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  Single fracture parametersمواصفات الشقوق المفردة

   Evaluation of fracture widthتقييم عرض الشقوق -1
.باختبارات المٌكروسكوب من خالل المقاطع الرقٌقةعرض الشقوق ٌمكن الحصول علٌها 

.هذه الطرائق تعتبر فعالة فً قٌاس حجم الشقوق المفتوحة بشكل مباشر

والنتٌجة النهائٌة , من المقاطع الرقٌقة ذات الشقوق المفتوحةٌمكن قٌاس العرض من خالل عدد 

.هً متوسط القٌاسات

بناءا على عدد المقاطع الرقٌقة ٌمكن الحصول على النتٌجة والتً هً عبارة عن متوسط 

 وبين مستوي المقاطع   θباستخدام الزاوية إجراء التصحٌح  وفً النهاٌة ٌمكن, القٌاسات

(.3-2)كما فً الجدول , عٌنة   1110مثال لعدد من العٌنات , الشقوق

,π/2 -   0إذا تغٌرت الزاوٌة خالل كل قٌاس فان التغٌر العشوائً ٌكون من 

:   ٌُستخدم الحساب  من العالقة عندها 

b̅= 0.079mm≈  0.08 mm: وإن متوسط حجم االنفتاح للشقوق هو 
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2-Evaluation of fracture size                             
3-Evaluation of fracture orientation     

4- Nature of fracture       

Single fracture parameters   
1-Evaluation of fracture width

صنف عرض الشقوق  متوسط عرض الشقوقعدد الشقوقتكرارٌة الشقوق

1110 100 %
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التكرارٌة

: Volumetric fracture density: الكثافة الحجمية للشقوق 

. VBحجم مصفوفة الكتلة  و   Sسطح شقوق الكتل هً النسبة بٌن  
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Evaluation of fracture sizeتقييم حجم الشقوق    -2

  الشقوق كل تسجٌل بسهولة ٌمكن الصخري اللباب معلومات من عام بشكل

 الشقوق بعض عن الكشف بالحقٌقة ,الماكروية الشقوق كل تحدٌد و الميكروية

:العٌنات اخذ بشروط مرتبط الماكروٌة

 ,الشقوق بٌن المسافات عالقة كنتٌجة -

,(a-15-2) الشكل فً كما اللباب قـُُطر -

.(b-15-2)الشكل البئر انحراف مقابل الشقوق واتجاه -

 ومٌل العمودٌة شبه الشقوق خالل أنه ,الشقوق بٌن المسافات من  مالحظ هو كما
 ,(b-15-2) الشكل فً كما الشقوق تحدٌد عدم إلى ٌؤدي قد البئر

 اكتشاف من تقلل أن ٌمكن (المتاخمة) القرٌبة الشقوق بٌن المسافة أخر جانب ومن

.(b-15-2) الشكل اللباب فً الشقوق نظام
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الشقوق شبه العمودٌة ومٌل البئر 

قد ٌؤدي إلى عدم تحدٌد الشقوق
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Evaluation of fracture orientationتقييم اتجاه الشقوق     -3 

ٌمكن من خالل . خالل اللباب لتأكٌد اتجاه الشقوق العاممن الضروري معرفة اتجاه الشقوق من 

فإن المٌزات المقٌسة فوق وتحت , تصحٌح االتجاهات الوهمٌة إلى القٌمة الصحٌحة لألقطاب

.  تصبح معدلة ومالئمة للسمت والعمق الصحٌحٌن بشكل عامأن , (المدروس)العمق الممسوح 

الشمال مفترض

امتداد الشق

وضع الطبقة
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Nature of fracture الشقوق الطبيعية -4

إن كل شق إفرادي ٌمكن اختباره ووصفة بالتفصٌل لترتٌب وتصنٌف الشقوق بالمقارنة مع 

.الشقوق األخرى

  (الخ..,الشقوق المغلقة , الشقق المعبأة, الشقوق المفتوحة جزئٌا, الشقوق المفتوحة)مورفولوجٌة الشقوق 

.ومع االتجاه( صغٌرة, كبٌرة)مقارنتها مع  حجم الشقوق ٌتم 

  Multi-fracture parametersمواصفات الشقوق المتعددة         

Evaluation of fracture densityتقييم كثافة الشقوق         -1   
لذلك كثافة الشقوق ٌمكن ,  إن عرض الشقوق المفتوحة وطولها ٌمكن قٌاسها بشكل متزامن

:    تقٌٌمها باستخدام المعادلة التالٌة

(.SBمساحة الكتلة  )مصفوفة و lT الطول التراكمً للشقوقهً النسبة بٌن :الكثافة المساحية للشقوق

:Areal fracture density 
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      Evaluation of fracture intensityتقٌٌم شدة الشقوق -2

ربما تقود إلى شدة الشقوق , (19 -2)األشكال المنتظمة وغٌر المنتظمة للشقوق كما فً الشكل

.فً الخزان متعدد الطبقات
العدد الكلً للشقوق بقٌت كما هً لكل طبقة من الطبقات مرتبط من حٌث : aفي الحالة  

.السماكة والموقع
.هناك أنواع أخرى  من الشقوق تم رصدها فً كل طبقة من الطبقات الثمانٌة: bأما الحالة  
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  Representation of dataتمثيل المعلومات                         

المعلومات الناتجة من اختبارات اللباب ٌجب أن تعالج من خالل المخططات 

.الهندسٌة الصرفةأو المعلومات اإلحصائٌة 

: المعلومات الرئيسية التي ُتعالج

 ,الكثافة, وحدة الحجم, التوزع, االتجاه, الشقوق الطبٌعٌة, الحجم ,عرض الشقوق

.اللٌتولوجٌا والعمق وذلك  من خالل معاٌٌر , والشدة

 fracture width, size, nature, orientation, distribution, block unit, density and intensity.

:هناك نموذجٌن لتمثٌل المعطٌات
statisticالنموذج اإلحصائي   models:

.والمجسمات اإلحصائٌةالرسم البٌانً الذي ٌتضمن 

,يستخدم لتحديد متوسط القيمة المحتملة للبارامترات المعطاة للشقوق المفردةالرسم البياني  

(.زاوية الميل واالتجاه)تستخدم بشكل رئيسي لتحديد بارامترات التوجه أما المجسمات  

:  geometrical modelsالنموذج الهندسي 
.وخاصة فً حاالت وحدات مصفوفة الحجم, ٌَستخدم بشكل رئٌسً مشارٌع المجسمات
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Statistic representationالتمثيل اإلحصائي     

Histogramsالرسم البياني  

المعلومات التً ٌتم . الرسم البٌانً ٌستخدم لتقٌٌم أغلب المجال التكراري لتغٌرات القٌم المعطاة

.الخ..نوع الشقوق , اللٌتولوجٌا عدد اللبابجمعها عادة مرتبطة بالمعاٌٌر المعطاة مثل 

.الرسوم البٌانٌة تطبق على كل البارامترات التً تحدد الشقوق المفردة

إن مجال القٌمة المتوسطة للقٌم , من المنحنٌات التكرارٌة والمنحنٌات التراكمٌة التكرارٌة

.المعطاة ٌمكن الحصول علٌها من اإلجراء التقلٌدي
: 1مثال 

عٌنة والنتٌجة الحاصل علٌها قُسمت إلى مجموعتٌن ( 362)تم اختبار كثافة الشقوق من خالل 

:المعيار الليتولوجيمن خالل 
ٌبٌن ( 24-2)الشكل (. 260)كانتغير الشل وعدد عٌنات من ( 102)كانتعينات الشل عدد 

مقابل كثافة الشقوق , العالقة التً تربط  مجموعتٌن من العٌنات التكرارٌة والتراكمٌة التكرارٌة

( .قدم/ شقوق ) الخطٌة 

إن القٌمة الوسطٌة للكثافة الخطٌة % 50كما هو مالحظ أن القٌمة التكرارٌة التراكمٌة لـ 
إضافة لذلك  تم . قدم لعينات الشل/ شق 3.5و.  قدم لعينات غير الشل/شق6للشقوق هً 

وتتطور فً عٌنات غٌر الشل إلى  تكرارٌة , (قدم/ شق 100أكثر من )فكانت إحصاء البريش 

%(.  15)بحدود 
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القٌمة التكرارٌة 

%  50التراكمٌة لـ 

فكانت  البريشإحصاء 

, (قدم/ شق 100أكثر من )

وتتطور فً عٌنات غٌر 

إلى  تكرارٌة بحدود  الشل

(15 .)%
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: 2مثال 
فان وسطً , عٌنة لبابٌه 362حٌث من اختبار . كثافة الستيلوليتكما أن هذه اإلجراءات ٌمكن استخدامها لتحدٌد 

(.2.25)كما فً الشكل   1.71هو  قدم  / عدد الستٌلولٌت 
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:3مثال 
كما فً , ممكن تقدٌر االتجاه العام لمٌل الشقوق( بـالدرجات)باستخدام الرسم البٌانً لتقٌٌم زاوٌة مٌل الشقوق 

(.2.26)الشكل 

.   ° 86من مٌول الشقوق  اكبر من % 32ولكن  °45فقط من الشقوق لها زاوٌة أقل من %  8تم مالحظة  

.° 75متوسط زاوٌة المٌل بحدود 
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    stereograms  (  ستيريوغرامات)المجسمات 

إضافة إلى قٌاس التكرارٌة . ٌستخدم التمثٌل المجسمً عادة على دائرة لتحدٌد مواقع الشقوق

.على القطر الذي ٌقسم إلى وحدات دوائر متحدة المركز
:4مثال 

والنتٌجة رسمت على , اللبابٌة( 362)امتداد اتجاه الشقوق ٌمكن تحدٌده من نفس عدد العٌنات 

.الستٌرٌوغرام

,امتداد االتجاه اسقط على طول نصف القطر 

.ومقدار التكرارٌة ُمثلت بالدوائر متحدة المركز فً كل اتجاه 
(.2.27)الشكل%  25–1تغٌرات الدوائر بٌن 

الستٌرٌوغرام ٌبٌن مثال مؤشر على اتجاه امتداد الشقوق حٌث تأخذ االتجاه على طول شمال 
.   NNE-SSW, جنوب جنوب غرب –شمال شرق 
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امتداد االتجاه اسقط على طول نصف القطر

ومقدار التكرارٌة  

ُمثلت بالدوائر متحدة 

المركز فً كل اتجاه

NNE-SSW, جنوب جنوب غرب –شمال شرق 
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تطبيقات دراسة الشقوق 

:دراسة تكتو نٌة فً جنوب ألمانٌا 

من اختبارات اتجاهات الفواصل , دراسة محلٌة منجزة لطبقات الجوراسً فً جنوب ألمانٌا 
(.  2.37)كان هناك تفسٌرٌن محتملٌن ألنظمة توزع اإلجهادات كما فً الشكل ,

وهذا ٌتوافق مع .  ° 90هو  °120االتجاه الفرعً و  °30الفرق بٌن االتجاه االعظمً ٌمثل 

معظم االتجاهات اإلقلٌمٌة العامة للفواصل حٌث اإلجهادات التكتونٌة  لها نفس النمط وهذا ما 

حٌث التوجد سماكة كافٌة لتحدٌد اجهادات , تؤكده ظروف ثقل أوزان الطبقات المغطٌة األعلى

.عمودٌة هامة
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شكرا إلصغائكم


