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ABSTRACT: 
     This study was conducted for the purpose of study and analysis of groundwater in the 
Karbala Governorate. Relied on a set of data and maps that relate to groundwater, topography 
and geology of the region in addition to 60 wells were distributed randomly in the region, all of 
this data has been entered   in GIS environment to performance geometric and digital processing 
for it and completion of the analysis and extract the results from it. After conducting all 
necessary analyzes has been produced digital map that shows the best places to drill wells for 
irrigation in the region, depend on the topography of the region, basins and streams, sodium 
ratio and the proportion of dissolved salts in the groundwater in addition to the depths of those 
waters. where ,  the best place to drill wells was selected in the  areas which has a little slopes 
because  it contain  high proportion of  groundwater in addition to the  sodium  ratio in these 
areas does not exceed 40%, and this ratio consider  good  for irrigation, as well as the proportion 
of dissolved salts which range from 2,000 to 5,000 ppm and  Although the height of this 
proportion , but the nature of the soil in the area and depths of groundwater led to use this water 
for irrigation , where it was observed that the soil of the region contain a  high percentage of 
sand, in addition to the groundwater depths greater than 5 meter and this led to lack of water and 
salts  accumulate in the plant root zone. Also three-dimensional map has been produced for the 
aquifer and the depths and thickness of the aquifer groundwater in the area. 
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  تحديد انسب المواقع لحفر االبار الغراض الري باستخدام نظم المعلومات الجغرافية
  

  الخالصة
اجريت ھذه الدراسة لغرض دراسة وتحليل تواجد المياه الجوفية في محافظة كربالء. وتم االعتماد على 

وغرافية وجيولوجية المنطقة باالضافة الى مجموعه مجموعه من البيانات و الخرائط التي تتعلق بالمياه الجوفية وطب
بئرا موزعه بشكل عشوائي في المنطقة ، وتم ادخال ھذه  60من االبار الموجوده فيھا والتي يتراوح عددھا تقريبا 

لغرض اجراء المعالجات الھندسية والرقمية ، واتمام عملية  GISالبيانات جميعا في بيئة نظم المعلومات الجغرافية 
  التحليل واستخالص النتائج منھا .

وبعد اجراء كافة التحليالت الالزمة تم انتاج خارطة رقمية توضح افضل االماكن لحفر االبار الغراض 
ف ونسبة الصوديوم ونسبة الري في المنطقة  اعتمادا على طبوغرافية المنطقة والمجاري المائية واحواض التصري

االمالح المذابة في المياه الجوفية باالضافة الى اعماق تلك المياه وطييعة المكامن الجيولوجية الحاملة للمياه الجيوفية 
اذ تم اختيار االماكن المناسبة لحفر االبار في المناطق ذات االنحدار القليل كونھا تحتوي على نسبة عالية من 

% وھي نسبة 40جوفيه باالضافة الى كون نسبة الصوديوم المتواجده في ھذه المناطق ال يتجاوز الخزين للمياه ال
جزء بالمليون وعلى الرغم من  5000الى 2000جيده الغراض الري وكذلك نسبة االمالح المذابة فيھا تتراوح من  

اھلت ھذه المياه لالستخدامات الزراعية ارتفاع  ھذا التركيز اال ان طبيعة التربة في المنطقة وعمق المياه الجوفية 
بشكل كبير وواسع حيث لوحظ بان تربة المنطقة تحوي نسبة عالية من الرمل وان عمق المياه الجوفية اكبر من  

متر مما يساعد على عدم تجمع المياه واالمالح في منطقة جذور النباتات. وكذلك تم انتاج خارطة ثالثية االبعاد ٥
  في و اعماق وسمك الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في المنطقة.توضح الخزان الجو


