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بتوفير البيانات والمعلومات المختلفة في علوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقوم 
.األرض لكامل المملكة، ووضعها في متناول الجهات الحكومية والباحثين واألفراد

 الهيدروجيولوجيةالخرائط.

 الهيدروكيميائيةالخرائط.

 الجيوهندسيةالخرائط.

الخرائط التعدينية.

خرائط المخاطر الجيولوجية.....

بمقاييس رسم مختلفة، إضافة إلى الخرائط  والجيوكيميائيةويتم إنتاج الخرائط الجيولوجية 
:الغرضية مثل

مقدمة



:هو والهيدروكيميائية الهيدروجيولوجيةإنتاج الخرائط 
مشروع مستمر يهدف لتغطية كامل مناطق المملكة.

 درجة ونصف،  العرض(، على هيئة مربعات )1/250,000(مقياس الرسم
)درجة الطول

واهليدروكيميائية اهليدروجيولوجيةاخلرائط 

:وتهدف إلى
 البيانات والمعلومات التي تتعلق بمصادر المياهتجميع.

التعرف على نوعيات المياه ضمن مناطق الدراسة.

 الهيدروجيولوجيةإنشاء قاعدة بيانات للوحدات.

 والهيدرولوجية الهيدروجيولوجيةربط المعلومات

تحديد مناطق التغذية والمناطق الواعدة.



:الخرائط معدة سابقاً 
8 مربعات في الغطاء الرسوبي.

9 مربعات في الدرع العربي

والهيدروكيميائية الهيدروجيولوجيةالخرائط 

:الخرائط التي تم إنجازها
مربع بريدة.

 حباشيمربع جبل

مربع الفيضة

مربع الدوادمي

مربع مسكة

مربع أبان األحمر



:تهيئة البيانات األولية -1

لمربع أبان األحمر  والهيدروكيميائية الهيدروجيولوجيةالخرائط 

 الدراسات السابقةتجميع.

 الفضائية وبيانات نماذج االرتفاعات الرقميةوالصور تجميع الخرائط.

تجميع الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية.

تجميع البيانات المناخية المتوفرة.



:الدراسات المكتبية -2

لمربع أبان األحمر  والهيدروكيميائية الهيدروجيولوجيةالخرائط 

التعرف على جيولوجية المنطقة.

 هيدروجيولوجيدمج الوحدات الصخرية من منظور.

تصحيح حدود هذه الوحدات باستخدام الصور الفضائية.

 الصخرية اإلنكشافاترسم حدود.



:الدراسات المكتبية -2

لمربع أبان األحمر  والهيدروكيميائية الهيدروجيولوجيةالخرائط 

المجاري المائية وحدود أحواض التجميع من نماذج االرتفاعات الرقمية إستنتاج.

تصحيح شبكات التصريف واألحواض السطحية.

إعداد خطة العمل الحقلي.



:األعمال الحقلية -3
حصر اآلبار.

جمع معلومات وبيانات اآلبار.

 إجراء التحاليل الحقلية وتتضمن قياس)pH, EC, TDS, 
Temp(.

جمع العينات

 عمل تجارب الضخ لبعض اآلبار



:معلومات وبيانات اآلبار
موقع البئر وإحداثياته.

نوع البئر

 عن سطح األرض وإرتفاعهقطر البئر.

عمق المياه الجوفية

 للبئر الليثولوجيالوصف

كمية تدفق المياه ومعدالت التشغيل.



:جمع العينات
 تحليل العناصر الرئيسية)Major Elements.(

 العناصر الشحيحة)Trace Elements.(



:إدخال البيانات وتحليلها -4
 إدخال البيانات الحقلية إلى قاعدة البيانات.

 إجراء التحاليل الكيميائية للعناصر الرئيسية والشحيحة
.في مخابر هيئة المساحة الجيولوجية

إدخال نتائج التحاليل إلى قاعدة بيانات اآلبار.

 السحنات المائية وإستنتاجتحليل النتائج.



: الهيدروجيولوجيةإعداد الخريطة  -5
 توقيع جميع اآلبار التي تم رصدها مع بياناتها الوصفية ضمن نظم المعلومات

الجغرافية

خريطة الميول العامة في منطقة الدراسة إستنتاج

تصنيف المجاري المائية.

 الهيدروجيولوجيةإعداد عدد من الخرائط المرفقة بالخريطة.



لمعدالت  كونتوريةخريطة 

الهطول السنوي

خريطة توزع األمطار–الهيدروجيولوجيةالخريطة 

خريطة مواقع المحطات  

.المناخية



خريطة هيدرولوجية–الهيدروجيولوجيةالخريطة 

ومساحاتهاوحدود االحواض توضح المجاري المائية خريطة 



خريطة مواقع اآلبار–الهيدروجيولوجيةالخريطة 



خريطة العمق للمياه الجوفية–الهيدروجيولوجيةالخريطة 

في أعماق المياه الجوفية اإلختالفخريطة توضح 



خريطة األعماق الكلية لآلبار–الهيدروجيولوجيةالخريطة 

في العمق الكلي لآلبار اإلختالفخريطة توضح 



الهيدروجيولوجيةالخريطة 



(Rhyolite) low to fair permeability related to the 
degree of fracturing. Poor storage capacity. Possible in 
fractured zone below the wadis

hsry

gr Granite, granodiorite, gabbro ..etc. Fair to good 
permeability related to degree of weathering and 
fracturing. Recharge after heavy rain in weathered 
zones. Storage in the weathered and fractured zones. 
Presence of dike favorable.

Alluvial fan and apron deposits, (gravel, sand ..) 
Areas of concentrated surface runoff and commonly of 
groundwater flow. Permeability relatively high 
potentially favorable zone of tapping underground 
water in alluvium and bedrock.

Qf

Elluvial deposits, thin mantle of weathering over 
bedrock. Very poor groundwater potential. Area with 
restricted or no runoff. Fair to good permeability but low 
storage

Slope runoff in catchment area

Concentrated runoff, little infiltration

Poor runoff due to evaporation and
(or) infiltration 

12

20
Depth to water
Total depth



:الهيدروكيميائيةإعداد الخريطة  -6
إعداد خريطة توضح توزع كثافة اآلبار في منطقة الدراسة.

إعداد خريطة توضح توزع الملوحة العامة.

 ربط قاعدة البيانات بنظام المعلومات الجغرافية مما يسهل عملية تمثيل العناصر
.الكيميائية والسحنة عند كل بئر



خريطة توزع كثافة اآلبار–الهيدروكيميائيةالخريطة 



) TDS( تبين نوعية المياه من خالل مجموع االمالح الصلبة الذائبة  خريطة 



الهيدروكيميائيةالخريطة 



الهيدروكيميائيةالخريطة 



:إعداد خريطة توضح المناطق الواعدة -7
 األودية إلتقاءأماكن.

العمق إلى المياه الجوفية.

نوعية المياه.

وجود التراكيب الجيولوجية المنفذة للمياه.



الجوفيةتواجد المياه  إلحتماليةالمواقع المناسبة إعداد 



...شكراً حلسن استماعكم 
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