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 المذكرة الرابعة

 ةلمسامیواالنفاذیة  

   Permeability النفاذیة

 عدیدة) متغیرات( عوامل النفاذیة في ویتحكم...  خاللھ من السوائل نفاذ من مسامي وسط قدرة ھي
  -:منھا

 . الفراغات ابعاد او مقاسات. 2.              الصخرة في المؤثرة المسامیة. 1

 . الضغط ومعدل السائل لزوجة. 4   .            الفراغات بین الممرات ابعاد. 3

 . المتدفق والسائل الصخر بین الشعریة الجاذبیھ قوة. 5

 بالمعادلھ عنھ ویعبر )Darcy's Law( دارسي قانون بأستخدام ما صخرة نفاذیة على الحصول یتم
                           .... االتیة

          Q= K 𝐶𝑃
𝑉𝐿

                    

Q  =ثا/  3سم  السائل كمیة( التصریف . ( 

K  =استخدامھا المراد النفاذیة . 

C  =2سم العرضي القطاع مساحة . 

L  =سم القطاع طول . 

P  =واالرضي الجوي الغالفین بین الضغط في الفرق . 

V  =سنتبوسیز السائل لزوجة Centiposis . 

 الحبیبة شكل كذلك....  الحبیبات حجم بزیادة تزداد وبالتالي الحبیبات حجم مع طردیاً  النفاذیة تتناسب
 مسامیتھا تكون ان تمیل التكور منخفضة الرمل حبات حیث النفاذیة على یؤثر) واستدارتھا تكورھا(

 المسامیة على یؤثر الصخر حبیبات وترابط ترتیب فان كذلك...  نفاذیتھا تزداد وبالتالي مرتفعة
 ... النفاذیة على یؤثر وبالتالي

) Non Porous  المسامیة عدیم( المصمت الضخر ان من بالرغم النفاذیة عن مستقلة المسامیة نظریاً 
 من لیس المسامیة عالي الصخر كان اذا انھ اال) ، Non Permeability( المسامیة عدیم یكون ایضاً 

 2561/ من اقل حبیباتھا حجم( الناعمة الحبیبات ذات االطیان فمثالً  جیداً  منفذاً  یكون ان الضروري
 . النفاذیة منخفضة انھا اال المسامیة عالیة ھي)  ملم
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 یعني االول زیادة( طردیة اما الثابتة والعالقة والنفاذیة المسامیة بین ثابتة عالقة ھناك لیس القول یمكن
 ) . الثاني نقصان یعني االول زیادة( عكسیة او) الثاني زیادة

 الحجرالطیني حین في) . طردیة عالقة( عالیة نفاذیتھ وكذلك عالیة مسامیتھ الرملي الحجر فمثالً 
 ).عكسیة عالقة( جداً  ضعیفة نفاذیتھ ان اال ذكرنا كما عالیة مسامیتھ ان من بالرغم

 ... بالدارسي النفاذیة معامل یقاس 

 

  Porosity  المسامیة

 اھتماماتھھ كل التطبیقي الجیولوجي یعطي حین في،  الصخور بدراسة عامة بصورة الجیولوجي یھتم
 ... للمسامات الطبیعیة بالخصائص مایعرف او الصخرة والفراغات الثغور ومعاینة لدراسة

 والغاز الزیت عن البحث اردنا اذا جداً  مھمھ داخلھا او الصخرة في الموجودة الفراغات دراسة تكون
 تصریف او،  االرض اعماق في الغاز تخزین اردنا اذا وضروریة مھمھ الدراسة كذلك،  الطبیعي
 ...  الجوفیة میاه في مھمھ وكذلك....  االرض جوف في الفائدة عدیمة السوائل

 -: من یتكون الرسوبي الصخر ان المعروف من

 . Grains الحبیبات .1

 . Matrix االرضیة رواسب .2

 . Cement الالحمة المادة .3

 . Pores الفراغات .4

 

 رسوبي صخر في مقطع                               
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 الحبیبات )grains( الرواسب اطار االكبرمن الجز وتشكل فتاتیة جسیمات عن عبارة. 

 االرضیة الرواسب )Matrix( مثالً .  الحبیبات مع تترسب التي الصخور فتات او حتات عن عبارة 
 الحجار االرضي الراسب مادة تكون وربما الرمل من المدملكات لصخور ارضي راسب مادة تكون
 . الطین و الغرین من الرمل

 الالحمة المادة )Cement( فراغات في ذلك ویتم الترسیب عملیة انتھاء بعد ما معدن نمو ھو 
 . الرواسب

 الفراغات )Pores( او االرضي الراسب مادة او بالحبیبات تشغل لم التي الفارغة الثقوب ھي 
 المیثان،  الكاربون اوكسید ثاني،  النتروجین مثل بالغازات مملوءة الفراغات ھذه تكون وقد،  اللحام

 تحتوي وربما والمیاه النفط مثل بالسوائل مشغولة او مملوءة الفراغات ھذه تكون قد او،  وغیرھا
 ) .والسوائل الغازات(  معاً  االثنین على على الفراغات

 في الموجودة الفجوات او الفراغات لحجم المئویة النسبة بأنھا....  )Porosity( المسامیة وتعرف
 ... الكلي الحجم الى الصخرة

 

    100%×   P= 𝑾
𝑽

 

 

Pالمسامیة =    ،    .W  =الفراغات او الفجوات تمأل التي السوائل حجم  ،   .V =الكلي الصخرة حجم . 

 

 اخذت اذا% 100 تكون وقد المتشقق غیر)  الصوان حجر( الجیرت عینة صفراًفي المسامیة تكون قد
 . اوكھف مغارة من العینة

 في المسامیة نسبة تصل عندما ولكن)% 25 -5( بین الراسب في المسامیة كمیة تتراوح مثالي وبشكل
 . النفط خزانات او المیاه مستودع في وجدت اذا ممتازة نسبة فھي)% 35 -25( بین الصخرة

) Effective Porosity( المؤثرة او الفّعالة المسامیة ومابین للصخرة الكلیة المسامیة بین فرق ھناك
،  الصخرة في والمتوفرة البعض ببعضھا المتصلة الفراغات كمیة بأنھا الفّعالة المسامیة تعرف حیث
 كمیة قیاس حیث من الحسبان في تؤخذ التي ھي المؤثرة المسامیة فأن االقتصادیة االھمیة ھذه ومن

 النفاذیة خاصیة الصخر تعطي التي ھي الفّعالة المسامیة وان،  الصخر في المسامیة
)Permeability.( 

 غیر للرمل النفاذیة معامل على وترابطھا وتضیقھا) تكورھا( وشكلھا الحبیبات حجم من كل یؤثر
 انواع في والنفاذیة المؤثرة المسامیة من كل بین العالقة مفھوم یوضح) 1( والشكل...  المتماسك

 .... الصخور من مختلفة
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 مستخدمین المصقول الصخر سطح من ووصفھا فحصھا ویمكن متعددة المسامات دراسة طرق ان
 المجھر بواسطة الصخریة القطاعات دراسة خالل من او مستریوسكوبي مجھر او مكبرة عدسة

 ...االلكتروني الماسح والمجھر الیثروغرافي

 

 
 الصخور من مختلفھ انواع في والنفاذیة المؤثرة المسامیة من كل بین العالقة) 1( شكل

 

 

 -: ھما رئیسین صنفین الى) porosity( المسامیة تقسم

 او الصخر ترسیب مع وجدت التي وھي) االولیة المسامیة( Primary Porosity -: االول الصنف
 . مباشرة الصخر ترسیب بعد

 انتھاء بعد تكونت التي وھي)  الثانویة المسامیة( Secondary Porosity -: الثاني الصنف
 .متنوعة اسباب نتیجة الراسب
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  المسامیة تصنیف  

 Primary Porosity)االصلیة او االولیة( 

،  الترسیب بمسامیة وتسمى الترسیب حوض في الرواسب استقرار اثناء وجدت التي المسامیة وھي
 الجسیمات بین او الحبیبات بین مسامیة) االول( ھما اساسیین انموذجین على االولیة المسامیة تشمل

 توجد بأنھا المسامیة ھذه اھمیة وتقع الصخر حبیبات بین تحدث فراغات عن عبارة وھي) أ2 شكل(
) الحبیبات بین مسامیة( االنموذج ھذا نسبة تتناقص عام وبشكل الرسوبیة الصخور اغلبیة في مبدئیاً 

 المسامیة ھي تضل ولكن الجیر صخور من كثیر في) Diagenesis( المابعدیة النشأه نتیجةالتغیرات
 .  الرمل احجار في الشائعة

 الجیري الرمل صخور في المسامیة من النوع ھذا ویكثر الحبیبات داخل مسامیة...  الثاني االنموذج        
 بعضھا او الحبیبات ھذه فتصبح حیوانیة ھیاكل بقایا من متكونة حبیباتھ اغلبیة كانت اذا وخاصة
 والمرجانیات االموینیات احافییر داخل الموجودة والحفر الثقوب مثل فراغیة مسامات على محتویة
 یتناقص او ینعدم ما غالباً  المسامیة من الصنف ھذا ان) ... ب2 شكل( الدقیقة االحافییر من وغیرھا

 من جزءاً  یشكل والذي الناعم بالجیر الفراغات ھذه ملىء طریق عن الترسیب عملیة انتھاء بعد نسبیاً 
 یؤدي قد الكیمیاویة الناحیة من الجیر حبیبات محتویات ثبات عدم فأن كذلك) ... Matrix( االرضیة

 بعد الصخر لھا یتعرض والتي مابعدیة التغیرات طریق عن المسامیة من النوع ھذا دمار او تغییر الى
 . الترسیب
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