الخىاص الفُسَائُت للصخىر-:
 -1المحتىي المائٍ ( محتىي الرطىبت) ْٕ -:انُسثح تٔ ٍٛصٌ انًاء انًٕجٕد داخم
فجٕاخ انؼُٛح انصخشٚح إنٗ ٔصٌ انًادج انصهثح انجافح ف ٙانؼُٛحٔ .ذحذد قًٛح يحرٕٖ
انشطٕتح ف ٙانًخرثش كًا ٚه-:ٙ
محتىي الرطىبت =

𝟐𝑾𝑾𝟏−
𝟏𝐖

× 100

ٔ =W1صٌ انؼُٛح جافح.
ٔ =W2صٌ انؼُٛح تؼذ غًشْا تانًاء نًذج  24ساػح
درجت التشبع ْٙ -:انُسثح ت ٍٛحجى انًاء ف ٙفجٕاخ انؼُٛح انصخشٚح ٔت ٍٛانحجى
انكه ٙنهفجٕاخ ف ٙذهك انؼُٛح ٔذرشأح انُسثح يٍ ( .) % 100 – 5
درجت التشبع =

𝒘𝑽
𝐯𝐕

 =Vwحجى انًاء ف ٙانفشاغاخ
 =Vvانحجى انكه ٙنهفشاغاخ.
 -2الىزن النىعٍ-:
ْٕ ٔصٌ حجى يؼ ٍٛيٍ انًادج انصخشٚح إنٗ ٔصٌ َفس انحجى يٍ انًاء ْٕٔ خانٙ
يٍ انٕحذاخ.
𝑺𝜸
=Gs
𝑾𝜸

وَقسم الىزن النىعٍ إلً قسمُه-:

أ -الىزن النىعٍ الظاهرٌٚٔ - :حذد ف ٙانًخرثش تاٌ ذٕصٌ ػُٛح يٍ انصخش ْٔٙ
جافح ٔنركٍ ( .)W1ثى ذٕصٌ انؼُٛح ْٔ ٙيشثؼح تانًاء ٔنركٍ ( ٔ )W2يٍ ثى ذٕصٌ
ْٔ ٙيغًٕسج تكايهٓا ف ٙانًاء ٔنركٍ (ٔ )W3ذحسة كًا ٚه:ٙ
انٕصٌ انُٕػ ٙانظاْش٘=
=

انؼُٛح ٔ ْ ٙجافح
ٔصَانًاء
ٔصٌ انؼُٛح ٔ ْ ٙيشثؼح– ٔصٌ انؼُٛح ٔ ْ ٙيغًٕسج فٙ

انؼُٛح ٔ ْ ٙجافح
ٔصَانًضاح
ٔصٌ انًاء

=

1

𝑊1
W 3−W 2

أ -الىزن النىعٍ الحقُقٍ ْٙ -:انُسثح تٔ ٍٛصٌ حجى يؼ ٍٛيٍ انًٕاد انصهثح إنٗ
ٔصٌ َفس انحجى انًسأ٘ نّ يٍ انًاء ٔٚحسة كاألذ:ٙ
انٕصٌ انُٕػ ٙانحقٛق= ٙ
=

انؼُٛح ٔ ْ ٙجافح
ٔصَانًاء
ٔصٌ انؼُٛح ٔ ْ ٙجافح– ٔصٌ انؼُٛح ٔ ْ ٙيغًٕسج فٙ

𝑊1
W 3−W 1

 -3المسامُت (ٔ -:)Porosityذؼشف تأَٓا انُسثح ت ٍٛحجى انفشاغاخ ف ٙػُٛح يا
إنٗ انحجى انكه ٙنهؼُٛح ٔٚشيض نٓا ب (.)n

=n

𝐕𝐕
𝐓𝐕

 :Vvحجم الفجىاث فٍ العُنت.
 :VTالحجم الكلٍ للعُنت.
وتعتمذ المسامُت علً عذة عىامل ومنها-:
- 1شكم انحثٛثاخ انًؼذَٛح انًؤنفح نهصخش.
- 2ذذسج أحجاو انحثٛثاخ.
- 3كٛفٛح ذشكٛة انحثٛثاخ ٔدسجح سصٓا.
- 4دسجح االَضغاط ٔصالتح انصخشج أٔ احرٕائٓا ػهٗ حثٛثاخ يخرهفح ف ٙانحجى
حٛث إٌ األجضاء انصغٛشج سٕف ذحرم انفشاغاخ ت ٍٛانحثٛثاخ انكثٛشج ٔتزنك
ذقم انًسايٛح.
وتحسب المسامُت فٍ المختبر بالطرَقت التالُت-:
ذٕصٌ ػُٛح يٍ انصخش ْٔ ٙجافح تؼذ ٔضؼٓا ف ٙفشٌ دسجح حشاسذّ
( )110 ± 5و °نًذج  24ساػح ٔنٛكٍ  ،W1ذٕصٌ انؼُٛح تؼذ غًشْا ف ٙانًاء
نًذج  48ساػح حٛث ذًال انفجٕاخ تانًاء ٔنٛكٍ ٔصَٓا  W2ثى ذٕصٌ انؼُٛح
انًشثؼح تانًاء ْٔ ٙيغًٕسج تكايهٓا تانًاء ٔنٛكٍ W3
× 100%
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𝟏𝒘𝒘𝟐−
𝟑𝒘𝒘𝟐−

= )Porosity (n

النفارَت -:Permeability
ْٔ ٙقاتهٛح انصخش ػهٗ يشٔس انسٕائم يٍ خالل فجٕاذّ انًرصهح تؼضٓا يغ
انثؼض اٜخش.
ٔذؼرًذ انُفارٚح ػهٗ خٕاص كم يٍ انسائم ٔانصخش.

صخز

ٔٚحسة يقذاس انجشٚاٌ خالل انًُٕرج انصخش٘ يٍ قإٌَ داسسٙ
Q = KAI
انجذٔل أدَاِ ٚث ٍٛقٛى يؼايم انُفارٚح نثؼض إَٔاع انصخٕس:
خ
1
2
3

يؼايم انُفارٚح (Cm / Sec )K
10−8 – 10−11
2 ∗ 10−10 – 5 ∗ 10−11
10−7 – 7 ∗ 10−11

َٕع انصخش
حجش سيهٙ
كشاَٛد
حجش جٛش٘
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الكثافة -:Density
وتكون على ووعيه-:
Air

Wa = 0

Ww

Va

Water

Vw

Solid

WT
Ws

VT
Vs

Specific of
gravity
=Gs

 -1الكثافة الحقيقية ( -:) ρs
وهي وسن مجاميع المعادن (المادة الصلبت) في وحذة حجم معيه مه المادة
الصلبت
𝒔𝑾

= ρs

)(g / Cm3
𝒔𝑽
ٔصٌ انًادج انصهثح Ws :
حجى انًادج انصهثح Vs :
 -2الكثافة الظاهرية ( -:) ρb
وتكون على ووعيه-:
أ -الكثافة الظاهرية الجافة
هو الىسبت بيه وسن المادة الصلبت في الصخور إلى الحجم الكلي عىذما تكون
الفجواث خاليت مه الماء.
(g / Cm3) dry density

𝒔𝑾
𝑻𝑽

= ρdry

ب -الكثافة الظاهرية المشبعة -:
هي الىسبت بيه وسن المادة الصلبت (المعادن  +الماء) وكذلك الماء الموجود في
الفجواث إلى الحجم الكلي
)(g / Cm3

4

𝒘𝑾𝑾𝒔+
𝑻𝑽

= ρb

