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Multi-fracture parametersمواصفات الشقوق المتعددة         

توزع الشقوق

,إن شبكة الشقوق هً الشبكة التً تحتوي على نظامٌن أو أكثر من الشقوق

. فان كل نظام من هذه األنظمة الشقوقٌة تتشكل عموما من حاالت إجهاد محددة

علما بأن أزواج الشقوق المقترنة التً تشكلت بنفس حالة اإلجهادات هً حال 

.استثنائٌة

ٌُعبر عنه  .  degree of fracturing factorبدرجة عامل التشقق توزع الشقوق 
اتصال مستمر بٌن نظام عندما ٌكون هناك  stronger أقويٌكون عامل التشقق 

.وإذا كانت األنظمة تعادل بعضها البعض , الشقوق

نظام االتصال بٌن إذا كان  weaker( اضعف)ضعيفة تكون درجة التشقق  

.احد أنظمة الشقوق فوق األخرساد  وإذا , (متوقف)الشقوق منقطع 
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Fracture distribution



(:5-2)كمثال على ذلك لدٌنا نظامٌن من أنظمة الشقوق  المتعامدة كما فً الشكل 

وهذا ٌؤدي إلى . الشقوق للنظامٌن متعادلة ومستمرة االتصال كثافة:  1الحالة 

(.  نظام التشقق متكافئ والشقوق متصلة ومستمرة.)درجة عالٌة من التشقق
تؤدي إلى درجة ضعٌفة من  4 الحالةإن شبكة الشقوق المتقطعة فً 4: الحالة

. رغم أن نظام التشقق متكافئ, التشقق
فان , حٌث احد النظامٌن مسطر واألخر متقطع بشكل جزئً 3و 2 الحالةأما فً 

.درجة التشقق تعبر وسطٌة
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نظام متكافئنظام مسٌطر  نظام متكافئ 

تشقق قويتشقق متوسطتشقق ضعٌف

درجة التشقق

مجموعة مختلفة من أنظمة التشقق المتعامدة والتقٌٌم النوعً لدرجة التشقق ( 5-2)الشكل
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صور لبعض الشقوق فً الصخور 
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Matrix block unitواحدة مصفوفة الحجم              

ُتصِور بدقة , إن الشقوق التً تقطع صخور الخزان باتجاهات مختلفة

.واحدة مصفوفة الحجمأو بتعبٌر أخر بسٌط  وحدة الكتلة

.وان كل كتلة أو حجم مفرد ٌجب أن ٌكون قد انفصل من كتل متجاورة

.محصورة داخل نظام , وهكذا ٌمكن اعتبار كل وحدة كتلة فً الواقع

ولكن االتصال , فً الحقٌقة هذه الكتل على اتصال من خالل نقاط إسناد

.الهٌدرودٌنامٌكً بٌن الكتل  تبقى عملٌا مقطوعة
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:المصفوفة الحجمية تحدد

shape, volume االرتفاعو الحجمو بالشكل  ,height  
التوزع  وارتباطاً بأنظمة الشقوق من حٌث المٌل واالتجاه 

dip, strike, distribution.

ولكن وحدة , شكل وحدة مصفوفة الحجم غٌر منتظمة

أو  كمكعبات, الكتلة هً مصغرة ألحجام هندسٌة مبسطة

.مسطحةأو متوازٌات سطوح ممدودة 

أشكال األحجام المختلفة ٌمكن وصفها من خالل 

(.1-2)المودٌالت الهندسٌة المبسطة كما فً الجدول 
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نظام مفهوم الشبكة 
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Fracture densityكثافة الشقوق                
.  كثافة الشقوق تعبر عن درجة تشقق  الصخور من خالل نسب تقرٌبٌة مختلفة 

   fracture densityالكثافة الحجمية للشقوق   إذا كانت النسبة تشٌر إلى حجم الكتلة فان كثافة الشقوق تسمى 
volumetric.

,الكثافة المساحية أو الخطية للشقوق إذا كانت النسبة تشٌر إلى المساحة أو الطول فان كثافة الشقوق تسمى 

areal or linear fracture density .  
:إن التعبٌرات التحلٌلٌة لتلك الكثافات هً كما ٌلً

: Volumetric fracture density: الكثافة الحجمية للشقوق 
. VBحجم مصفوفة الكتلة  و   Sسطح شقوق الكتل هً النسبة بٌن  

 Areal fracture density::الكثافة المساحية للشقوق

(.SBمساحة الكتلة  )مصفوفة و  lT الطول التراكمً للشقوقهً النسبة بٌن 

القاطعة للخطوط ( n)عدد الشقوق النسبة بٌن هً Linear fracture density :: الكثافة الخطية للشقوق 

:طول هذه الشقوق مباشرة  و( والعمودٌة على خطوط االتجاه الجاري)المستقٌمة 

.وتسمى كذلك الكثافة الخطٌة للشقوق نسبة التشقق أو تواتر التشقق أو التواتر الخطً
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    Fracture intervalمسافات الشقوق

   Fracture density of a cube:كثافة الشقوق في المكعب

عندها السائل ٌتدفق بشكل موازٌا السطح األفقً كما فً الشكل  aإذا مصفوفة الحجم لها شكل المكعب ذات طول 

:والنتٌجة هً ( 6 -2)

Vfd:  كثافة الشقوق الحجمٌة

matrix (a2) -مساحة سطح الشقوق  -
) matrix) –المساحة الكلٌة  - 6 a2

 matrix (a3) -الكتلة الحجمية  -

         Areal fracture density:كثافة الشقوق المساحية
:   عندها   a2المقطع العرضً للمساحة  a.nx1=2aإذا كان التدفق أفقً فإن السائل سٌتصل بشقٌن ذات الطول 

Vfd
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    Linear fracture densityكثافة الشقوق الخطية
 

فقط شقٌن ٌقطعان الخط الشاقولً و مصفوفة الطول بٌن , على الخط الشاقولً العمودي على اتجاه التدفق األفقً
:   aالشقٌن هً 

    

,  (7 -2)للمكعب الرئٌسً كما فً الشكل  θاتجاه التدفق ٌمٌل بزاوٌة  , إذا كان فً المكعب الحجمً من المصفوفة

.فقط للكثافة المساحٌة والخطٌة  θٌكمن التصحٌح باستخدام الزاوٌة 
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Fracture intensityشدة الشقوق                                 

  fracture frequency (FF) تواتر الشقوق  : هذا العامل ٌعبر عن النسبة بٌن

.  layer thickness frequency( THF)وتواتر سماكة الطبقات                           

:هذا العامل ٌمكن أن ٌحدد الدور الذي تلعبه المواصفات الجوهرٌة والحقٌقٌة لكل طبقة

من خالل عملٌة التشقق  لسماكات الطبقات والموقع ضمن ( الخ,السمنتة, المسامٌة,  النفاذٌة)  

(.أسفل التركٌب, أوسط , أعلى ) التراكٌب 

وعند شروط محددة على , المغلقة  المفتوحة أوٌمكن تطبٌقها على الشقوق شدة التشقق 

:  حٌثالشقوق الكلٌة 

:  تساوي إلى(  (Total fracture intensityشدة الشقوق الكلية 

   FINT t = FF t/THF t    
:تساوي( (Open fracture intensityشدة الشقوق المفتوحة 

FINT o = FF o/THF o   
:تساوي(  (Closed fracture intensityشدة الشقوق المغلقة 

FINT c = FF c/THF c   
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بسبب هامة  FINTدرجة التشقق.  100 حتى    0.01عادة بارامترات شدة الشقوق تتغٌر بٌن 

:إمكانٌة التقٌٌم النوعً لعلمٌات التشقق كما ٌلً

كمثال على نسبة تغٌرات اثنٌن من ( 9-2)كما فً الشكل   5إلى  1فئات الشقوق تتحول من 

.   THFو FFالبارامترات التكرارٌة  
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FF

THF

FINT

10/0.1=100≡5

0.2
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  DIRECT EVALUATION OF FRACTURINGالتقييم المباشر للشقوق  

:تحدٌد وتقٌٌم الشقوق ٌتم من خالل األعمال الحقلٌة مثل

االختبارات أو  اللباب, البئريةالقياسات , عمليات الحفر, الستكشافا 

,exploration, drilling .األخرى logging, coring ,testing

كمراقبة الشواذات من , بعض هذه النتائج تعطً معلومات مباشرة

ومجموعة أخرى من المعلومات المباشرة . خالل فحص اللباب مخبرٌا

ٌمكن الحصول علٌها من خالل عملٌات مختلفة كالحفر واالختبارات 

.الخ..المرافقة أو القٌاسات البئرٌة 

التقٌٌم المباشر للشواذ وللباب الصخري ٌوجه بشكل رئٌسً إلى تحدٌد 

.الخكالعرض واالتجاه والطول , المواصفات الرئٌسٌة للشقوق المفردة

إضافة  لذلك مجموعة الشقوق ٌتم فحصها واختبارها لتقٌٌم الحالة 

.  الهندسٌة لها ولتوزعها وشدتها وكثافتها
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  Outcrop fracturesالشقوق تكشفات -1
ٌنطوي تحتها مجموعة مختلفة من  التكشفاتدراسة الشقوق من خالل 

:المعلومات

الشقوق  مورفولوجٌة وعدد الشقوق فً كل نظام , كنظام اتجاه الشقوق 

.وغٌرها

باستخدام شرٌط قٌاس  للتكشفاتطرائق قٌاس الشقوق ٌتم بوضع عالمة 

,  وقٌاس السمتبناءا على اتجاه نظام الشقوق , بأي اتجاه

ممكن حساب الزاوٌة بٌن خط القٌاس والمستوي العمودي على الشقوق 
AB  (.   10-2)كما فً الشكل
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التً تقطع الخط  nfهً نتٌجة عدد الشقوق  fracture density  (LfD)كثافة الشقوق  

( . 10-2)كما فً الشكل  ABالمستقٌم 

.αٌمكن أن ٌصحح قٌاس االتجاه من خالل الزاوٌة  ABالطول على طول الخط 
:كثافة الشقوق الخطٌة فً هذه الحالة هً  
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Fracture evaluation through core examinationتقييم الشقوق من خالل اختبار اللباب   -2  

المعلومات التً ٌمكن الحصول علٌها من اختبارات اللباب الصخري هً العرض والمٌل 

.والمواد المالئة للشقوق الغٌر مقٌسة, واالتجاه للشقوق المقٌسة
.ٌبٌن لباب مركب من خزان مشقق ( 11-2)الشكل 
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الستٌلولٌت هام جداً فً شقوق اللباب 

الصخري وٌجب وصفه بإجراءات 

.متشابهه لوصف الشقوق

اتجاهات الستٌلولٌت كما فً الشكل  
الشبة عمودي والشبة , (12 -2)

متوازي للقاعدة أو التً تقطع 

الشقوق وتتقاطع معها كما فً الشكل 

والذي ٌعبر عن تمثٌل , السابق

.المالحظات األساسٌة

اللباب (الكور)من الستٌلولٌتتصوٌر 

,  صغٌر)ٌتضمن مواصفات الحجم 

كما فً الشكل . الخ..,مفتوح ( كبٌر
(3- 13.)
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شكرا   إلصغائكم


