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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. 

Keywords:    GIS, DTM, WGS, TIN, UTM. 

   List of Symbol: 
GIS: Geographic Information System.       DTM: Digital Terrain Model. WGS: 

World Geodetic System  TIN: Triangulated Irregular Network.    

UTM: Universal Transverse Mercator.     

                    

 المقدمة
أن الدراسة غطت الجزء األكبر واألساس 
من الخارطة  وهناك بعض المنـاطق لـم   

 تتشملها الدراسة لعـدم تـوفر المعلومـا   
ونظراً للتزايد المضطرد في . الكافية لذلك

األعمال العمرانية والتطور الحاصل فـي  
األعمال اإلنشائية  لمدينة بغداد  في اآلونة 

الكثيـر مـن    األخيرة  والتي شملت إنشاء
, طـرق المـرور  ,المشاريع مثل الجسور 

والبنايات الخدمية األخرى  وجـد  ,الفنادق 
من الضـروري وجـود دراسـة علميـة     
موضوعية  لخواص التربة الهندسية توضح 

دراسة أولية للمشاريع ) المصمم(للمهندس 
مما يقلل الكلفة  ويزيد من سرعة أعمـال  

ـ  .تحريات التربة ذه إن ما تم تقديمه فـي ه
الدراسة هو ملخص مكثف لبحـث واسـع   

قابلية تحمل ( حول بعض الخواص الهندسية
  )  التربة 

والخـواص  ) pH(  والخواص الكيميائية 
لتربة مدينة بغداد  )نفاذية التربة(الفيزيائية 

عامة وإعطاء مؤشرات أولية عن  ةبصور
طبيعة هذه  الخواص للتربة من الممكـن  

هـا فـي   لذوي االختصاص االسـتفادة من 
التخطيط والتحضير لعمليات تحريات التربة 

  .للمشاريع المستقبلية 
المشاريع التي تم االستفادة مـن تقـارير   

  :فحوصات التربة الخاصة بها  
أربعة مدارس في مدينة الصـدر  -1

           في منـاطق مختلفـة منهـا   
  ).دراسة حديثة (
شبكة مياه األمطار في األعظمية -2
  ). دراسة قديمة (
دراسـة  (مدرسة في حي السالم  -3

  ).قديمة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 انتاج الخرائط الكنتورية ونماذج االرتفاع الرقمية                      2010 ،17 العدد ،28 مجلة الهندسة والتكنولوجيا،المجلد
                               لخواص التربةباستخدام نظام المعلومات                                                                                                    

  الجغرافية                                                                                            
 

 

        دراسة (ملجأ في المنصور -4
  ).قديمة  

لمترو بغداد في  ةالمحطة الرئيسي -5
  ).دراسة قديمة (ساحة الخالني 

ملجأ ومدرسة في مدينة الشـعب  -6
  ).دراسة قديمة (
دراسـة  (فندق بغداد شـيراتون  -7

  ). قديمة
ـ  -8 ي بناية قسم هندسة الميكانيـك ف
ــة (لجامعــة المستنصــرية  ا دراس

  ).حديثة
دراسة قديمـة  (مستشفى اليرموك -9
.(  

ملجأ في الجامعة التكنولوجيـة  -10
  ).دراسة قديمة (

شبكة توزيع مياه الشـرب فـي   -11
  ).دراسة حديثة (الزعفرانية 

ثالثة مدارس في مدينة الدورة  -12
  ).دراسة حديثة (

بناية مصرف الرافدين في بغداد -13
  ).دراسة قديمة (يدة الجد
المجمع السكني في العطيفيـة   -14

  ).دراسة حديثة (
دائرة الكهرباء في مدينة الحرية -15

  ).دراسة قديمة (
مصرف الزهراء فـي مدينـة   -16

  ).دراسة قديمة (الكاظمية 
قصر بغداد في حـي الكنـدي    -17

  ).دراسة قديمة (
دراسـة  (ملجأ في حي الخليج  -18

  ).قديمة 
  

معالجة وتحليل لبيانات (البيانات نمذجة 
  ):التربة 

المقصود بالنمذجة هـو عمـل محاكـاة    
للواقع عن طريق بناء نموذج له يمكننـا  
من فهم موقف محدد أو يتنبـأ بحـدوث   
تغيير في النتائج المستقبلية الناتجة مـن  

ويكون هذا النموذج عبارة عن , نشاط ما 
مجموعة من الخطوات والقواعد بما فيها 

واعد المكانية الخاصة بنظم المعلومات الق
الجغرافية وفي بعض األحيان نجد مـن  
الصــعوبة ربــط الخــرائط بــالظواهر 
الطبيعية المتغيرة مثـل كميـات ميـاه    

. األمطار الموجودة عند نقطة محـددة  
ويمكننـا بإســتعمال نظــم المعلومــات  
الجغرافية ربط الخرائط المكانيـة مـع   

خصـائص  الظواهر الطبيعية لتحديـد ال 
ــة  ــة  (  الطبيعي ــواص الفيزياوي الخ

لمناطق ) والكيمياوية و الهندسية للتربة 
محددة  في مستوي أو في ثالث أبعـاد  

Whede, M. 1982)) .(  
في هذا البحث تم جمع المعلومات مـن  
التقارير المختبرية التي أنجزت من قبل 
المركز الوطني للمختبـرات اإلنشـائية   

إلى تقارير  لمختلف مناطق بغداد إضافة
مختبرية أنجزت من قبل بعض المكاتب 

اعتمدت خطة البحث علـى  , االستشارية
صورة فضائية لمدينة بغداد بدقة تمييـز  

)0.60 m (  وتم تصحيحها حسب نظـام
-UTM-WGS(اإلحـداثيات العـالمي   

وأعداد خارطة منها باسـتخدام   )1984
 ).  GIS(برامج 

تمت االستعانة بخارطة لمدينـة بغـداد    
ومشــبكه بنظــام  1: 75000مقيــاس ب

ــالمي                              ــداثيات العــــ اإلحــــ
)1984  ( W.G.S  حيث تم إنتاجهـا و

إجــراء عمليــة تصــحيح لهــا    
)georeferencing    (  كما في الشـكل
بعد ذلك أخذت المعلومات الخاصة ). 1(

بالتربة من المناطق المختـارة وتحديـد   
 . GPSاز مواقع أحداثياتها بواسطة جه

وأيضا بنفس النظام تم إدراج هذه المعلومات 
وعلى شكل أعمدة )  EXCEL( في برنامج 

نختار العمود األول هو رقـم النقطـة ثـم    
 Zثم العمود الرابع هـو    Nثم  Eإحداثي 

وفي هذا العمل تم استخدام قيم نفاذية التربة 
تحمـل  (وهكذا لبقيـة القـيم     Zهي بمثابة 

حيث ) مضية والقاعدية التربة ودرجات الحا
إن القيم البقية تتم بنفس الطريقة وعملنا لكل 

ونحفظ كل جدول .خاصية جدول خاص بها 
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كمـا فـي        TEXT FILEعلى هيئـة  
أن مواقـع  ). 3(و)2(و) 1(الجداول رقـم  

النقاط المرصودة حقلياً هي متغيرة حسـب  
مواقع الفحص لكل عينة وبالتالي أن النقاط 

تختلف عن )  1( دول رقم المذكورة في الج
وكـذلك  ) 2( ما هي علية في الجدول رقم 

ولكن ضمن المنطقة نفسها ) 3(الجدول رقم 
و الجدول رقـم  ) 2( أي إن الجدول رقم .
هما فحص عينتين في نفس الموقع أي ) 3(

  لها نفس القيم
ثم استدعاء كل جدول على حده وتحديد نوع 
نظام االحداثيات العالمي  فتظهـر النقـاط   
مسقطة على الخارطة وتظهر على شـكل  

) 4(و) 3(و ) 2(كما في األشـكال  . طبقة 
التي  توضح قابلية تحمـل التربـة وقـيم    
النفاذية وقيم القاعدية والحامضـية لتربـة   

ل مدينة بغداد كقيم مسقطة على الخارطة قب
وبعد ذلك يمكن .أن ترسم كخطوط كنتورية 

الثنـائي  ) TIN(  إنتاج خرائط كنتورية و
 (لهذه الخواص بإستخدام برنامج    اإلبعاد

ARC CATALOG  ( ــا موضــحة كم
التـي توضـح   ) 7(و) 6(و ) 5(باألشكال 

قابلية تحمل ضغط التربة وقيم النفاذية وقيم 
القاعدية والحامضية لتربة مدينـة بغـداد   

  .ائط كنتورية كخر
 DTM)( بناء نمـاذج ارتفـاع رقمـي     

  :لخواص التربة 
باستخدام التحليل المكاني الذي يوفره نظام 
 المعلومات الجغرافية يمكـن اسـتخالص  

نماذج ارتفاع رقمي لهذه الخـواص مـن   
الخرائط الكنتورية لتوضيح شـكل سـطح   

) 8(األرض بثالث أبعاد كما في األشـكال  
  )10(و)9(و

  
  جــــــات االستنتا

من خـالل مـا تقـدم اسـتطعنا      .1
الحصول على قيم لدرجات الحامضية وكذلك 
النفاذية ودرجات تحمل التربة لمناطق لـم  
تؤخذ فيها الفحوصات من خالل معرفة خط 

  .الكنتور الذي يمر بتلك المنطقة 
تمكنا من الحصول علـى شـكل    .2

ثالثي اإلبعاد وهذا الشـكل يسـاعدنا فـي    

جيدة ومعرفة طبيعة توضيح العمل بصورة 
توزيع هذه البيانات على التربـة ونسـتطيع   
معرفة المساحة التي تغطيها كل خاصية من 
هذه الخواص حيث كل لون يمثل جزء مـن  

  .الخاصية الواحدة للتربة 
من خالل هذه البيانات التي أعدت  .3

يمكن   ARC GIS.9.3 )(باستخدام برامج 
اد أضافتها إلى بيانات أخرى في مدينة بغـد 

لتمكن العاملين في هـذا المجـال التخـاذ    
القرارات المناسبة في أنشـاء أي مشـروع   

 .يتأثر بهذه الخواص 
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  نفاذيةالتربةقيم إحداثيات النقاط الخاصةب) 1(الجدول رقم 
P. NO. E N z 
1 450586 3691868 6 
2 440137 3692379 4.53 
3 436281 3690624 3.85 
4 445952 3687049 6.7 
5 439881 3681972 5 
6 434336 3684595 6.32 
7 442623 3683149 3.63 
8 441143 3689853 4.63 
9 444094 3689193 6.23 
10 453471 3680479 8.34 
11 452835 3684553 7 
12 455319 3685288 8.23 
13 444787 3688169 6.73 
14 444190 3692601 8.32 
15 443001 3688475 3.62 
16 444461 3688907 4.68 
17 444128 3678808 5.74 

  قيم أحداثيات النقاط الخاصة بدرجات الحامضية والقاعدية للتربة) 2(جدول 
P.NO._ E N PH 

1 424737.828 3686432.699 8 
2 454185.027 3678368.321 7 
3 444348.93 3708365.364 7.4 
4 439094.865 3708670.833 8.6 
5 429930.799 3709220.677 8.3 
6 442027.366 3724677.402 8.9 
7 440438.928 3690770.357 7.9 
8 441844.085 3692847.545 9.1 
9 402010.944 3702439.268 10 

10 439094.865 3681606.291 7.9 
11 439522.521 3679406.915 7.2 
12 452474.402 3685394.105 8.3 
13 442455.023 3682339.416 10.1 
14 443982.367 3689243.012 9 
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15 449419.713 3694435.983 9.6 
16 446059.555 3687288.012 9.3 
17 444165.648 3692419.889 8.1 
18 439827.99 3687654.574 8.8 
19 444593.305 3679529.102 7.5 
20 454734.871 3685455.198 8.2 
21 444776.586 3688204.418 9.1 
22 438911.584 3693763.952 8.4 
23 436773.301 3691381.295 8.2 

  
     قيم إحداثيات النقاط الخاصة  بدرجات تحمل التربة) 3(جدول

P.NO._ E N B_C__ 
1 424737.828 3686432.699 100 
2 454185.027 3678368.321 198 
3 444348.93 3708365.364 110 
4 439094.865 3708670.833 133 
5 429930.799 3709220.677 106 
6 442027.366 3724677.402 166 
7 440438.928 3690770.357 148 
8 441844.085 3692847.545 158 
9 402010.944 3702439.268 127 

10 439094.865 3681606.291 129 
11 439522.521 3679406.915 141 
12 452474.402 3685394.105 161 
13 442455.023 3682339.416 155 
14 443982.367 3689243.012 151 
15 449419.713 3694435.983 150 
16 446059.555 3687288.012 100 
17 444165.648 3692419.889 145 
18 439827.99 3687654.574 140 
19 444593.305 3679529.102 150 
20 454734.871 3685455.198 150 
21 444776.586 3688204.418 160 
22 438911.584 3693763.952 140 
23 436773.301 3691381.295 60 
24 441049.866 3689548.481 90 
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  دادخارطة لمدينة بغ) 1(الشكل 
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  يوضح قيم قابلية تحمل التربة لمناطق بغداد كقيم مسقطة) 2(الشكل 
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 يوضح قيم نفادية التربة لمناطق بغداد كقيم مسقطة )3(الشكل
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 يوضح قيم الحامضية والقاعدية  لتربة مناطق بغداد كقيم مسقطة )4(الشكل
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  خارطة كنتورية  توضح توزيع قيم نفاذية  التربة لمناطق مدينة بغداد )6(الشكل
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 خارطة كنتورية  توضح قيم تحمل التربة في مناطق بغداد )7(الشكل
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   DTM)(نموذج ارتفاع الرقمي لتوزيع درجات تحمل التربة   )8(الشكل 

  
  DTM)(ات الحامضية والقاعدية للتربة  نموذج ارتفاع رقمي لتوزيع الدرج)9(الشكل 
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  DTM)(نموذج ارتفاع رقمي لتوزيع نفاذية التربة  )10(الشكل 
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