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 تلفمخ ميادين از توليد تاريخ دهه چندين با ايران غرب جنوب اصلي هاي مخزن سنگ از يكي( اليگوميوسن) آسماري سازند

 توسعه هايشكستگي سيستم وجود آسماري سازند مخازن کيفيت داليل مهمترين از يكي. است زاگرس رانده و چين کمربند در

 قابل صويريت هاي الگ تحليل و مغزه تحليل با جهت، و شدگي باز نوع، قبيل از شكستگي از خصوصياتي. است آن در يافته

 صوصياتخ ديگر و شكستگي آشكارسازي در الكتريكي تصويرگر هايالگ توانايي بررسي مطالعه اين هدف. است تعيين

 ناختيش زمين خصوصيات ديگر و هاشكستگي راستا، اين در. است آسماري سازند مختلف مخزني هاي اليه در شناسيزمين

 تعيين منظور به ها آن مقايسه به اقدام سپس و شده داده تشخيص آغاجاري ميدان 35 شماره چاه تصويري الگ و مغزه در

 اين تصويري الگ با آغاجاري ميدان 35 چاه از آمده بدست هايمغزه مقايسه. شد شكستگي مطالعه در تصويري الگ توانايي

 مطالعه اين همچنين. است ترواقعي و آسانتر تصويري الگ به نسبت مغزه در بندي اليه سطوح آشكارسازي که داد نشان چاه

 هايكستگيش شناسايي براي حاليكه در بوده تواناتر باز هايشكستگي شناسايي در مغزه به نسبت تصويري الگ که داد نشان

 تطابق مغزه با يكهصورت در ولي بوده برشي هايشكستگي آشكارسازي به قادر ندرتا تصويري الگ. نيست مناسب( پرشده) بسته

 .بود خواهد مناسب دقت با برشي شكستگي شناسايي به قادر شود داده

 

 .مغزه تحليل تصويرگر، الگ آغاجاري، ميدان آسماري، مخزن زاگرس، 
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عيين خصوصيات (. لذا تNelson, 2001) ها استبن تا حد زيادی وابسته به شكستگيدر مخازن شكافدار طبيعي، توليد هيدروکر

ی مختلف هاها توسط کاني ها و يا بسته بودن و پر بودن آن شدگي آننوع، امتداد، جهت شيب و ميزان باز ها از جمله،شكستگي

های مختلف مديريت و توسعه اين مخازن حائز اهميت فراوان است جنبهها در و ترسيم ي  الگوی مناسب از شكستگي

(Wennberg et al. 2007.) ن و رانده طقه در کمربند چيتعداد زيادی مخازن شكافدار در جنوب غرب ايران وجود دارد. اين من

(. در اين مخازن، 6)شكل( Alavi, 2004اند، واقع شده است )های نفتي بيشماری را تشكيل داده ها تلهزاگرس، جاييكه تاقديس

(. سازند McQuillan, 1985دهند )ها تراوايي مخزن را افزايش ميها بوده و شكستگيتوليد هيدروکربن وابسته به شكستگي

(. Nelson, 2001)سن( مخزن اصلي جنوب غرب ايران و يكي از انواع مخازن شكافدار جهان است ميوکربناته اليگوآسماری )

. مغزه منبع اصلي کسب (6129محبي و همكاران، )ها و اطالعات مختلفي برای شناسايي شكستگي در مخازن وجود دارد روش

باشد. های ميدان در دسترس مياز چاههای کوچ  مقياس چاه است. معموال مغزه در تعداد محدودی اطالعات شكستگي

بعالوه، مغزه سه محدوديت بزرگ در مطالعه شكستگي دارد: هزينه باال، بازيافت کم در فواصل شكسته و تغيير جهت مغزه در 

های تصويری، تصويری الگ(. Nelson, 2001ها را ندارند )های تصويری اين محدوديتطي برداشت مغزه که در مقابل الگ

تايج ن های ظريف ديواره را نشان دهند.ای شكل و مجازی از ديواره چاه با قدرت تفكي  باال هستند که قادرند پديدهنهاستوا

شناسي و ای، سنگها، عوارض صفحهبندی، شكستگيتفسير تصاوير چاه بدون جداره، شناسايي کيفي و توصيف کمي اليه

های مخزن آسماری بطور تصويری و مغزه بمنظور شناسايي شكستگي(. تحليل الگ Kulander et al. 1990حفرات است )

، شفيعي و اکبری، 6129، )محبي و همكاران، (;Khoshbakht et al., 2009; Mohammadian, 2008گسترده بكار رفته است )

 .e.g) خته اند. اگرچه تعدادی از مطالعات به مقايسه الگ تصويری و مغزه چاههای مناطق زمين شناسي مختلف پردا(6192

Akbar et al., 2003; Azer et al., 2003; Davatzes & Hickman., 2005; Paulsen et al., 2002) تعداد محدودی مقايسه بين ،)

 در سازند آسماری در دسترس استنسبت به همديگر الگ تصويری و مغزه در جهت تخمين و مقايسه امتيازهای اين دو روش 

(Khoshbakht et al., 2012 .) کيلومتر عرض در فروافتادگي دزفول و در حدود  6کيلومتر طول و  16ميدان آغاجاری با ابعاد

. مخزن آسماری در اين ميدان متشكل از سنگ آه  در بخش (6)شكل کيلومتری جنوب شرقي شهر اهواز قرار گرفته است 92

 نفوذپذيری کم زمينه نرخ توليد در اين مخزن باالست. توليدخالف تخلخل و باشد و برپاييني و دولوميت در بخش بااليي مي

آگاهي (. Barker & Speers , 1977)باشد های توسعه يافته در آن ميدهنده حضور سيستم شكستگيهای مخزن نشانباالی چاه

بمنظور حداکثر  هاهای حفاری چاهها در هر ميدان امكان طراحي صحيح مكانو شناخت از الگوها و نحوه توزيع شكستگي

  ها را فراهم خواهد ساخت.وری از مخزن و کاهش هزينهافزايش توليد و بهره

فلومتر،  ،ها و اطالعات مختلفي برای شناسايي شكستگي در مخازن وجود دارد، مغزه، الگ تصويری، آزمايش چاهروش

مغزه  اند.حفاری، داده های سايزمي  از آن جمله های توليد، هرزروی گلداده های فشار،های حرارتي يا ترمال، دادهبرداشت

های ميدان در های کوچ  مقياس چاه است. معموال مغزه در تعداد محدودی از چاهمنبع اصلي کسب اطالعات از شكستگي

 باشد. بعالوه، مغزه سه محدوديت بزرگ در مطالعه شكستگي دارد: هزينه باال، بازيافت کم در فواصل شكسته ودسترس مي

زمانيكه مغزه در دسترس  ها را ندارند.های تصويری اين محدوديتتغيير جهت مغزه در طي برداشت مغزه که در مقابل الگ
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توانند با آن تطابق داده شوند و زمانيكه مغزه موجود نباشد باشد عوارض شناسايي شده بر روی تصاوير حاصل از نمودار مي

 روند.مياين تصاوير بعنوان ي  جايگزين به کار 

تشخيص داده ميدان آغاجاری  29چاه ها و ديگر خصوصيات زمين شناختي در مغزه و الگ تصويری ، شكستگيدر اين مطالعه

طمينان پردازيم. بعبارت ديگر اشده و سپس به مقايسه آنها به منظور تعيين توانايي الگ تصويری در مطالعه شكستگي مي

 شود.ها تعيين ميری در مدلسازی شكستگيهای تصويهای بدست آمده از الگداده

 

 
نفتي ( موقعیت میدان bو رانده زاگرس  خورده موقعیت كمربند چین و (Alavi, 1991)ساختاري ایران زمین شناسي نقشه  (a( 1شكل

 آغاجاري در فروافتادگي دزفول.

 روش تحقیق. 2

چاه (. 0ميدان آغاجاری است )شكل 29اين مطالعه، شامل ي  الگ تصويری و مغزه های چاه شماره انجام داده های اوليه برای 

دار نيز های بدست آمده از آن ورقه ورقه نشده و جهتميدان آغاجاری تنها چاه دارای مغزه در سازند آسماری بوده که مغزه 29

راز های تدر هر چاه و با توجه به موقعيت آن چاه بر روی نقشهبندی باشد. با اين وجود با توجه به امتداد و شيب اليهنمي

زه آن بندی در هر مغکند، اين امكان وجود دارد که با تشخيص صفحه اليهبندی را مشخص ميساختماني که شيب و امتداد اليه

مق، ها )از جمله عع شكستگيگونه تاثير پارامترهای مختلف بر روی الگو و توزيبه منظور جلوگيری از هردار نمود. را جهت

ضخامت و رخساره رسوبي، مكان هندسي اليه های رسوبي شكافدار در ميدان و ....(، فواصل مشابه از مغزه و الگ تصويری 
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در اين فاصله عمقي به تفسير (. 0( )شكلمتر 1/0146 -1/0660ميدان آغاجاری مورد مطالعه قرار گرفت ) عمق  29در چاه 

سي تي  . با استفاده ازبسته )پرشده( و اليه بندی در الگ تصويری و مغزه های هم عمق با آن پرداخته شد شكستگي های باز و

)اشعه گاما(، مغزه ها با الگ تصويری مربوطه هم عمق شدند. سپس داده های بدست آمده از تعداد شكستگي ها  اسكن مغزه

زار پردازش شده و نهايتا بصورت نمودارهای گلسرخي و تراکم خروجي و اليه بندی و همچنين موقعيت آنها با استفاده از نرم اف

 گرفته شد.

 زمین شناسيچارچوب  1. 2

 ها منجر برخورد بوده، که همه آن -از آفريقا و برخورد آن به اوراسيا آخرين مرحله از سری وقايع جدايش ورقه عربيجدايش 

(. کمربند چين و رانده زاگرس بعنوان Dewey et al., 1973; Sengor, 1984هيماليا شده است ) -به ايجاد سيستم کوهزايي آلپ

بخشي از اين سيستم از شمال غرب توسط گسل امتداد لغز چب بر آناتولي و از جنوب شرق با خط عمان محصور شده است 

(Falcon, 1969 .)  

 & Berberian) ون تقسيم شده استرانده زاگرس بر اساس تاريخچه رسوبي و سب  ساختاری به چندين زو کمربند چين 

King, 1981; Falcon, 1974; Stocklin, 1968 از شمال شرق تا جنوب غرب، کمربند زاگرس در شمال شرق توسط گسل.)

معكوس اصلي زاگرس و گسل جديد اصلي زاگرس محصور شده است. به سمت جنوب غرب، زون زاگرس مرتفع، حاوی 

(. دومين زون Alavi, 1994; Berberian, 1995کرتاسه است ) هاي افیولیتاتي از و قطع يعربورقه قطعات فلسي حاشيه 

ساختاری اصلي زون چين خورده ساده است که شامل منطقه مطالعه ما نيز مي باشد و توسط گسل جبهه کوهستان در جنوب 

های رسوبي و سب  ساختاری (. بعالوه، کمربند چين و رانده زاگرس بر اساس رخساره Berberian, 1995محصور مي شود )

مختلف و در جهت عمود بر امتداد کمربند به واحد های کوچكتری تقسيم مي شود، لرستان، زون ايذه، فروافتادگي دزفول، 

 (.Sotodehnia, 1978) (6174)مطيعي،  دشت آبادان، ايالت فارس،زون تراستي، هينترلند بندرعباس

رانده زاگرس، فروافتادگي دزفول است. فروافتادگي دزفول ي  گودی است که در يكي از مهم ترين زون های کمربند چين و 

گودال (. فرونشست آن مربوط به توسعه پيشKazemi, 2009ميوسن پيشين در قسمت جلويي زون ايذه توسعه پيدا کرده است )

 (. Abdollahi et al. 2006زاگرس است. بخش غربي اين زون خمش باالرود و بخش شرقي آن گسل کازرون است )

(. تاقديس بصورت 6ميدان آغاجاری يكي از ميدان های بزرگ نفتي است که در فروافتادگي دزفول قرار گرفته است )شكل

درجه پرشيب تر از يال شمالي با شيب  72جنوب شرق است. يال جنوبي با شيب  -نامتقارن با جهت گيری محور شمال غرب

کشف شد. سازند آسماری از سنگ مخزن  6916در سال  0غاجاری با حفر چاه شماره درجه است. مخزن آسماری ميدان آ 12

ها تگيبخاطر توسعه شكسآن عليرغم تخلخل و تراوايي کم زمينه در اين مخزن، ميزان توليد بوده و های اصلي جنوب غرب ايران 

ستگي های توسعه يافته در آن است های مخزن نشان دهنده حضور سيستم شك (. توليد باالی چاهKazemi, 2009باالست )

(Barker & Speers, 1977.) 
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 مختصات نقشه در سیستم متریک میباشد. ( بر روي نقشه منحني هاي تراز زیرزمیني راس سازند آسماري.89( موقعیت چاه مورد مطالعه)2شكل 

 

 تحلیل شكستگي ها 2. 2
  بررسي و مطالعه مغزه  1. 2. 2
در آزمايشگاه مغزه شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب مورد بررسي قرار گرفت. مغزه ها جهت يافته نبوده و  29مغزه های چاه  

 گيری مغزه تعيين شد. از عمقبا استفاده از جهت يابي اليه ها در چاه و موقعيت چاه در نقشه منحني های تراز زيرزميني، جهت

ماری، جهت يابي هندسي همه اليه های رسوبي و شكستگي ها از باال تا پايين مغزه تعيين متر از مخزن آس 1/0660تا  1/0146

(. شكستگي های مغزه تحليل شده و در نهايت همه خصوصيات در سه دسته تقسيم بندی شدند: سطوح اليه بندی، 1شد )شكل

 (.(Nelson, 2001ژنز، شكستگي های باز و شكستگي های بسته ) شكستگي های پر شده با مواد حاصل از ديا

از های بهای بسته از شكستگيمتر، تراکم شكستگي 1/0660تا  1/0146دهد که در بخش بااليي فاصله عمقي ، نشان مي1شكل 

متر  2/0122تا  1/0161های باز در بخش پاييني اين محدوده تجمع يافته اند. از عمق بندی بيشتر است. شكستگيو سطوح اليه
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(. از 1تراکم شكستگي های باز در بخش مرکزی بيشتر است. دو شكستگي بسته در بخش بااليي اين فاصله وجود دارد )شكل 

شكستگي باز در بخش پاييني ديده شد و همچنين  1متر، ي  شكستگي باز در بخش بااليي و  1/0660تا  2/0122عمق 

ن فاصله از فواصل ها در ايفاصله متمرکز شده اند. تراکم شكستگي شكستگي های بسته و سطوح اليه بندی در بخش پاييني اين

 ديگر کمتر است. 

گيری (. جهت1بندی در مغزه مشاهده شد )شكلسطح اليه 01شكستگي باز و  62شكستگي بسته،  70در کل تعداد 

ه سمت جنوب غرب است درجه ب 46ها درجه و متوسط شيب اين شكستگي 622تا  672های باز در مغزه برابر با شكستگي

درجه به سمت جنوب غرب است  40درجه و متوسط شيب آنها  602تا  662های بسته در مغزه يابي شكستگي(. جهت4)شكل 

 (. 1)شكل 

 
 ها با عمق در مخزن آسماري بر پایه الگ تصویري و مغزه.( مقایسه توزیع شكستگي3شكل
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به ترتیب از چپ به راست نمودار مربوط  مخزن آسماري میدان آغاجاري. 89، چاه شماره ( نمودار گلسرخي شكستگي هاي باز در مغزه4شكل

 به امتداد، نمودار مربوط به آزیموت سمت شیب و نمودار مقدار شیب است.

 

 
نمودار به ترتیب از چپ به راست  مخزن آسماري میدان آغاجاري. 89( نمودار گلسرخي شكستگي هاي بسته در مغزه، چاه شماره 5شكل

 مربوط به امتداد، نمودار مربوط به آزیموت سمت شیب و نمودار مقدار شیب است.

 بررسي و مطالعه الگ تصویري: 2. 2. 2
ميدان آغاجاری نيز به بررسي شكستگي ها و اليه بندی پرداخته شد. همانطور که در  29با استفاده از الگ تصويری در چاه 

متر، ابتدا سطوح اليه بندی و سپس شكستگي های باز و بسته آشكار  1/0161تا  2/0146نشان داده شده است از عمق  1شكل 

 2/0122تا  1/0161(. از عمق 1های باز و بسته وجود دارد )شكلشده اند. در بخش پاييني اين فاصله تمرکز بااليي از شكستگي

ش بااليي گر است و تعدادی شكستگي بسته در بخمتر، تراکم شكستگي های باز در بخش مرکزی اين فاصله باالتر از فواصل دي

متر، تمرکز بااليي ازسطوح اليه بندی در بخش بااليي و  1/0660تا  2/022از عمق  (.1اين فاصله تمرکز يافته است )شكل

 در مجموع تعداد (.1همچنين تمرکز پاييني از سطوح اليه بندی و شكستگي های بسته در بخش پاييني مشاهده مي شود )شكل

جهت گيری شكستگي  (.1سطح اليه بندی در الگ تصويری مشاهده شد )شكل  24شكستگي باز و  99شكستگي بسته،  90

(. جهت 6درجه به سمت جنوب غرب است )شكل 46درجه و متوسط شيب آن  622تا  672های باز در الگ تصويری برابر با 
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درجه به سمت جنوب غرب مي  40درجه و متوسط شيب آن  642تا  612گيری شكستگي های بسته در الگ تصويری برابر با 

 (. 7) شكل  باشد

 
به ترتیب از چپ به راست  مخزن آسماري میدان آغاجاري. 89، چاه شماره باز در الگ تصویري( نمودار گلسرخي شكستگي هاي 6شكل

 نمودار مربوط به امتداد، نمودار مربوط به آزیموت سمت شیب و نمودار مقدار شیب است.

 

 

 
به ترتیب از چپ به راست  مخزن آسماري میدان آغاجاري. 89( نمودار گلسرخي شكستگي هاي بسته در الگ تصویري، چاه شماره 7شكل

 نمودار مربوط به امتداد، نمودار مربوط به آزیموت سمت شیب و نمودار مقدار شیب است.

 بحث. 3
مخزن  29باز و سطوح اليه بندی در مغزه و الگ تصويری در چاه  هایهای بسته، شكستگيدر اين مطالعه، به بررسي شكستگي

های باز دهد. شكستگينتايج اين بررسي را نشان مي 1ها با همديگر پرداخته شد. شكل  آسماری ميدان آغاجاری و مقايسه آن

های رتيب با منحنيبه ت های بسته و سطوح اليه بندیهای سينوسي با رنگ آبي تيره، شكستگيدر الگ تصويری به شكل منحني
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(. در ادامه نتايج حاصل از مقايسه تحليل شكستگي و اليه بندی در الگ 2آبي روشن و سبز رنگ نشان داده شده اند )شكل 

 تصويری و مغزه ذکر شده است:

تعداد سطوح  ودهند ( تطابق ضعيفي با هم نشان مياليه بندی 01( و مغزه )اليه بندی 24بندی در الگ تصويری )سطوح اليه

(. اين عدم تطابق به اين معني 1)شكلاليه بندی آشكار شده در الگ تصويری بيشتر از تعداد اندازه گيری شده در مغزه مي باشد

 شود. در مغزه هر تغيير واضحي در خصوصياتيدو نوع مختلف مرز اليه بندی تشخيص داده مي الگ تصويریاست که در مغزه و 

بندی است ولي در الگ تصويری، هر تغيير واضحي در خصوصيات دهنده مرز اليهافت و مقدار شيل نشاننظير ليتولوژی، رنگ، ب

بطور مثال دولوميت و آه  مقاومت (. Sheridan et al., 2003دهد )بندی را ميالكتريكي دو اليه مجاور تشكيل ي  مرز اليه

الكتريكي تقريبا مشابهي داشته و ممكن است در الگ تصويرگر بعنوان ي  اليه نمايان شوند در صورتيكه بر اساس اختالف 

، ي  نمونه از سطح 2شكل  اين دو را از يكديگر تفكي  کرد. در مغزه( ميتوانبا اسيد و ... در نمونه طبيعي )رنگ و واکنش 

بندی را نشان مي دهد که در مغزه و الگ تصويری آشكار شده است. قابل ذکر است که هر تغيير مشخصي که در الگ اليه 

تصويری بعنوان اليه بندی به شمار مي رود، لزوما نشان دهنده ي  سطح اليه بندی واقعي نبوده و ممكن است که مربوط به 

های برشي (. بخاطر اينكه در شكستگي9وانند مشخص شود )شكلشكستگي های برشي باشد که بر پايه الگ تصويری نميت

های سطح يوارهشدگي عمود بر دجابجايي در مقياس ميليمتر تا سانتيمتری بموازات سطح شكستگي اتفاق افتاده و هيچگونه باز

ه راحتي ي در مغزه بهای برشي به آساني در الگ تصويری قابل شناسايي نبوده ولبنابراين شكستگي .شودشكستگي ديده نمي

که خود اين مساله نيز ميتواند دليلي بر زيادتر بودن تعداد اليه بندی اندازه گيری شده در الگ  (62شناسايي مي شوند )شكل

  .تصويری نسبت به مغزه باشد

 
انهیدریتي در مغزه كه بعنوان  گرهکو  ،مخزن آسماري میدان آغاجاري. سطوح الیه بندي 89( مقایسه بین الگ تصویري و مغزه در چاه 8شكل 

  شكستگي پر شده با انهیدریت در الگ تصویري نمایان شده است.
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، مخزن آسماري میدان آغاجاري. شكستگي هاي برشي بصورت سطوح الیه بندي در الگ  89( مقایسه بین مغزه و الگ تصویري در چاه 9شكل

هاي به رنگ سبز در الگ تصویري نشان دهنده سطوح الیه بندي و به رنگ آبي روشن نشاندهنده   tadpoleتصویري آشكار شده اند.

 شكستگي هاي بسته مي باشند.

 
، مخزن آسماري میدان آغاجاري. شكستگي هاي باز كه در مغزه و الگ تصویري آشكار شده اند. 89( مقایسه الگ تصویري و مغزه چاه 11شكل

tadpole ه اي نشان دهنده شكستگي هاي باز، هاي با رنگ سورمtadpole  هاي به رنگ آبي فیروزه اي نشاندهنده شكستگي هاي غیرقابل

 هدایت و رنگ صورتي نشاندهنده درزهاي قابل هدایت است.
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در الگ تصويری شكستگي های بسته )پر شده( وقتي آشكار مي شوند که با مواد ثانويه با مقاومت الكتريكي مختلف پر 

نشان داد که تعداد شكستگي های بسته )پر شده( که در مغزه  مقايسه بين الگ تصويری و مغزه(. Sheridan et al., 2003شوند)

شكستگي(. الگ تصويری قادر  70 هايي است که در الگ تصويری تفسير شدند) شكستگي( بيشتر از آن 90شناسايي شدند )

به آشكارسازی شكستگي های پر شده با انهيدريت است بخاطر اختالف مقاومت الكتريكي باالی انهيدريت با سنگ ميزبان 

(Davatzes & Hickman, 2005.)  مشاهده مي شود گره  انهيدريتي در مغزه بصورت  2بطور مثال همانطور که در شكل

معموال با  زسازند آسماری متشكل از آه  و دولوميت بوده و شكستگي ها نيدريت )شكستگي بسته( شكستگي پر شده با انهي

. عدم تطابق بين تعداد شكستگي های بسته در مغزه و الگ تصويری ميتواند نشان دهنده اين باشد که انهيدريت پرشده اند

ه ومت الكتريكي پايين نسبت به سنگ ميزبان پر شدبعضي از شكستگي های پر شده در مخزن آسماری با مواد با اختالف مقا

شكستگي(، تعداد  90شكستگي( و الگ تصويری ) 62اند )مانند کلسيت(. با توجه به تعداد شكستگي های باز در مغزه )

 بازيافت کم مغزه در فواصل شكسته ی مخزن مي باشد. شكستگي های باز در الگ تصويری بيشتر از مغزه است که دليل آن 

ليل جهت يابي شكستگي ها در مغزه و الگ تصويری نشان داد که جهت گيری شكستگي ها در مغزه و الگ تصويری تطابق تح

 672( و در الگ تصويری برابر با 4درجه )شكل  622تا  672خوبي داشته و جهت گيری شكستگي های باز در مغزه برابر با 

 1درجه به سمت جنوب غرب در مغزه و الگ است )اشكال  40ا (. متوسط شيب اين شكستگي ه6درجه است )شكل  622تا 

در مغزه پراکندگي بيشتری نسبت به الگ تصويری نشان ميدهد که به دليل  ی باز و بسته(. همچنين جهت يابي شكستگي ها7و

 بازيافت مغزه بصورت قطعات شكسته است. 

 

 نتیجه گیري. 4
يه بندی در اليه بندی در مغزه و الگ تصويری نشان داد که تشخيص سطوح المقايسه بين نتايج حاصل از تحليل شكستگي و 

های باز آشكار در فواصل شكسته، تعداد کل شكستگيتر از الگ تصويری است. بدليل بازيافت کم مغزه مغزه آسانتر و واقعي

 سب تر از مغزههای باز مناتگيباشد، بنابراين الگ تصويری برای شناسايي شكسوسط الگ تصويری بيشتر از مغزه ميشده ت

ه( شناسايي شده شدهای بسته )پراست، البته بيشتر در مواقعي که اطالعات مناسبي از مغزه در دسترس نباشد. تعداد شكستگي

ه با موادی با شدهای پربا مغزه بيشتر از الگ تصويری است، بخاطر اينكه الگ تصويری تنها قادر به آشكارسازی شكستگي

مقاومت الكتريكي باال با سنگ ميزبان است، بنابراين مغزه در شناسايي شكستگي های بسته مناسب تر است. الگ  اختالف

تصويری ندرتا قادر به شناسايي شكستگي های برشي است، اما اگر با مغزه تطابق داده شود، قادر به شناسايي شكستگي های 

ر ي  نگاه دا در مغزه در تطابق خوبي با الگ تصويری است اگرچه برشي با دقت مناسبي خواهد بود. جهت گيری شكستگي ه

پراکندگي بيشتری نسبت به الگ نشان مي دهند که اين امر مي تواند ناشي از خطاهای احتمالي در  جهت شكستگي ها درکلي 

ه گرفت ميتوان نتيجتوجيه جهت مغزه ها بويژه در بخش هايي بعلت خرد شدگي زياد مغزه قطعه قطعه مي باشد. بصورت کلي 

که برای ي  مطالعه و تحليل شكستگي درست و دقيق از ي  مخزن بهترين کار مطالعه همزمان مغزه و الگ تصويری چاه ها 

مي باشد به دليل اينكه نقاط ضعف هم را بپوشانند. اما با وجود مشكالت مغزه گيری و هزينه های آن، الگ تصويری تا حد 

 مطالعه خواهد بود.  مورد قبولي پاسخگوی نياز
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