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  الخالصة 
ورسم  يهدف البحث إلى توظيف اإلمكانيات الفنية لنظم المعلومات الجغرافية في مجال تصميم 

الخرائط من حيث خزن كم هائل من البيانات بطريقة سريعة ومنظمة والسرعة الكبيرة في 
استرجاع وعرض وإخراج البيانات والخرائط من الحاسوب وإجراء التعديالت على الخرائط 
وتحديثها بشكل سريع ومباشر بأقل كلفة وجهد ووقت وتوفير دقة كبيرة في تحليل البيانات 

بالطرق اليدوية وإتاحة أسلوب سهل لتحليل المعلومات المكانية والربط بينها يصعب توفيرها 
وإعطاء نظرة شمولية عامة عن الموقع الجغرافي وخصائصه باإلضافة إلى استخالص معلومات 

من   ) (DTMجديدة من خالل المعلومات األصلية الموجودة على الخريطة كاستخالص 
تم أخذ بيانات عن بعض خواص التربة لمدينة بغداد وهي  وفي هذا البحث.الخرائط الكنتورية 
والخواص الفيزيائية ) pH(  والخواص الكيميائية )  قابلية تحمل التربة ( الخواص الهندسية

وتم معالجة وتحليل هذه البيانات بإستخدام نظام المعلومات الجغرافية النتاج  )نفاذية التربة(
الستخراج نماذج ارتفاع رقمية  تراء التحليل المكاني للبياناوبعد ذلك تم إج. خرائط كنتورية لها

ومن خالل هذه اإلمكانيات تم بناء , بشكل مجسم ثالثي األبعاد لتوضيح شكل سطح األرض  
قاعدة بيانات رقمية لهذه الخواص والتي يمكن تعميمها لجميع خواص التربة ولكل مناطق العراق 

ة والتحليل التي نحتاجها في تخطيط وتصميم أي مشروع مما يسهل عملية االسترجاع والمعالج
  . هندسي 

  
Contour and Digital Terrain Models of Soil Properties 
Digital Maps Using Geographic Information System  

  
      Abstract  

           The research aims to use the technical abilities for geographic information 

system in the field of designing and drawing maps by saving huge amount of 

information in a fast and organized way also to shows data and maps from the computer 

in high speed. In addition it makes corrections on maps in high speed and in the least 

cost and time. Also high accuracy in data analysis which is difficult in manual ways. 

Further more it enables as to analyze the geographic information and connect between 

them in an easy way. It takes out new information from the original information on the 

maps like taking out digital terrain model from the Contour Maps and to show local 
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information system on the computer with maximization and minimization also changing 

the scale easily and the ability of three dimensions showing. 

In this study the information were gathered from the soil reports of the National 

Center for Construction Laboratories for different parts of Baghdad area in addition 

to Laboratory reports done by Consultation Bureaus. Three soil properties were 

studied permeability as a physical property, pH as a chemical property and  bearing 

capacity of soil as a engineering property. These data were treated and analyzed by 

using  geographic information system to produce contour maps, after that local 

analysis was done for data to come up with digital terrain models in a three 

dimensional figure  to manifest earth surface. By these abilities, a digital data base 

was made for these properties that can be generalization for all soil properties and 

for all parts of Iraq, which enables to do the recyclization and treatment and analysis 

easily in making the designing and planning of any engineering project. 
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   List of Symbol: 
GIS: Geographic Information System.       DTM: Digital Terrain Model. WGS: 

World Geodetic System  TIN: Triangulated Irregular Network.    

UTM: Universal Transverse Mercator.     
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