدة البيانات والتي تمثلت في اربعة مراحل التصميم الخارجي، التصميم المفاهيمي، التصميم المنطقي، 

الخرائط متمثلة في خريطة لالشخاص حاملي شهادة البكالريوس، االشخاص التصميم الداخلي. كما قام بانتاج مجموعة من 

 اشخاص فاكثر، توزيع الشقق حسب الديانة. 5العاطلين عن العمل، الشقق المسكونة ب 
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عملو على بناء خريطة االساس لمنطقة الرياض باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، حيث هدفت الدراسة  [8]القرادي واخرون 

 20ل طقة الرياض تشماالسس العلمية الصحيحة في كيفية البناء الحقيقي لخارطة االساس، وبناء خارطة اساس لمن  الي وضع

مدينة تمثل عواصم محافظات منطقة الرياض، وبناء شبكة الطرق علي مستوي المملكة العربية السعودية، ثم توحيد المرجعية 

واالسقاط الجغرافي لجميع هذه الخرائط. حيث اتبع الباحثون منهجية محدد تتمثل في االتي: اجراء عملية التصحيح، اختيار 

قام تى ترك  لمناسبة وهيئتها، توحيد المرجع الجغرافي، حتي انتهي باستخراج الخرائط الممثلة كخرائط اساس.قاعدة البيانات ا

، حيث قامو بانشاء تطبيق سياحي في تركيا للمواقع [9]واخرون بتصميم تطبيق سياحي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

اقع ا علي عرض الموباتباع منهجية في تصميم التطبيقات السياحية وامتازت الورقة بقدرته ،[9] التاريخية والسياحية.كما قامو

  التاريخية والسياحية ولكنها ضعفت في استعراض العديد من التحليالت المكانية في المجال السياحي.

، [10]قام د.نبيل عبدالقادر حمزة كوشك بتطوير نظام معلومات جغرافي علي شبكة االنترنت السكان الزوار بالمدينة المنورة

حيث امتازت الورقة في تطوير نظام يساعد زوار المدينة المنورة علي ان يختاروا مساكنهم بانفسهم او عن طريق شركات 

 السياحة من بالدهم قبل الوصول الي المدينة المنورة.

منهجية تتمثل في المراحل التالية: تحديد وجمع المعلومات المطلوبة، بناء قاعدة المعلومات الجغرافية،  ،[10]كوشك إتبع 

 وتطوير النظام للعمل علي شبكة االنترنت.

 منطقة الدراسة .4

في الجزء الشمالي من توضيح منطقة الدراسة والتي تتمثل هنا في والية الخرطوم، وهي تمثل عاصمة السودان. حيث تقع 

وتتميز   ( درجة شماال .16.45 -15.8وخطي عرض )  ( درجة شرقا  34.45 -31.5السودان ،بين خطي طول )  أواسط

لتقاهما وسط الوالية ليشكال نهرا واحدا هو النيل الخالد. األبيض واألزرق وعند م  بموقعها الساحر على ضفاف النيل

والية   ومن الجهة الشمالية الغربية الوالية الشمالية ، ومن الجهة الغربية  سبع واليات ، من الجهة الشمالية نهر النيل  وتحدها

ومن الجهة   والية الجزيرة ، ومن الجهة الجنوبية الشرقية  شمال كردفان ، ومن الجهة الشرقية واليات كسال والقضارف

 وحدة ادارية. 105محليات و  7حيث تحتوي الوالية علي  .الجنوبية والية النيل االبيض

حيث قسمت الي خمسة قطاعات ادارية: قطاع شرق: يبدأ من شارع القصر غربا، أما منطقة وحدة الخرطوم شمال االدارية، 

الضافة لحي الشاطي وحي المطار المدني والعسكري. قطاع وسط: يبدأ با 11-1حتي شارع عبيد ختم ويشمل المربعات من 

. قطاع غرب: يبدأ من شارع عبدالمنعم شرقا 5-1من شارع القصر شرقا حتي شارع عبدالمنعم غربا ويشمل المربعات من 

شمال  3-1البراري  ومنطقة المقرن. قطاع بري: يشمل االحياء امتداد 11-6حتي شارع النيل االبيض غربا ويشمل المربعات 

جنوب وحي كوريا، حي الدرايسة، حي ابوحشيش، المحس، وقاردن سيتي،  6-5، وامتداد البراري 4( وحي الصفاء 4مربع)

 .5-1الالماب غرب. قطاع توتي: يشمل جزيرة توتي باحيائها من  3-1الالماب شرق 

 المنهجية .5

: وهي [11]لومات الجغرافية، والتي تتمثل في اربعة مراحل تمثلت منهجية الدراسة فى هذه الورقة على وظائف نظم المع

 .Outputالخراج ، ا Analysis & Manipulation، التحليل والمعالجة Storage، التخزين Inputاالدخال 

 
 

  المرحلة األولي: االدخالInput:  حيث تتمثل هذه المرحلة بادخال البيانات المكانية والوصفية السياحية بغرض التخزين، باستخدام

 مجموعة من ادوات االدخال المختلفة مثل الماسح الضوئي..غيرها.

اإلدخال•(1)المرحلة

التخزين•(2)المرحلة

المعالجة•(3)المرحلة

المخرجات•(4)المرحلة
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  المرحلة الثانية: التخزينStorage:  بتخزين البيانات المكانية والوصفية السياحية بقاعدة البيانات الجغرافية حيث تتمثل هذه المرحلة

 السياحية وذلك بغرض التحليل والمعالجة. وذلك باستخدام مجموعة من ادوات التخزين المختلفة.

  المرحلة الثالثة: التحليل والمعالجةAnalysis & Manipulation :انات المكانية حيث تتمثل هذه المرحلة بتحليل ومعالجة البي

 والوصفية. وذلك باستخدام ادوات وخوارزميات التحليل المكاني.

  المرحلة الرابعة: االخراجOutput  : حيث تتمثل هذه المرحلة باستخراج ناتج التحليل المكاني السياحي في صورة تقارير سياحية أو

 .خرائط سياحية او صور سياحية أو غيرها

 

 مناقشة النتائج .6
مشكلة الدراسة، ثم انتقلنا الي تحديد المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية للنظام، ثم تم تصميم قواعد البيانات الجغرافية  لقد تم تحديد

للمتاحف بوالية الخرطوم، ثم تم تحليل واقع التوزيع المكاني للمتاحف بوالية الخرطوم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ثم 

 جغرافي.تم تطوير واقع التوزيع ال

 فمن خالل السيناريو السابق، الذي تم للدراسة، فقد توصلت الورقة الي مجموعة من النتائج، والتي تتمثل علي المستويات ادناه:

 انشاء وتصميم قاعدة البيانات الجغرافية 6-1

 

م تصميم والمكانية للمتاحف من مصادر متعددة، ثم تلقد تم تحديد المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية للنظام، ثم تم جمع البيانات الوصفية 

لقد تم ونموذج البيانات للمتاحف. ثم انتقلنا الي انشاء وتصميم قاعدة البيانات الجغرافية في ثالثة خطوات : المفاهيمي، المنطقي، الفيزيائي، 

حدود الوالية، طبقة المحليات، طبقة الوحدات االدارية، تصميم النموذج المفاهيمي للبيانات المكانية للمتاحف، مكونا من عدة طبقات: طبقة 

 .طبقة النيل، طبقة الشوارع، طبقة الكباري، طبقة الزوار، طبقة المتاحف

 

 النموذج المفاهيمى للبينات المكانية للمتاحف

 الدراسة، مجموعة المتاح.كما تم تصميم النموذج المنطقي للبيانات المكانية للمتاحف، مكونا من عدة مجموعات: مجموعة منطقة 

 

طبقة 
المتاحف

طبقة 
المحليات

طبقة 
الوالية

طبقة 
الوحدات

طبقة 
النيل

طبقة 
الشوارع

طبقة 
الكبار

ي

طبقة 
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 النموذج الفيزيائي للبيانات المكانية للمتاحف

 

يع مكما تم تصميم النموذج الفيزيائي للبيانات المكانية للمتاحف، شامال كل البيانات الوصفية والمكانية للمتاحف. حيث نجد العالقات بين ج

 . m-1الجدول عالقة 

 التوزيع الجغرافي لواقع المتاحف 6-2

، هذه [12]متاحف متنوعة االغراض من متاحف أثرية واخري طبيعية وفلكلور وحربية و علمية وغيرها  9 تحتوي والية الخرطوم علي 

. تم تركيزها علي  [13]حلية الخرطوم ومحلية امدرمان ومحلية بحري المتاحف مصنفة حسب التخصص.و موزعة علي ثالثة محليات فقط م

متاحف والتي تمثلت بنسبة )%(، ومحلية  6علي  ثالثة محليات فقط الخرطوم، بحري، ام درمان. كما نالحظ ايضا، ان محلية الخرطوم تحتوي

 متحف والتي تمثلت ب)%(.  2بحري علي متحف واحد والذي تمثل ب)%(، ومحلية ام درمان علي 

 

 الشكل يوضح التوزيع الجغرافي لمواقع المتاحف حسب تخصص المتحف بوالية الخرطوم.

 موقع(. 2موقع(، الطبيعي) 1موقع(، التراثي) 5ي )موقع(، التاريخ 1فنالحظ من الخريطة، من النوع االثري )

  المتحف القومي Sudan National Museum[14]( 1971:تم افتتاحه فى العام )م( واشتمل على حديقة لآلثار )متحف مفتوح

افة متحف وقد اض . وتم فيه عرض حضارة وتاريخ السودان بالتسلسل وبه صالة قيد اإلنشاء مخصصه الى التاريخ الحديث اإلسالمي

م( وعرض فيه كافة العصور الجيولوجية 2003للمتحف وقد كان يقع في هيئة األبحاث الجيولوجية وتم افتتاحه )[13]الجيولوجي 

 الصخور والحيوانات المتحجرة.واألنواع المختلفة من 

ت
عا

مو
ج

لم
ا

مجموعة منطقة 
الدراسة

مجموعة المتاحف
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  متحف السودان لالثنوغرافيا Ethnographic Museum[15] : يقع في تقاطع شارع المك نمر مع شارع الجامعة تم إنشاءه فى

 . م وتم فيه عرض التراث األثنوغرافي في منطقة السافنا الغنية والسافنا الفقيرة وبيئة البادية والريف1956العام 

  [16]متحف السودان للتاريخ الطبيعي Sudan Natural History Museum:  بدأ كوحدة صغيرة تابعة لألبحاث الزراعية

انتقل إلي وزارة الزراعة ثم إلي مصلحة السياحة والفنادق وأخيرا  إلي جامعة الخرطوم ويعرض مجمل الحياة بمدينة ود مدني ثم 

 .الحيوانية في السودان وبيئاتها المختلفة كالطيور والرخويات والثدييات ومعظم الزواحف

  [17]متحف القصر Republican Palace Museum:  يقع في القصر الجمهوري تقاطع شارع القصر مع شارع الجامعة تم

بالقصر والمقتنيات األثرية المرتبطة بالقصر، وهو ذو طبيعة خاصة م( وبه سجل كامل لألحداث التي مرت 1999إنشاءه فى العام )

 .الوظائف القيادية بالقصر ويستقبل ضيوف البالد والزوار الرسميين والباحثين وهو يوثق 

 كل رئيس سجل ل يقع داخل مبني الهيئة القضائية وهو متخصص فى توثيق الجانب القضائي في السودان ويضم : [18] متحف القضاء

 . قضاة في السودان

 العام  ى: يقع في منطقة بحري )النقل الميكانيكي( سابقا  وكان في السابق يوجد في مبني قوة دفاع السودان انشأ ف[19] المتحف الحربي

م ( وخصص الى توثيق وتسجيل التاريخ العسكري واعداد المعارض المتحركة التى تعكس التراث العسكري وتقام فيه 1996) 

 .األبحاث والدراسات في مجال التاريخ العسكري

 م( وتم فيه عرض آثار الفترة التركية والدولة المهدية 1888-1887: يقع في امدرمان تم إنشاء المبني ) [20] متحف بيت الخليفة

 . والحكم الثنائي
 جرية حتى اآلن : يقع في جامعة األحفاد للبنات بأم درمان حي العرضة ويعرض دور المرأة عبر العصور الح[21] متحف المرأة

 .ويقوم بدور تاريخي وتعليمي والمرأة كانت ملكة ومربية

 

 للمتاحف –( ANNتحليل صلة الجوار) –تحليل كفاءة التوزيع الجغرافي يوضح :  الشكل

 



© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X 

 
( تدل علي أن توزيع المتاحف تتخذ R()Nearest Neighbor ratioوقد اظهرت مخرجات التحليل المكاني ان قيمة )

أن سبب نشوء هذا النمط يعود الي عدم وجود ربط بين مواقع المتاحف وبين  نريالمتشتت، كما يتبين من الشكل اعاله، والنمط 

 مواقع الجواذب  السياحية االخري.

 تحليل حركة الزوار بالمتاحف 6-3

فمن خالل اخذ عينة من المتاحف الموجودة بالوالية بغرض دراسة واقع حركة الزوار بالمتحف، مثال متحف القصر كنموذج. 

قمنا باختيار أحد المتاحف والذي يتمثل في متحف القصر بهدف تصغير الصورة وتكبيرها للخروج بنتائج تعيننا علي دعم القرار 

ق القصر يمثل مركز المتاحف علي مستوي الوالية وعلي مستوي وحدة الخرطوم شمال وتمثل لنا عينة للدراسة. كما أن فند

 م.1999االدارية، والهميته كممثل تاريخي للحقب التاريخية السياسية بالسودان ومقتنياتها. وقد تم افتتاحه عام 

  

 م.2012مخطط بياني: يوضح رصد حركة الزوار، لألفراد واالسر،لمتحف القصر،

 م.2012يوضح حركة الزوار للمؤسسات والهيئات،لمتحف القصر،:مخطط بياني 

 

م زار متحف القصر العديد من االفراد واالسر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، كما شملت الزيارات 2012في عام 

داخل والية الخرطوم وخارج والية الخرطوم من الواليات االخري، وخارج السودان، حيث شمل عدد زوار المتحف لعام 

م بالمتحف، حيث تم رصد حركة زوار المتحف الراتبة من 2012م زائر. ومن تقرير االداء السنوي لعا17457م، 2012

زائر. والمخطط ادناه يوضح عدد الزوار في كل شهر. وقد تم أيضا رصد حركة الزوار 7546االسر واالفراد، حيث بلغ عددهم 

 مؤسسة.  886م، وقد كان عددها 2012للمؤسسات والهيئات التي زارت متحف القصر 

 افي المتاحف:تطوير التوزيع الجغر 6-4

تم تطوير التوزيع الجغرافي للمتاحف من خالل انشاء و تصميم تطبيق ويب مكانى بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية بحيث 

ض ارعيساعد التطبيق على تطّور المتاحف من خالل تحديد مواقعها على الخريطة، إضافة للمواقع السياحية االقرب، مثال إست

 .بوالية الخرطوم، والتفاعل معها بالبحث وغيرهاالمواقع المتحفية 
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 يوضح الصفحة الرئيسية لتطبيق ويب المتاحف الشكل

 

 القومي. مواقع المتاحف من النوع "طبيعي" ، ثم البحث عن المتحف القومي، وتحديد المسار من المطار الي المتحف

 

 يوضح : البحث عن المتحف القومي الشكل

 

السابقة : نالحظ تم البحث من نافذة البحث في التطبيق عن "طبيعي" للوصول الي المتاحف الطبيعية وهي متحف التاريخ من النتجة 

 الطبيعي و متحف الجيولوجيا.
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 البحث عن متحف التاريخ الطبيعييوضح : الشكل 

 

 تائج اعاله متمثله في الموقع وبيانات عن المتحفايضا من النتيجة السابقة: نالحظ انه تم البحث عن المتحف القومي، ثم ظهرت التن

 في التقرير الذي علي اليسار.

 

 المسار من المطار الي المتحف القومييوضح : الشكل 

 

من النتيجة اعاله: نالحظ ان بعد تحديد نقطتين من المطار المتحف القومي أظهر المسار وتفاصيل واتجاهات المسار علي يسار 

 الصفحة.
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 التوصيات والدراسات المستقبلية:  .7

 من خالل النتائج التي توصلت اليها الورقة، قمنا بإستخالص التوصيات التالية:

 ( إنشاء قاعدة البيانات الجغرافية للمتاحف بجميع السودان، للمتاحف الحالية والمقترحة.1

 التواصل عبر الموقع.(  إنشاء موقع ويب جغرافي للمتاحف بجميع السودان، اضافة الي امكانية 2

 .( إضافة مجموعة من التحاليل المكانية لتطوير التوزيع المكاني للمتاحف بالسودان3  

  الخاتمة .8

هدفت الورقة الي تنمية وتطوير المتاحف بوالية الخرطوم من خالل استخدام امكانيات نظم المعلومات الجغرافية في انشاء 

وقد تم تحقيق هذه االهداف والتوصل الي انشاء قاعدة بيانات جغرافية للمتاحف بوالية  وتصميم قاعدة بيانات جغرافية للمتاحف،.

الخرطوم من خالل تصميم نموذج البيانات الجغرافي: المفاهيمي، المنطقي، الفيزيائي. كما تم انشاء خريطة متكاملة للمتاحف 

ة احف بالوالية. كما تم التحليل االحصائي لواقع حركبوالية الخرطوم. باإلضافة إلى ذلك تم تصميم تطبيق ويب جغرافي للمت

 الزوار بمتحف القصر كنموذج.
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