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ABSTRACT 
The work in this research presents the use of Geographical Information Systems 

(GIS) and Global Positioning Systems (GPS) which integrated with remote sensing 
(RS) techniques in geotechnical engineering for Basrah city south of Iraq. These 
maps provide a powerful database and strong visual presentation of geotechnical data. 

The research is performed in several stages that started with the utilize of 
LNADSAT 7 ETM+ satellite image with 14.25 m resolution within the visible bands 
of the study area, applying the geometric correction and performing image 
enhancements by using ERDAS software. Then collection of laboratory tests reports 
of boreholes is conducted in the study area and projecting their location as a layer 
using ArcGIS software after determining their position using a GPS instrument. The 
total number of soil investigated reports is (31) with total number of boreholes is 
(105). 

The results of this study emphasize the possibility of producing digital 
geotechnical maps by using ArcGIS software that represents the distribution of the 
geotechnical properties for study area, such as allowable bearing capacity, the 
normalized undrained shear strength (cu/P'o), Liquidity Index and compression index.  
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  الجغرافیة المعلومات نظم تقنیات البصرة باستخدام لمدینة جیوتكنیكیة رقمیة طائخر

  
  الخالصة

تھدف ھذه الدراسة إلى إعداد خرائط جیوتكنیكیة لمدینة البصرة جنوب العراق باستخدام تقنیات 
التحسس اللذان یتحدان مع تقنیات  GPSونظام تحدید المواقع العالمي  GISنظم المعلومات الجغرافیة 

أن ھذه الخرائط توفر قاعدة بیانات فعالة وتقدم عرض بصري قوي للمعلومات .. RSالنائي 
أنجز البحث على عدة مراحل والتي ابتدأت بأستحصال صورة فضائیة ضمن الحزمة  . الجیوتكنیكیة

المرئیة لمنطقة الدراسة وتطبیق عملیات التصحیح الھندسي علیھا وإجراء التحسین الصوري  
ومن ثم تجمیع ، لتحري الخصائص االنعكاسیة لسطح التربة ERDASاستخدام الحزمة البرمجیة ب
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المعلومات والنتائج للفحوصات المختبریة للعدید من الحفر االختباریة المنجزة في منطقة الدراسة 
بعد أن تم تحدید مواقع  ArcGISوتسقیطھا على الصورة الفضائیة كطبقة ضمن الحزمة البرمجیة 

إن العدد الكلي لتقاریر . GPSذه الحفر باستخدام تقنیات أجھزة تحدید المواقع العالمي لإلحداثیات الـ ھ
  . حفرة اختباریة) ١٠٥(تقریر وبمجموع ) ٣١(تحریات التربة المستخدمة في ھذه الدراسة ھو 

ة النتائج المستحصلة من ھذه الدراسة شددت على إمكانیة إنتاج خرائط رقمیة جیوتكنیكی
ً لتوزیع وانتشار الخواص الجیوتكنیكیة لمنطقة  ArcGISباستخدام الحزمة البرمجیة  والتي تقدم وصفا

ً لھذه الخواص  مركز قضاء البصرةالدراسة  ً سریعا ً ووصوال ً سھال بمنظور جدید یمكن أن یقدم توصیفا
  .النضغاطمؤشر السیولة ومؤشر ا، مقاومة القص المطبعة، مثل قابلیة التحمل المسموح بھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


