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  :الملخص

ل شئ حي اء ك اء.  الحمد  القائل "وجعلنا من الم دون م ى وجه األرض ب اة عل ه ال حي ا أن ذي علمن "  فھو ال

ر  ر منتظمة وھي أكب ا غي ى أنھ ومن المعلوم أن كمية األمطار في المملكة العربية السعودية قليلة جدا فضال عل

ة  د علي اء يعتم ورد سطحي للم بلد في العالم ال يملك أنھارا أو جداول دائمة الجريان.   ولكن رغم عدم وجود م

م إ ت معظ دة تح ة الممت ة العميق ات الجوفي ي الطبق ودة ف اه موج رة للمي ة كبي وارد جوفي ا بم د حباھ ال أن هللا ق

ة  ات بدق ك الطبق اه في تل وى المي دير محت د من تق ة الب وارد الجوفي ك الم أصقاعھا.  ومن أجل االستفادة من تل

  دمة.  وعدم استنزافھا بسرعة كبيرة من أجل المحافظة عليھا لألجيال القا

  

ة كالمسامية  ة للخواص الفيزيائي اس المعملي ة لطرق القي ان األسس النظري ى بي ة إل ة العلمي ذه الورق تھدف ھ

ة  ة الحاوي ات الجوفي ار  لصخور الطبق ة كاإلنضغاط والشد وخاصية اإلنھي والنفاذية وكذلك الخواص الميكانيكي

ادالت السريان خال ة لحساب المخزون للمياه.  وسيتم بيان الطرق الرياضية (مع ل األوساط المسامية) الالزم

ات  اإلنتاجالمائي للطبقات الجوفية ومعدالت  ة لعين ة لقياسات معملي ا.  وسيتم إدراج بعض األمثل ة منھ المتوقع

  صخرية أخذت من مكاشف بعض الطبقات في المملكة العربية السعودية. 

  

ة والرياضية وعليه فأن ھذه الورقة العلمية ستكون مرجعا ھاما في  ة الطرق المعملي ة مبين اه الجوفي مجال المي

  الالزمة للباحثين في ذلك المجال.

  

  مقدمة  -1

غ عودية  تبل ة الس ة العربي احة المملك والي  2250000مس كل ح ع تش ر مرب و مت به 80كيل احة ش ن مس % م

ن ا عودية م ة الس ة العربي بة للملك ة بالنس روة المائي ر الث ة.   تعتب رة العربي ة الجزي را للطبيع ان نظ ة بمك ألھمي

ى  ا عل اد عليھ رات يمكن االعتم ار أو بحي دم وجود انھ الصحراوية ذات األمطار القلية والغير منتظمة وكذلك لع

ك لكي  د وذل ذا البل ا ھ المدى البعيد.  ولذلك تتضافر الجھود للحفاظ على الثروة المائية الجوفية التي حبى هللا بھ

اج تلبي احتياجات األجيال الق ك عن طريق اإلنت روة وذل ذه الث ادمة.   ومن ھنا يتضح أن االستنزاف السريع لھ

بمعدالت عالية قد يؤدي إلى حدوث تغير كبير في الخواص الفيزيائية والميكانيكية لصخور تلك الطبقات الحاوية 

تتضح أھمية حساب للماء مما يؤدي إلى انخفاض حاد في معدالت اإلنتاج من نفس الطبقات مستقبال.  ومن ھنا 
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معدل اإلنتاج الحرج والذي إذا تم تجاوزه تحدث المشاكل المذكورة أعاله.  وتقدم ھذه الورقة طرق قياس بعض 

اج الحرج (األقصى)  دل اإلنت ائي وخواص السريان ومع وى الم دير المحت ة وتق الخواص الفيزيائية والميكانيكي

ا من الخواص للصخور الجوفية الحاوية للماء.  وبذلك يمكن عن  اج الحرج وغيرھ ة اإلنت  األخرىطريق معرف

  ترشيد االستھالك المائي والحفاظ عليه لألجيال القادمة بإذن هللا.

  

  الخواص الفيزيائية لصخور الطبقات الجوفية الحاوية للمياه  -2

ذه الصخور. ة لھ ة التكويني اً للبيئ ة تبع اه تختلف خواصھا الفيزيائي ة للمي ة    إن الصخور الحاوي ويقصد بالبيئ

واد  ة الم بة وكمي لبة المترس واد الص ات أو الم كال الحبيب ة وأش خر ونوعي يبية للص ل الترس ة المراح التكويني

م الخواص  ذه الصخور.    إن من أھ و ھ الالحمة لھذه الحبيبات وكذلك الضغط الناتج عن ثقل الطبقات التي تعل

ن  اه الممك ة المي دد كمي ي تح ة الت تخراجھاالفيزيائي اه  اس اوي للمي امية الصخر الح ي مس ة ھ ة معين ن طبق م

  ونفاذيته، وكذلك توزيع أحجام المسامات الصخرية ونسبة كل حجم معين من مجموع المسامات الكلي. 

  

  المسامية   2-1

ي      م الكل ى الحج امات إل بة المس ا نس رف بأنھ وائل.   وتع زن الس خر لخ ي الص وفر ف راغ المت اس للف ي قي ھ

ى مسامية أصلية وأخرى مستحثة. األصلية ھي   للصخر.   ا إل ة تكونھ يمكن تقسيم المسامية حسب ميكانيكي

ة  ة الالحق ات الجيولوجي ت بسبب بعض العملي ي تكون تحدثة ھي الت ت خالل ترسيب الصخر والمس ي تكون الت

اثالً في خواصھا من ا ر لعملية ترسيب الصخر. الصخور ذات المسامية األصلية تعتبر أكثر تم لصخور التي أكث

ان الحجم والشكل  ددة ف ام متع ات ذات أحج ا أن الصخور تتكون من حبيب مساميتھا من النوع المستحدث.   بم

ى مسامية الصخر.   إن جزء من  ؤثر عل ات ھي من العوامل التي ت ذه الحبيب وزيعي لھ والنظام التركيبي والت

ه الفراغ المسامي للصخر يحتوي على طين ومواد الحمة مما  ات ل ذلك وزن الطبق يقلل من مسامية الصخر.   ك

ول  ا يح بعض مم ع بعضھا ال ات م داخل الحبيب ن ت د م ث أن الضغط يزي امية الصخر حي ى مس أثير مباشر عل ت

امية  ا زادت مس ام كلم قة األحج ات متناس ت الحبيب ا كان امات أصغر فأصغر.   وكلم ى مس رة إل امات الكبي المس

اج السوائل  الصخر.   المسامية الفعلية ھي وات تسمح بإنت بعض بقن ل المسامات المتصلة ببعضھا ال التي تمث

  المخزنة في ھذه المسامات.

  

  حساب المسامية      2-2

م  ة الصخرية وحج ي للعين م الكل يم ھي الحج الث ق ين من ث اس قيمت ن الضروري قي ه م امية فان لحساب المس

  المسامات وحجم المادة الصلبة المكونة لصخر، حيث أن:
  

  x 100المسامية = (حجم المسامات / الحجم الكلي للعينة) 

  حجم المادة الصلبة المكونة لصخر - حجم المسامات = الحجم الكلي للعينة 
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ثال  ة منتظمة الشكل ( م ة إذا كانت العين الحجم الكلي يمكن حسابه بقياس أبعاد العينة الصخرية باستعمال القدم

ة إسطوانية أو مكعبة).    ويمكن حس د غمس العين ابه للعينة غير منتظمة الشكل بقياس حجم السائل المزاح عن

  (المشبعة بنفس السائل) في ذلك السائل.

  

قياس حجم المسامات يعتمد على حساب حجم الھواء المستخرج من الصخر أو حساب حجم السائل المشبع  إن

ين فمن المف ة مشبعة بسائل مع دما تكون العين ى للعينة الصخرية.  عن ل إل د تخل ذا السائل ق روض أن يكون ھ

  جميع المسامات المتصلة الموجودة في الصخر وشبعھا.    وبتالي يكون:

  

  كثافة السائل المشبع للعينة \وزن العينة وھي جافة)  -حجم المسامات = (وزن العينة بعد التشبع 

  

ا روميترالبيكذلك يمكن حساب حجم المسامات باستعمال  ك بحس ى داخل الزئبقي وذل ود إل ب حجم الزئبق المفق

غط  د ض خرية عن ة الص از  53العين تعمال جھ ن اس امات.   يمك م المس ل حج م يمث ذا الحج ث أن ھ وي، حي ج

د  تم تحدي ة للصخر.     حيث ي ادة الصلبة المكون ة الصخرية أو حجم الم ات العين البيكنوميتر لقياس حجم حبيب

از وحساب حجم  ومن ثم Pıعند ضغط معين  Vıحجم حجرة الجھاز  يتم إدخال العينة الصخرية إلى حجرة الجھ

ه  Voالھواء الموجود في الحجرة عند ھذا الضغط و حجمھا  ل  Poعند ضغط أخر أعلى من انون بوي .   بتطبيق ق

  :Vgيمكن إيجاد حجم المواد الصلبة 

              

  النفاذية  2-3 

إن ال ة للسوائل ف ذه السوائل بما أن المسامية تمثل سعة تخزين الطبق ة لسريان ھ ذه الطبق ة ھ ة ھي قابلي نفاذي

دما يكون الصخر مشبعاً بالكامل  خالل مساماتھا.   والنفاذية المطلقة ھي نفاذية الصخر لسائل غير متفاعل عن

ان  بنفس السائل.   إن النفاذية تعتمد على عدة عوامل مثل مسامية الصخر وحجم وعدد القنوات المفتوحة لجري

ذل ائل وك م (الس وات.   الشكل رق ذه القن دران ھ اميتة.   إن 1ك خواص ج ة الصخر بمس ة نفاذي )  يوضح عالق

ين  نظرية سريان السوائل في األوساط المسامية ترجع إلى العالم دارسي والذي الحظ أن ھنالك عالقة مباشرة ب

ل ى طرفي الوسط ومي ة ھي  سرعة سريان السائل في الوسط المسامي ومعدل الفرق في الضغط عل ذه العالق ھ

  وقد عبر عن ھذه النظرية بالقانون التالي:   نفاذية الصخر لھذا السائل.

  

دل السريان و   (q / A)حيث أن   ى طول الوسط   L / (Pi - Po)ھو مع دل االنخفاض في الضغط عل ھو مع

  )).2ھي لزوجة السائل (أنظر إلى الشكل رقم ( المسامي و  
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  حساب النفاذية   2-4

ة الصخر يمك م أن نفاذي ه للسوائل، مع العل ازات ونفاذيت ن التعبير عن نفاذية الصخر معملياً بحساب نفاذيته للغ

ة  للغاز عند الضغط العالي تقترب من نفاذيته للسائل. لذا يمكن حساب نفاذية الصخر للسائل وذلك بمد خط العالق

م ( بين نفاذية الصخر للغاز ومقلوب متوسط الضغط إلى أن يتقاطع ة  إن)).  3مع محور النفاذية (شكل رق نفاذي

از يمكن استعمال ماسك و   ع ھذه العالقة مع محور النفاذية.الصخر للسائل ھي تقاط لحساب نفاذية الصخر للغ

اً. يسجل 4الموضح بالشكل رقم ( األسطوانيةالعينات  ة تمام ة الجاف المرور خالل العين از ب ) ومن ثم السماح للغ

از الوقت الالزم  ة الصخر للغ د حساب نفاذي ة.   بع ة تحت ضغوط مختلف لمرور حجم معين من الغاز خالل العين

ة الصخر  اس نفاذي ن قي وب متوسط الضغوط.    يمك ين مقل ا وب ة بينھ ة الخطي ذه الضغوط ترسم العالق د ھ عن

ات وضخ  ر متفاعل المتشبع للسائل مباشرةً دون اللجوء للطريقة السابقة وذلك باستعمال ماسك العين سائل غي

ذلك يمكن حساب  بدالً من الغاز خالل العينة ومن ثم حساب النفاذية بمعلومية معدل السريان ومعدل الضغط.   ك

ائي  ة للمخزون الم ات الحاوي ا ھو الحال في بعض الطبق ة كم ة والضغوط العالي النفاذية عند الظروف الحراري

  وذلك بتمثيل ھذه الظروف معملياً.

  

  أحجام المسامات ونسبھا خالل العينة توزيع   2-5

ل مسامات ذات حجم  ة ونسبة  ك يمثل ھذا التوزيع أحجام المسامات المتنوعة الموجودة في عينة صخرية معين

ع  ذا التوزي ل ھ ة الصخر.   ويمكن تمثي ع في قيمة نفاذي ذا التوزي ؤثر ھ ي. وي معين من مجموع المسامات الكل

وات السريان 5في شكل رقم (بيانياً وذلك برسم عالقة كالتي  ).   ھذا التمثيل يعطي فكرة واضحة عن عرض قن

  في العينة الصخرية وكذلك يمكن معرفة تناسق وانتظام المسامات الصخرية من عدمه. 

  

  قياس توزيع المسامات في الصخر    2-6

ضغط معين.   ولكي يمكن  يمكن قياس ھذا التوزيع باستعمال جھاز يقيس كمية الزئبق الداخل في العينة عند كل

ك  دخل (عنق)  ذل د م للزئبق أن يدخل في فراغ معين يجب أن يضخ الزئبق بضغط يساوي  الضغط الشعري عن

ي  م الكل يم الحج ق تقس م المضخ من الزئب ون الحج ادة ضغط الضخ يك ة من مراحل زي ل مرحل ي ك راغ.  ف الف

ك اللحظة، أ ة في تل ل للمسامات يساوي التشبع الجزئي للعين د ك الزئبق. عن ل نسبة المسامات المشبعة ب و يمث

ر  ضغط ھنالك مسامات بأحجام معينة يتم تشبيعھا بالزئبق، والمسامات التي أصغر من ھذه المسامات تكون غي

ذا  مشبعة وذلك لعدم تمكن الزئبق من دخولھا لعدم كفاية الضغط.   وبالتالي فإن نسبة المسامات المشبعة عند ھ

ل نسب ين الضغط تمث ذا الحجم المع ين. ويمكن حساب ھ ر من مسامات ذات حجم مع ة المسامات التي ھي أكب

  كالتالي:

  / الضغط 88,38حجم المسامات بالمايكرون = 

      

  الخواص الميكانيكية لصخور الطبقات الجوفية الحاوية للمياه  -3

اق ى أعم د عل اه توج ة للمي ة الحاوي خرية الجوفي ات الص وم أن الطبق ن المعل اه  م ات المي ة بطبق رة مقارن كبي

ى أي صخر  ؤثر عل ادات موضعية ت ة اجھ ك ثالث السطحية مما يعرضھا للعديد من االجھادات الموضعية.   ھنال
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ذه  اه.  ھ ة للمي ة الحاوي ات الجوفي ا ھو الحال في صخور الطبق رة تحت سطح األرض كم ى أعماق كبي يقع عل

ي (  ودي الرئيس اد العم ي اإلجھ ادات ھ ر (  )vاالجھ ي الرئيسي األكب اد  األفق ي Hواإلجھ اد األفق ) واإلجھ

  ).   وفي حالة ما إذا كان الصخر مشبعا بالسوائل فان تلك االجھادات تصحح بطرح قيمة hالرئيسي األصغر ( 

امي ( ائل المس غط الس ة ( Ppض ة الفعلي ادات الرئيس ذاك االجھ مى حين الي              e) وتس ب كالت ) وتحس

  )) :6شكل رقم ( (أنظر

  

واص  ر الخ م تتغي ن ث اج وم ة اإلنت ع بداي اه م ة للمي ات الحاوي خور الطبق تقرار لص ة االس ر حال ذلك تتغي وب

ة  ذلك حال ات وك ك الطبق ن تل اج م دالت اإلنت ى مع لبا عل ؤثر س د ي ا ق ك الصخور مم ة لتل ة والفيزيائي الميكانيكي

ان بعض الخواص االستقرار الميكانيكي لآلبار والمعدات المستخدمة ف ة بي اطع التالي اج.  سيتم في المق ي اإلنت

ا  ى إنتاجيتھ ة وعل واص الطبق ى خ اه عل ائر للمي اج الج أثير اإلنت ان ت يتم بي م س ن ث خور وم ة للص الميكانيكي

  المستقبلية.

  

  مقاومة األنضغاط     - 3-1

ة مقاومة الصخر لالنضغاط من األھمية بمكان عند حساب معدل اإلنتاج الحرج من ط بقة ما.   فكلما كانت مقاوم

ة  الصخر لالنضغاط عالية كان ھناك ھامش كبير متاح لإلنتاج من تلك الطبقة دون مشاكل.  ويمكن قياس مقاوم

ى شكل أسطواني بحيث  ة تقطع عل ات من صخور الطبق ا باستخدام عين ل الالصخر لالنضغاط معملي نسبة  تق

ال توضع راسيا في جھ 2,5القطر إلى االرتفاع عن  اييس لالنفع ة بمق ز العين د تجھي از قياس االنضغاط.   وعن

  )  طريقة االختبار والمعدات الالزمة لذلك.ب-7يمكن حساب نسبة بويزون.   ويوضح الشكل رقم (

  

  مقاومة الشد   - 3-2

اج السوائل المخزن ة أمكن إنت ة لمعرفة مقاومة الصخر للشد أھمية كبيرة فكلما كانت مقاومة الصخر للشد عالي

في تلك الصخور بمعدالت إنتاج عالية دون مشاكل مثل مشكلة إنتاج الرمل المصاحب للسوائل والذي يتسبب في 

ا  غاط معملي ة الصخر لالنض اس مقاوم ا.  تق ب وغيرھ مامات وأنابي ن مضخات وص اج م دات اإلنت ب مع تخري

مك) اع (الس اوي االرتف ا يس طواني نصف قطرھ كل أس ى ش خرية عل رائح ص تخدام ش كل        باس ح الش .  ويوض

ة الصخر ا-7(رقم  در مقاوم ا تق ة الصخر للشد.  وتقريبي ة لقياس مقاوم زات الالزم ة القياس والتجھي )  طريق

  للشد بعشر قيمة مقاومة الصخر لالنضغاط لجميع أنواع الصخور تقريبا.

  

  خاصية االنھيار   - 3-3

اه مما سبق يتضح أن خاصتي مقاومة الصخر للشد واالنضغاط ھي  ى اتج أحادية اإلجھاد حيث يسلط اإلجھاد عل

واحد فقط من العينة الصخرية.   ولتمثيل الواقع حقيقة كما ھو الحال في صخور الطبقات الجوفية الحاوية للماء 

ه.    وتقاس خاصية  ا وسبق بيان ة كم ة اتجاھات مختلف ى ثالث ادات المسلطة عل يجب أن يؤخذ باالعتبار االجھ

Ppie 
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د الضغط الاالنھيار باستخدا ادات االنضغاط وآلخر لتولي د احھ از لتولي ة ھوك وجھ ة حاصرم خلي .  توضع عين

توضع راسيا في خلية ھوك  2,5صخرية مجھزة على شكل أسطواني بحيث ال تقل نسبة القطر إلى االرتفاع عن 

ة ادة قيم تم زي از االنضغاط وي ة محددة سلفا  ومن ثم يتم وضع الخلية في جھ ى تصل لقيم الضغط الحاصر حت

ة عدة مرات  رر العملي ة.  وتك ى تنكسر العين اد الراسي حت عندھا تثبت قيمة الضغط الحاصر وتزاد قيمة اإلجھ

اد  يم اإلجھ باستخدام عينات أخرى وقيم مختلفة للضغط الحاصر.  وبرسم قيم الضغط الحاصر مع مقابالتھا من ق

ارالراسي عند االنھيار تت دينا خاصية االنھي دوائر تتكون ل ك ال ر موھر وبرسم مماس لتل دينا دوائ ذلك  كون ل ل

م ()  طريقة االختبار والمعدات الال8الصخر.   ويوضح الشكل رقم ( ة 9زمة لذلك بينما يوضح الشكل رق ) طريق

ة موھربيان حدود خاصية االنھيار.   ومن أشھر الطرق الرياضية لتمثيل خاصية االنھيار للصخو -ر ھي طريق

اد  كولومب والتي تربط بين اإلجھاد المسلط واجھاد القص الحاصل بعد تطبيق قيمة معينة للضغط الحاصر واجھ

  القص األصلي دون ضغط حاصر و زاوية االحتكاك الداخلي للصخر وتكتب كالتالي:

 tanof   
 

ى ارض وھناك طرق أخرى عيده لتمثيل خاص ا صعبة التطبيق عل ا يجعلھ ية االنھيار للصخور تتسم بالتعقيد مم

  الواقع.  وتستخدم خاصية االنھيار مع الخواص الفيزيائية األخرى لحساب معدل اإلنتاج الحرج من طبقة ما.

  

  تأثير معدالت اإلنتاج العالية على الخواص الميكانيكية للطبقة الخازنة للماء   - 3-4

وط  أعالهعادلة المذكورة بناءا على الم ى ھب ؤدي إل فأن اإلنتاج بمعدالت عالية من الطبقة الخازنة للماء سوف ي

ة  أثر البني ى ت ؤدي إل د ي ا ق سريع من الضغط المسامي وبالتالي زيادة في قيم االجھادات الموضعية الرئيسية مم

ض يم بع ا بتحط ك إم امات) وذل اء (المس ة للم ة الحاوي ة لصخور الطبق ة للصخر أو  التركيبي ات المكون الحبيب

ادة  اء بسبب زي ة للم ة الصخور الحاوي أثر لمسامية ونفاذي ات.  إن أي ت ك الحبيب ين تل بتحطيم المادة الالحمة ب

الي عدم  االجھادات الموضعية سوف يؤدي إلى حدوث تلف غير قابل لإلصالح في البنية المسامية للصخر وبالت

م (القدرة نھائيا على العودة إلى معدال ين 10ت اإلنتاج السابقة.   ويوضح الشكل رق ة عكسية ب اك عالق ) أن ھن

  االجھادات المسلطة على الصخر والنفاذية المطلقة ويمكن ترجمة ذلك رياضيا كالتالي:
 

...3)pP(3a2)pP(2a)pP(1aoak 
 

  

م في التركيب المسامي للص   ين في الشكل وقد تؤدي االجھادات المسلطة إلى حدوث تشوه دائ ا ھو مب خر كم

ا لحدوث أي 11رقم ( ه تالفي اج عن ).  لذلك يجب حساب معدل اإلنتاج المائي الحرج والذي يجب أن ال يزيد اإلنت

  تلف في الخواص الفيزيائية والميكانيكية لصخور الطبقات الحاوية للماء.

  

  طرق حساب المحتوى المائي للطبقات الجوفية الحاوية للمياه  -4

جم الحقيقي للمسامات المشبع بالماء لمتكون معين يمثل حجم المخزون المائي لذلك المتكون، ويعبر عن إن الح

  ھذا الحجم بالمعادلة التالية:

 rS1bVwV 
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ر ممكن استخراجه نتيجة   Srھي المسامية و   ھو حجم المكمن المائي و   Vbحيث أن  اء الغي ھي نسبة الم

  للضغط الشعيري.

د الحجم الكو تم االستعانة بخارطة السماكة لتحدي ائي  ي ي للمكمن الم ذه الخريطة  (Isopach map)ل . في ھ

ويكتب   (Contours)توصل المواقع التي في المتكون التي لھا نفس السماكة بخط واحد يسمى الخط الكنتوري 

ع ( أنظ ع المواق اقي جمي ذا لب رر ھ ذا الخط، ويك ى طول ھ ة عل دار سمك الطبق ذا الخط مق ى ھ م عل ر شكل رق

)).   وبھذا يكون المتكون المائي قد قسم إلى شرائح معلومة السماكة و محاطة بخطي كنتور والحجم الكلي 12(

  لھذه الشرائح ھو حجم للمتكون المائي:

  

  ھو عدد الشرائح. nھو حجم شريحة واحدة و  Viأن حيث 

  

  بعدة طرق منھا:  Viويمكن حساب 

    :الطريقة الحسابية -1

   An+1 / An > 0.5إذا كان 

   An+1 / An < 0.5إذا كان 

  

الخط   An+1و  iھي المساحة المحاطة بالخط الكنتوري السفلي للشريحة   Anحيث أن  ھي المساحة المحاطة ب

  . iالكنتوري السفلي للشريحة 

   

االطريقة البيانية -2 ور ترسم بياني ل  : في ھذه الطريقة مقدار المساحة المحاطة بكل خط من خطوط الكنت مقاب

اط الناتجة. ذا النق ى خالل ھ م يرسم منحن وري، ث ذا الخط الكنت ل  قيمة سماكة المتكون الذي يمثله ھ  وتمث

  ).)13متكون المائي (انظر شكل رقم (حجم ال المساحة تحت المنحنى

  

ذي أخذت  ع ال ل مسامية الموق ة تمث ذه القيم ار أن ھ ا يجب األخذ باالعتب ه عند قياس قيمة المسامية معملي من

ى أخر في نفس  ان إل رة من مك ا تكون متغي ع حيث أن المسامية عادت ع المواق ل جمي العينة الصخرية وال تمث

  المتكون، لذا يجب حساب مسامية تمثل متوسط المسامية في المكمن المائي باستخدام الطرق اإلحصائية. 
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اء فيمكن قياسھا معمليا وذلك بتفريغ العينة الصخرية المأخوذة   Srأما  من المتكون من الھواء ثم تشبيعھا بالم

د  م يع اء ول ى أن ينقطع خروج الم اء بضغط الھواء المتواصل إل ذا الم اج ھ م إنت المأخوذ من نفس المتكون. ث

  ھنالك ماء يمكن استخراجه بالرغم من االستمرار بضخ الھواء. وبالتالي يكون:

  

    Sr   =1- (حجم الماء المستخرج / حجم المسامات)  

  

    
  معادالت حساب السريان ومعدالت اإلنتاج من المكامن المائية  -5

ه التخطيط الحضري  أمراالمائي من طبقة جوفية ما يعتبر  لإلنتاجالمتاحة  اإلمكانيةمعرفة  إن د علي ا يعتم حيوي

دل  ة مع ر.   ولمعرف اجوالصناعي بشكل كبي ةالحرج  اإلنت ى  أھمي رى في المحافظة عل ةكب ة ع إنتاجي ى الطبق ل

د السريان  ة حساب مع المدى البعيد دون حدوث مشاكل تقنية.  وفي ھذا الجزء من البحث سوف يتم بيان طريق

دل السريان  ة حساب مع ذلك كيفي ر وك ي في البئ دل السريان الفعل ة حساب مع ان طريق معمليا ومن ثم سيتم بي

م ( ظرأن( بئر ولزوجة الماءالطبقة وال أبعادالحرج.   واعتمادا للقياس المعملي للمسامية وكذلك   ))14الشكل رق

  القانون التالي: باستخدام البئر إلىمن الطبقة  يمكن حساب معدل التدفق المائي
  

)
wr

er(nln

Phk2
q






  
  

  المبينة بالمعادلة التالية: فاذيةالنوبتعويض قيمة 
  

...3)pP(3a2)pP(2a)pP(1aoak 
  

  

  لك الطبقة.الحرج لت اإلنتاجيمكن حساب معدل  

  

  أمثلة لبعض القياسات المعملية لخواص بعض الصخور  -6

ا  ا كم ر حظ ة ھي األوف تتنوع الصخور الحاوية للماء حسب أماكن تواجده في العالم ولكن تبقى الصخور الرملي

د  ي) والوجي ھو الحال عليه في المملكة العربية السعودية مثل طبقة المنجور (رمل + طفل) ، الساق (حجر رمل

  للخواص المقاسة معمليا لبعض الصخور. األمثلة) بعض 1(حجر رملي وحصى).  ويبين الجدول رقم (

  

  خالصةال  -7

  بناءا على المعادالت و التحليالت  المبينة في ھذه الدراسة يمكن استخالص النتائج والتوصيات التالية:
  

ة والتوزي - ة كالمسامية والنفاذي ة من الضروري قياس الخواص الفيزيائي ع المسامي و الخواص الميكانيكي

ك الستخدامھا  ا وذل اء معملي ة للم ات الحاوي ار لصخور الطبق مثل مقاومة الشد واالنضغاط وخاصية االنھي

  في حساب معدالت السريان ومحتوى المخزون المائي ومعدالت اإلنتاج الحرجة.
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ا - اء تالفي ة للم ات الحاوي اج الحرج لصخور الطبق دل اإلنت ي المسامية  يجب حساب مع لحصول أي تلف ف

والنفاذية والخواص الميكانيكية مما قد يتسبب في فقدان القدرة على الوصول لمعدالت إنتاج اقتصادية من 

  تلك الطبقات الجوفية.

  

ة  - تعتمد معدالت اإلنتاج من الطبقات الجوفية الحاوية للماء بشكل مباشر على النفاذية والخواص الميكانيكي

  .الضغط المسامي رئيسية وقيمةقيم االجھادات الموضعية اللصخور الطبقة و

  

الي  اإلنتاجمعدالت عند تعدي   - ة ستتغير وبالت ان خواص الطبق ا ف ة م دل  سيتأثرالمسموح بھا من طبق مع

آبار  كميات كبيرة من الرمل مما سيتسبب في تلف المعدات المستخدمة على إنتاجالمستقبلي وسيتم  اإلنتاج

  تلك الطبقة.
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