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 راّْای هقاتلِ تا آىًاپایذاری دیَارُ چاُ ٍ  ػللتررسی 

  

سیذ هرتضی  ،(پارس گاز ٍ ًفت شرکت گاز ٍ ًفت هٌْذسی هذیر جاًشیي)1دکتر هحوذرضا ػادل زادُ

 )داًشجَی کارشٌاسی هٌْذسی ًفت(3سیذ ػلی حسیٌی ، )داًشجَی کارشٌاسی هٌْذسی ًفت(2هیرػثاسی

 

 

 

 

 چکیذُ

 ٔطىالت ٔشتجظ ثٝشاٍ٘یض غٙؼت حفبسی ثٛدٜ است، چشاوٝ بِص ثبئُ چٕٞیطٝ یىی اص ٔسٜ، ذاسی دیٛاسٜ چبپبی٘ب

ٔمبثّٝ ثب  .ضٛد ٚ ٕٞچٙیٗ تأخیش دس پیطجشد ثش٘بٔٝ حفبسی چبٜ ٌضاف٘بپبیذاسی دیٛاسٜ چبٜ ٔی تٛا٘ذ ثبػث تحٕیُ ٞضیٙٝ ٞبی 

٘بپبیذاسی چبٜ ٔؼٕٛال اص دٚ جٙجٝ ٔىب٘یىی  ثبضذ. ٔیآٖ ثٝ ٚجٛد آٔذٖ ػٛأُ ٔٛثش دس ٚ  ٔبٞیت ٘یبصٔٙذ ضٙبخت ایٗ ٔطىالت

ثشسسی ٔىب٘یىی ٘بپبیذاسی چبٜ ٘یبصٔٙذ اعالػبت وبفی دس ٔٛسد ٚضؼیت تىتٛ٘یه ٔٙغمٝ ٔٛسد  ٚ ضیٕیبیی ثشسسی ٔی ٌشدد.

 ٚ ًسٙ ا٘فؼبَ ٚ فؼُ ضیٕیبیی ثٝ ثشسسی پبیذاسی . ایٗ دس حبِی است وٝ٘ظش ٚ ٘حٜٛ تٛصیغ تٙص دس ٔحُ حفبسی ٔی ثبضذ

بی ضیٕیبیی ا٘ٛاع ٔختّف ٘بپبیذاسی ٞضٕٗ ٔؼشفی دس ایٗ ٔمبِٝ  پشداصد.ٚ ٔطىالت ٘بضی اص حفبسی سبص٘ذٞبی ضیّی ٔی سیبَ

سپس ساٞىبسٞبیی  ضذٜ ٚدیٛاسٜ چبٜ  ثشسسی پبسأتشٞبی ٔختّف ثش  ٟٕٔتشیٗ ػُّ ایجبد آٟ٘ب ٚ تبثیش، ٚ ٔىب٘یىی دیٛاسٜ چبٜ

 :سٚ٘ذ ػجبستٙذ اصٔذَ ٞبیی وٝ ثٝ ٔٙظٛس تحّیُ ٔىب٘یىی پبیذاسی ثىبس ٔی .ی اسائٝ ضذٜ استسثشای ٔمبثّٝ ثب ٞش ٘ٛع ٘بپبیذا

وّٕت ثٝ ٔٙظٛس تحّیُ -دس ایٗ ٔمبِٝ تٟٙب اص ٔؼیبس ٔٛٞش .پشاٌش ٚ ٔؼیبس اغالح ضذٜ ی ِیذ-وّٕت، ٔؼیبس دساوش-ٔؼیبس ٔٛٞش

ٚ ساٞىبس ٞبی ػّٕی جٟت  اص دٚ جٙجٝ ٔختّف ثشسسی ضذٜٕٞچٙیٗ ٘بپبیذاسی الیٝ ٞبی ضیّی  .ضٛدٔیٞبی ٔىب٘یىی استفبدٜ 

 .ٔطىُ ٔٛسد ثحث لشاس ٌشفتٝ استٔمبثّٝ ثب ایٗ 

 

 سبص٘ذٞبی ضیّی –پبیذاسی ضیٕیبیی ٘ب –پبیذاسی ٔىب٘یىی ٘ب  -٘بپبیذاسی دیٛاسٜ چبٜ  ّای کلیذی:  ٍاشُ
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 هقذهِ -1

 ٔطىالت اغّی ٔٙطب ٞب ٘بپبیذاسی یٗ. اثٝ ٚجٛد آیذ چبٜ یه ػٕش اص ٔختّفی ٔشاحُ دس است ٕٔىٗ چبٜ ٘بپبیذاسیٔسئّٝ 

 حفبسی، اص جُد. لضٛٔی چبٜ وُ دادٖ دست اص ٔٛجت اٚلبت ٌبٞی ٚ ضذٜ صٔبٖ اتالف ٚ صیبد ٞبی ٞضیٙٝ ثٝ ٔٙجشٝ و ثٛدٜ حفبسی

 ضشایظ ایٗ حتت ًَٙ است. ستؼبد حبَ دس سبص٘ذ دس ضیٕیبیی ضشایظ ٚ ثٛدٜ سًٙ ٔمبٚٔت اص وٕتش دسسبص٘ذ ٔىب٘یىی ٞبی تٙص

 اعشاف سًٙ تشاوٕی ٚ ططیی، وثشض ٘یشٚٞبی ،فبسیص ػّٕیبت حا ؼذثأب . داسد لشاس پبیذاس حبِت دس تؼبدَ ثٝ ٘ضدیه یب ٚ ٔتؼبدَ

 غبسضذٌی ٚ ضىست ،ضىُ تغییش ثٝ ضشٚع س ضذٜ ٚ٘بپبیذا ٔیتٛا٘ٙذ چبٜ اعشاف ٞبیسًٙ ضشایظ ایٗ حت. توٙٙذ ٔی تغییش چبٜ

ذ وٝ ایٗ دٞٔی سخ سبص٘ذ دس حفبسی سیبَ ثب تٕبس شاث دس ٘یض ضیٕیبیی ٞبیَا٘فؼب ٚ فؼُ. ضٛ٘ذ حُ حفبسی سیبَ دس یب ٚ وٙٙذ

: ضبُٔ چبٜ یه ػٕش اص ٌٛ٘بٌٖٛ ٔشاحُ دس تٛا٘ذ ٔی چبٜ دیٛاسٜ ٘بپبیذاسیتٛا٘ذ دِیّی ثشای ٘بپبیذاسی دیٛاسٜ چبٜ ثبضذ. خٛد ٔی

 ِٚی است ٔتفبٚت ٘بضی اص ٘بپبیذاسی چبٜ ٞبی ٞضیٙٝ ٔٛسد دس ٘ظشات. ثیفتذ فبقات تِٛیذ ٚ جشیبٖ ٞبی تست، چبٜ تىٕیُ حفبسی،

 دس حفبسی ٚ افمی ٞبی چبٜ سضذ ثٝ سٚ فضایصثب تٛجٝ ثٝ ا. است ضذٜ صدٜ تخٕیٗ جٟبٖ دس سبَ عَٛ دس دالس ٔیّیٖٛ 555 حذٚداً

 [1].است ٔذٜآ ٚجٛد ثٝدس ایٗ صٔیٙٝ ی صیبد ٞبی چبِص ػٕیك، ٚ ضىبفذاس ٔحیظ

دالیُ اغّی ٘بپبیذاسی چبٜ، ثٝ ثشسسی ٔؤثشتشیٗ ساٞىبسٞبی حفظ پبیذاسی دیٛاسٜ چبٜ ٚ حُ ایٗ ٔطىُ س ادأٝ ضٕٗ ٔؼشفی د

 پشداصیٓ.ٔی

 

 اًَاع ًاپایذاری چاُ -2

ٞبی ٘طب٘ٝاص جّٕٝ ثبضذ. اص عشیك ٔطبٞذٜ یه سشی ػالئٓ ٚ ضٛاٞذ دس حیٗ حفبسی أىبٖ پزیش ٔی چبٜ ٘بپبیذاسیتطخیع 

 صیبد حجٓ(، Under Gaugeدیٛاسٜ ) لغش ضذٖ وٓ(، Over Gaugeلغشدیٛاسٜ چبٜ ) ضذٖ ثیطتش تٛاٖ ثٝایٗ پذیذٜ ٔی ٔستمیٓ

فطبس  صیبد، افضایص اغغىبوی ٚ وطص ٌطتبٚس. اضبسٜ وشد سیٕبٖ صیبد حجٓ ثٝ ٘یبصِشصاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ اِه  سٚی حفبسی ٞبی خشدٜ

 جبوّیذی حفشٜ ایجبد ،چبٜ ا٘حشاف وٙتشَ ٔطىالت حفبسی، ِِٛٝ حفبسی، ضىست ِِٛٝ صیبد ِشصش ٞب، ِِٛٝ ٌیشافتبدٌی ٌُ، ٌشدش

(Key seat) سً دست ٚ (Dog leg) ثبضٙذ.ٛاٞذ ٚ ٘طب٘ٝ ٞبی غیش ٔستمیٓ ٘بپبیذاسی چبٜ ٔیاص جّٕٝ ض چبٜ دس 

 .ثبضذ ٔی دِیُ ٘بپبیذاسی ٛعایٗ دٚ ٘ اص ٔٛاسدتشویجی اوثش دسوٝ  تٛاٖ تمسیٓ وشدثٝ عٛسوّی ٘بپبیذاسی چبٜ سا ثٝ دٚ دستٝ ٔی

  : شیویایی ًاپایذاری -1-2

 ا٘ذ. یىی آفشیٗ ٔطىُ ضیّی سبص٘ذٞبی حفبسی، حیٗ دس اغّتت. اس سیبَ ٚ سًٙ ا٘فؼبَ ٚ فؼُ وٙتشَ ضیٕیبیی، پبیذاسی

 صٔبٖ ٌزضت بذ. ثبضثٔی حفبسی سیبَ آة جضء ثٝ آٖ حسبسیت سبصدٔتٕبیض ٔی سٍٟٙب دیٍش اص سا ضیُ وٝ ٟٕٔی فبوتٛسٞبی اص

بصد. ضیُ ٞب تحت تبثیش سٝ سٔی ٔىب٘یىی ٘بپبیذاسی ثشای ٔستؼذ سا آٖضیُ ضذٜ ٚ  ٔمبٚٔت وبستی ثبػث ضیُ ٚ آة ا٘فؼبَ ٚ فؼُ

 پذیذٜ صیش ٘بپبیذاس ٔی ٌشد٘ذ: 

تیىی ٞیذسٚستب فطبس عٛسٔؼَٕٛ ثٝ. است فطبس اختالف ثخبعش ضیُ دسٖٚ اص سیبَ ا٘تمبَ ٕٞشفت، ّورفت : یپذیذُ الف(

 ُٞ ،سبص٘ذ ٔٙفزی فضبی حفبسی ثٝ ٌُ ثیآ ثخص تشاٚا، سبص٘ذٞبی ثب ٔٛاجٟٝ ( . دس1است )ضىُ سیبَ سبص٘ذ فطبس اص ثیطتش چبٜ

 [2].ضٛد ٔی دادٜ

 دس ٔٛئیٙٝ،وٝ فطبس ٛد. ض ضیُ ٔٙفزی فضبی ٚاسد ثتٛا٘ذ تب وٙذ غّجٝٔٛئیٙٝ  فطبس ثش ثبیذ حفبسی سیبَ : هَئیٌِ اثرب( 

 داسد: ثستٍی فبوتٛس چٙذیٗ ثٝ داسد ٚجٛد ٔٙفزی سیبَ ٚ حفبسی سیبَ تٕبس سغح
 تٕبس  صاٚیٝ -3سغحی  وطص -2ٔٙفزی   فضبی ضؼبع -1

 ٌُ آثی فبص. است وٓ ثسیبس ٔٙفزی سیبَ ٚ ٌُآثی  فبص ثیٗ سغحی وطص ،ضٛدٔی حفبسی یآث پبیٝ ٌُ ثب ضیّی سبص٘ذ ٚلتی

 وطص ثخبعش ضٛ٘ذ ٔی حفبسی ٘فتی پبیٝ ٌُ ثب دٚست آة ٞبی ضیُ وٝ ٚلتی أبد. ٛضٔی  ضیُ ٔٙفزی فضبی ٚاسد حفبسی
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 فضبی دسٖٚ ثٝ حفبسی ٌُ فبص٘فتی ٚسٚد صا ثبال ٔؤئیٙٝ فطبس یٗ. اثبالست ثسیبس طبسٔٛئیٙٝه، فوٛچ ٔٙفزی فضبی ٚ ثبال سغحی

 [2] .وٙذ جٌّٛیشی ٔی ضیُ ٔٙفزی

 .ضٛد ٔی ایجبد ٔٙفزی فضبی سیبَ ٚ حفبسی ٌُ ٕ٘ه غّظت ثیٗ تؼبدَ ػذْ ثخبعش اسٕض ی : پذیذٜاسوس یپذیذُ ج(

 ٔحیظ سٕت ثٝ وٓ ثبضٛسی ٔحیظ اص آة. دٞذ ٔی سا آة ػجٛس ی اجبصٜ فمظ ٚ وٙذ ٔی ػُٕ تشاٚا ٘یٕٝ غطبی یه ػٙٛاٖ ثٝ ضیُ

 ثٝ ٌُ اص آثی صفب ثبضذ پبییٗ ثسیبس حفبسی ٌُ ضٛسی ٌش. اثشسذ تؼبدَ ثٝ حبِت ضٛسی اختالف ایٗ تب وٙذٔی حشوت صیبد ضٛسی ثب

 ضٛسی اٌشد. داس چبٜ پبیذاسی ثش ٔٙفی تأثیش ٔٙفزی فطبس افضایص. دضٛٔی ٔٙفزی فطبس افضایص سجت وٝ ت وشدٜحشو ضیُ سٕت

 ضیُ ػجبستی ثٝ یبثذ وبٞص ٔی ضیُ آة ٔحتٛای ٚ وٙذ ٔی پیذا ا٘تمبَ حفبسی ٌُ ثٝ ضیُ ٔٙفزی آة ثبضذ ثبال ثسیبس حفبسی ٌُ

 ٕٔبسی تٙص افضایص یبثذ ٔی افضایص ٕٔبسی ٔٙفزی،تٙص فطبس وبٞص ثب. ضٛد ٔی ٔٙفزی فطبس وبٞص سجت وٝدضٛٔی آة ثی

 [2] د.ضٛ ٔی ثشضی ضىست ثٝ ٔٙجش

 

 

 هکاًیکی:  ًاپایذاری -2-2

 د:وش تمسیٓ ٌشٜٚ 3ٝ ث تٛاٖ ٔی سا ٔىب٘یىی ٘بپبیذاسی

 ثشای ٜچب دیٛاسٜ ػّٕیبت تشاضیذٖ ثٝ ٔىشس ٘یبص وٝ ٕ٘ه( ٚ پزیش)ضیُ ضىُ ٞبی سًٙ ٚجٛد سجت ثٝ چبٜ لغش ضذٖ وٓ (1

 .ضٛد ٔی حفبسی ٞبی ِِٛٝ افتبدٌی ٌیش سجت ثحشا٘ی ضشایظ دس. است چبٜ ٚالؼی لغش ثٝ سسیذٖ

 ٘بضی ٔطىالت سٍٟٙبی ٘بٔٙسجٓ( ٔبسٝ ،سیضضی ٞبی ضیُ ٙٙذٜ)ٔب٘ٙذضى ٚ سیضضی سبص٘ذٞبی سجت ثٝ چبٜ لغش افضایص (2

 جٟت ضؼیف وٙتشَ چبٜ، ثٝ دٚثبسٜ حفبسی ٚثشٌشدادٖ ِِٛٝ وطیذٖ ػّٕیبت عی چبٜ ضذٌی پش ضبُٔ، چبٜ لغش افضایص اص

 . ثبضذٔی چبٜ دیٛاسٜ ثب ضؼیف سیٕبٖ پیٛ٘ذ ٚ وبسی سیٕبٖ ٞبی ٞضیٙٝ افضایص ، چبٜ

 تشوٟب ایٗ اص عشیك سبص٘ذ ثٝ حفبسی سیبَ ضذیذ ٞشصسٚی د.ضٛ ٔی ایجبد ٌُ ثبالی ٚصٖ تٛسظ وٝ ضىبف ٞیذسِٚیىی (3

 .ٔی ضٛد چبٜ وٙتشَ ٔطىالت ٚ ٌُ ٞبی ٞضیٙٝ افضایص ٕٞچٙیٗ ٚ صٔبٖ ضذٖ تّف سجت

  

 چاُ ًاپایذاری ػَاهل -3
 ٙٙذ:وتمسیٓ ٔیػٛأُ لبثُ وٙتشَ ٚ غیش لبثُ وٙتشَ چبٜ سا ثٝ دٚ دستٝ  ٘بپبیذاسی ػٛأُ

 کٌترل قاتل غیر ػَاهل -1-3

 سست ٞب ش ایٗ سًٙاٌ ذ.٘ضٛ ٔی یبفت ٞبٌسُ٘ٛاحی ٔجبٚس  دسی جیؼٞبی عنتشٞبی حبٚی سًٙ :ترکذار ّای سازًذ 

سیضش ٔی ٜ چب داخُثٝ چبٞی  ٔجٕٛػٝ تٝ ٚ حفبسی ٞبی ِِٛٝ ِشصش دس اثشضذٜ ٚ   ضىستٝ وٛچه ٚ ثضسي لغؼبت ثٝ ،ثبضٙذ

 حذالُ ثٝ ثبیذ حفبسی ٞبی ِِٛٝ ِشصش سبص٘ذٞب ٘ٛع ایٗ پبیذاسی شایث ذ. ضٛ٘ی ٔیحفبس ٞبی ِِٛٝ بدٖافت ٌیش ثبػثٚ  وٙٙذ

  
 [2]پایِ ًفت ٍگل پایِ آب گل در هَییٌگی اثر -2شکل  [2]ّورفت پذیذُ تَسط سیال اًتقال -1شکل 
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 ٔی صٔبٖ ثب ٔمبٚٔت تٙضَ سجت وٙٙذ ٚ ٔی ایجبد حفبسی ٌُ ثشای ٔسیشػجٛسی یه ضیُ دس ییتشوٟب چٙیٗ ٗایذ. ثشس

 (3)ضىُ  .[3]٘ذضٛ

 چبٜ ٘ضدیه تٙص ثیٗ اختالف اٌش ٞستٙذ ثبالیی تٙص داسای وٝ سبص٘ذٞبیی حفبسی دسصٔبٖ : تکتًَیکی فؼال سازًذّای ٚ 

 ٔی سخ دس چبٟٞبیی تىتٛ٘یىی تٙصضٛد.  پذیذاس است ٕٔىٗ چبٜ ٘بپبیذاسی ثبضذ، صیبد حفبسی سیبَ تٛسظ وٙٙذٜ فطبسٔحذٚد

 ایٗ دس چبٜ یه صٔب٘یىٝ. ٌیش٘ذ لشاس وطص یب تشاوٓ تحت صٔیٗ پٛستٝ حشوت ثخبعش ٘ٛاحی دسایٗ سبص٘ذ سٍٟٙبی وٝ دٞذ

 پش ٞبی ضیُ سیضش وٝ ضجیٝ ٔیشیض٘ذ چبٜ داخُ ثٝ چبٜ اعشاف سٍٟٙبی ضٛد حفش است ثبالیی تىتٛ٘یىی تٙص داسای وٝ ٘بحیٝ

 (4)ضىُ [4]. است فطبس

  
 [1]تکتًَیکی فؼال سازًذّای در حفاری  -4شکل [5]ترکذار سازًذّای در حفاری -3شکل

 

 داسای  ٞبی سًٙ تسّیٓ اثش دس تٛا٘ذ ٔی چبٜ ی حفشٜ ضذٖ تًٙ ٚ ضىُ ییشتغ: ک ٍ پالستیکیهتحر سازًذّای

 ثبػث ٚ خضد ٔی چبٜ دسٖٚ ثٝ ٚ افتذ ٔی جشیبٖ ثٝ فطبس اثش دس وٝ است ای ٔبدٜ ٕ٘ه. افتذ اتفبق ٞب ٕ٘ه ٘ظیش پالستیسیتٝ ثبَ

 جٟت دس فطبس ثٝ وبٔالً سا ٛلب٘یف فطبس عجمبت ثٛدٖ، خٕیشی خبعش ثٝ ٕ٘ه. ضٛد ٔی حفبسی ی سضتٝ وشدٖ ٌیش ٚ تًٙ ضذٖ

دسجٝ سب٘تی ٌشاد(  701ضٛد. ٕ٘ه دس دٔبٞبی ثبال )ثبالتش اص  ٔی ثشاثش آٖ اثؼبد ی ٕٞٝ دس فطبس ثٙبثشایٗ ٚ ٔٙتمُ وشدٜ افمی

 70000   اص تش ثیص اػٕبق دس ٕ٘ىی سبص٘ذٞبی دس ٔطىالت ٟٕٔتشیٗ اص یىی ٕ٘ه خضش. داسد ثیطتشی پالستیىی خبغیت

 ٕ٘ه خضش اص جٌّٛیشی جٟت الصْ فطبس اص وٕتش ٚصٖ ثب ٞبی ٌُ ثب سا ٕ٘ىی سبص٘ذٞبی ٔٙبعك،  ثسیبسی دس [6].بضذث ٔی فٛت

 چبٜ جٌّٛیشی ضذٖ تًٙ اص ٕ٘ه وشدٖ حُ ثب تب ضٛد ٔی استفبدٜ پبیٝ آة ٘طذٜ اضجبع ٌُ اص حبِت ایٗ دس. ٔی وٙٙذ حفش

 وبسثشددسجٝ سب٘تی ٌشاد  701 اص تش پبییٗ ٞبی دٔب ٚ ٔتٛسظ ػٕك بث یب ػٕك وٓ ٕ٘ىی دس سبص٘ذٞبی ٔخػٛغبً سٚش ایٗ. ضٛد

 (5)ضىُ .داسد

 ٔی چبٜ دسٖٚ ثٝ ا٘ذ، ضذٜ ٔتػُ ثٟٓ ضؼیف ثػٛست رساتطبٖ ایٙىٝ خبعش ثٝ ٔٙسجٓ٘ب سبص٘ذٞبی :هٌسجنًا سازًذّای 

 ٕ٘ی ٘بٔٙسجٓ سبص٘ذٞبی .٘یبیذ ٛدٚج ثٝ چبٜ دسجذاسٜ اغالً یب ثبضذ وٓویه ٌُ فیّتش وٝ دٞذ ٔی سخ صٔب٘ی حبِت ایٗ. سیض٘ذ

 جذا ٚسیً ضٗ . دس ٘تیجٝ وٙذیٔ ٘فٛر ٖ آٟ٘بدسٚ ثٝ ساحتی ثٝ حفبسی ٚسیبَ ضٛ٘ذ حٕبیت ٞیذسٚستبتیىی، فطبس تٛسظ تٛا٘ٙذ

 دیٛاسٜ ثب حفبسی ٞبی ِِٛٝ اغغىبن تذسیجی افضایص ثبػث حفبسی ِِٛٝ ٌیشافتبدٖٝ ٚ ػالٜٚ ثش سیخت چبٜ دسٖٚ ثٝ سبص٘ذ اص ضذٜ

 [7](6. )ضىُ سبص٘ذٞبٔٛسد٘یبصاست ایٗ پبیذاسی ثشای وبفی فیّتشویه یه .دٔی ضٛ چبٜ
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 [5]ًاهٌسجن سازًذّای در حفاری -6شکل  [1]هتحرک سازًذّای در حفاری -5شکل

 یفطشدٌ فشآیٙذ عی دس ٚ ضذٜ فطشدٜ خٛد فٛلب٘ی سسٛثبت فطبس اثش دس ٞب ضیُ صٔیٗ ضٙبسی، دٚساٖ دسر: پرفشا ّای شیل ،

 ایٗ خبِی فضبی ٚ دس ضذٜ سا٘ذٜ ای ٔبسٝ ٞبی ػذسی ٔتخّخُ فضبی دسٖٚ ثٝ یبٚ  آٟ٘باص ثیشٖٚ ثٝ ٞب ضیُ دسٖٚ سیبالت

ثٝ  افتبدٜ تّٝ ثٝ دسآٖ وٝ سیبِی فطبس ٚ ضذٜ پش وبٔالً حفشات فضبی ضٙبسی، صٔیٗ دٚساٖ عی دس. ا٘ذ ضذٜ ایضِٚٝ ٞب ػذسی

 اص ٘بضی فطبس ٞیذسٚستبتیه ای ٔبسٝ ٞبی ػذسی ٌٛ٘ٝ ایٗ ثب ثشخٛسد دس ثٙبثشایٗ. سسذ ٔی خٛد ثبالیی عجمبت اص حبغُ فطبس

 ثشاثش دس ٔمبٚٔت وٕتشیٗ وٝ ٔسیشی اص عشیك فطبس تفبٚت ایٗ. ثبضذ ٔی افتبدٜ داْ ثٝ سیبالت فطبس اص تش پبییٗ خیّی ٌُ ستٖٛ

 ٞب ضیُ ضذٖ پٛستٝ پٛستٝ ثبػث ٔبسٝ ٚ ضیُ ٌزاسی سسٛة غفحبت ضذٖ جذا وٝ است آٖ ثش اػتمبد .ضٛد ٔی آصاد ثبضذ آٖ

 ٚصٖ آ٘ىٝ تب دٞٙذ ٔی ادأٝ چبٜ دسٖٚ ثٝ سیضش ٚ ضذٖ پٛستٝ پٛستٝ ثٝ ٞبی ضؼیف ضیُ. ضٛد ٔی چبٜ دسٖٚ ثٝ آٟ٘ب سیختٗ ٚ

 ٌُ ٖٚص ثب افضایص ضیّی سبص٘ذٞبی ٔٛسد دس فطبس اص ٘بضی ٔطىالت .ضٛد ثشاثش ٞب ضیُ فطبس ثب ٚصٖ ٌُ ٚ دٞیٓ افضایص سا ٌُ

 ضیّی سبص٘ذٞبی حفش دسحیٗضٕٗ ایٙىٝ  .ضٛد ٔی حُ ساحتی ثٝ سبص٘ذ، فطبس ثب ثشاثش ٞیذسٚستبتیىی فطبس ثٝ سسیذٖ جٟت

 ٞب ثخص دسایٗ جذاسی ِِٛٝ سشػت إِمذٚسثٝ حتی یؼٙی ضٛد، حذالُ حفبسی سیبَ ثب سبص٘ذ ٌشفتٗ لشاس صٔبٖ دسٔؼشؼ ثبیذ

 [4].ضٛد وبسثشدٜ ثٝ ضیّی سبص٘ذٞبی حفش ثشای ٘یض ٌُ وبفی ٚصٖ ثبیذ پبیٝ آة بَاصسی ٘ىشدٖ استفبدٜ ثش ٚػالٜٚ ضٛد سا٘ذٜ
 

 کٌترل قاتل ػَاهل  -2-3

 تبثیش ٚصٖ ٌُ سا ثش پبیذاسی  7ضٛد. ضىُ اص ػٛأُ ٟٔٓ دس پبیذاسی چبٜ ٔحسٛة ٔی ٌُ حفبسی یىی ٚصٖ: گل حفاری ٍزى

 ضٛد، ضٕٗ ایٙىٝیب ثٝ ػجبستی ایجبد تشن دس دیٛاسٜ چبٜ ٔی صٖ ٌُ صیبد ثبػث ضىست وططی ٚ. ٚدیٛاسٜ چبٜ ٘طبٖ ٔی دٞذ

 ٚصٖ ٘بوبفی ٌُ سجت سیضش دیٛاسٜ چبٜ ٔی ضٛد .
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 [1]تاثیر ٍزى گل در ًَع شکست دیَارُ چاُ -7شکل 

 

 فطبس اص ثیص ا٘ذوی حفبسی سیبَ فطبسد. ضٛ ٔی داضتٝ ٍ٘ٝ حفبسی سیبَ فطبس تٛسظ ٔٛلت عٛس ثٝ چبٜ دیٛاسٜ حفبسی، حیٗ دس

 سیبَ ستٖٛ فطبس اٌش أب. ضٛد ٌّٛیشیٜ جچب فٛساٖ ٚ چبٜ دسٖٚ ثٝ سبص٘ذ سیبَ ٘بخٛاستٝ ٚسٚد اص ٝد وضٛ ٔی تؼییٗ سبص٘ذ ٔٙفزی

 حفبسی فطبسد. ضٛ ٔی داس ضىبف سبص٘ذٞبی دس دیٛاسٜ ضذٖ ضستٝٚ  حفبسی ٞبی ِِٛٝ فطبسی اختالف ٌیش سجت ثبضذ صیبد حفبسی

 ثیطتش چبٜ پبیذاسی سجت ٌُ، ٚصٖ ٔتؼبدَ افضایص وٝدٞذ ٘طبٖ ٔی 8ضىُ د.ضٛ ٔی سٙجیذٜ ٔیهدیٙب ٚ حبِت استبتیه دٚ دس

 [8].داضت خٛاٞذ پی دس سا ٘بپبیذاسی ٔطىالت ٌُ ٚصٖ وبٞص یب ٚ ٌُ ٚصٖ صیبد افضایص وٝ حبِی دس ضٛدٔی

 
 [5]چاُ دیَارُ شکست در گل تاثیر ٍزى -8شکل 

 

 غفحبت ٘ظیش ٜ،چب دیٛاسٜ ٞبی ٘بپیٛستٍی تٛسظ تٛا٘ذ ٔی چبٜ دیٛاسٜ ٘بپبیذاسیذ: ًساز آسیة ٍ سازًذ درٍى ّای شکاف 

 دس صاٚیٝ وبٞص سجت ثٝ وشدٜ ٘فٛر آٖ دس ٌُ فیّتشٜ وٝ ٞبیی ضىبفد. ضٛ ضشٚع سبص٘ذ، دسٖٚ ٞبی یب ضىبف سبص٘ذ یثٙذ الیٝ

دس است.  سبص٘ذ دسٖٚ ثٝ ٌُ ٞجْٛ فیّتش شخبع ثٝ سبص٘ذ ثٝ آسیت ٔؼِٕٛی ٛعذ. ٘ا٘ ٘بپبیذاسی ثشای ٔستؼذ ضىبف، اغغىبن

 دیٛاسٜ اعشاف ٔٙفزی فطبس ػّت افضایص ثٝ ضٛد ٔی ٔخضٖ تِٛیذ ٚ تشاٚایی وبٞص ثبػث وٝ ایٗ ثش ػالٜٚٚالغ ٘فٛر فیّتش ویه 

 سًٙ سد ٚ دضٛ ٔی تطىیُ ا٘ذ وبفی تشاٚایی داسای وٝ ٔمبثُ سبص٘ذٞبیی دس تٟٙب ٌُ ویهد. ضٜٛ ٔیدیٛاس ٘بپبیذاسی ثبػث چبٜ

ثب جٌّٛیشی اص ٞشصسٚی ثیص اص حذ سیبَ حفبسی،  یهشویّتفدس ٚالغ ت. اس ٘بچیض ٌُ ویه تطىیُ ضیُ ٔب٘ٙذ ٘بتشاٚا ٞبی

 وٙذ ٔی ایضِٚٝ ٔٙفزی سیبالت اص سا حفبسی یبََ، سآ ایذٜ فیّتشویه ه. یوٙذا ایفب ٔیتشاٚ سبص٘ذٞبی پبیذاسی دس ثسضایی ٘مص

 ویىی فیّتش اٌش .وٙذ ٔی جٌّٛیشی چبٜ دس ٞب ِِٛٝ فطبسی اختالف ٌیشافتبدٌی اص ٚ است ٟٔٓ چبٜ پبیذاسی ثشای أش ایٗ وٝ

 ٔی غفش ٔؤثش ضؼبػی تٙص ٚ سٚد ٔی ثبال حفبسی سیبَ ٞیذسٚستبتیىی فطبس تب چبٜ ٘ضدیه ٔٙفزی فطبس ثبضذ، ٘ذاضتٝ ٚجٛد
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 أش ایٗ وٝ ضٛد ٔی پبیذاسی ی ٘بحیٝ چپ ٕتس ثٝ تٙص یٜدایش ٘یٓ حشوت ثبػث ٔؤثش ٕٔبسی تٙص ٕٞضٔبٖ ٞصد. وبضٛ

 ٔی ٘طبٖ ثخٛثی ٔؤثش سا ضؼبػی چبٜ ٚ وبٞص تٙص پبیذاسی ثش ٌُویه فیّتش تبثیش 9دٞذ. ضىُ ٔی وبٞص سا سبص٘ذ پبیذاسی

 دس داس تشن سبص٘ذ دس ٔثبَ ثشایت. اس وبفی چبٜ، ٘بپبیذاسی اص جٌّٛیشی ثشای صیبدٌُ ٚصٖ ٕٞیطٝ وٝ ٌفت تٛاٖ ٕ٘ی دٞذ.

 ٌیش یب سبص٘ذ ثٝ آسیت ثٝ ٔٙجش است ٕٔىٗثٛدٜ ٚ   ٔضش چبٜ پبیذاسی ثشای چبٞی تٝ فطبس افضایص ٔٛثش، ویه فیّتش یه غیبة

 [9].ضٛد ٞب ِِٛٝ اختالف فطبسی

 

 
 [2]چاُ دیَارُ پایذاری تر ضؼیف کیك فیلتر تاثیر -9شکل 

 دس تشن ضشٚع یب ٚ سیضش فشٚ دس ٟٔٓ فبوتٛس یه سجبد اغّی ٞبی تٙص ثٝ ٘سجت چبٜ أتذاد ٚ ضیت چاُ: اهتذاد ٍ شیة 

 [9]ت.اس چبٜ دیٛاسٜ

 چبٜ دیٛاسٜ پبیذاسی ثشای وٝی ضذٜ ا٘جسبع تٙص یب ٌشٔبیی تٕشوض افضایص سجت حفبسی، سیبَ دٔبیی: حفار سیال دهای 

 ٔٛسد ػٕك دس سبص٘ذ وّی، تحبِ دس ِٚی داسد تفبٚت دیٍش ٘بحیٝ ثٝ ای ٘بحیٝ اص ػٕك ثٝ ٘سجت دٔب ٌشادیبٖ اٌشچٝت. اس ٔضش

 پبیذاسی سجت ایٗ أش  ٞذ وٝدیٔ وبٞص سا ٕٔبسی تٙص تش خٙه حفبسی سیبَت. اس حفبسی سیبَ اص ٌشٔتش حفبسی ٘ظش

تبثیش دٔبی  70ضىُ د. ٌزاس ٔی چبٜ دیٛاسٜ پبیذاسی ثش ٔثجت تبثیشی  حفبسی ٌُ ثٛدٖ تش خٙه وّی، حبِت سد. دٔیطٛ ثیطتش

 [9]ٜ چبٜ سا ٘طبٖ ٔی دٞذ.ٌُ ثش پبیذاسی دیٛاس

 
 [5]تاثیر دهای گل تر پایذاری دیَارُ چاُ  -11شکل 
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 چاُ دیَارُ ًاپایذاری تا هقاتلِ راّْای -4
 سیضش چبٜ، ضذٖ ثستٝ ضبُٔ ٞب ضیُ حفبسی ٔؼَٕٛ ٔطىالت. است سبص ٔطىُ ٚ وٙذ ٔؼٕٛالً یضیّسبص٘ذٞبی  حفبسی

 ایجبد ثبػث چبٜ دیٛاسٜ پبییٗ ویفیت، ٔطىالت ثشایٗ ػالٜٚ. است حفبسی سیبَ ضذٖ آِٛدٜ ٚ ٔتٝ ضذٖ تٛپی دیٛاسٜ، سبیص دیٛاسٜ،

 ثبػث است ٕٔىٗدس ٔجبٚست ایٗ سبص٘ذٞب  پبیٝ آة سیبَ حضٛسضٕٗ ایٙىٝ  .ضٛد ٔی جذاسیِِٛٝ  سا٘ذٖ ٚ ٍ٘بسی چبٜ دس ٔطىالتی

 ضؼیف ٞبی ضیُ. ثیفتذ ٌیش حفبسی سضتٝ چبٜ، حفشٜ وبُٔ ضذٖ ثستٝ یب چبٜ لغش وبٞص ثب ٚ ضذٜ ٞب ضیُ ثشخی وشدٖ آٔبس

 دس ٚ ضٛ٘ذ حفبسی سیبَ ٌشا٘شٚی افضایص ثبػث ،ضذٜ جذا چبٜ دیٛاسٜ اص حفبسی سیبَ حشوت اثش دس است ٕٔىٗ وشدٜ آٔبس یب ضذٜ

 سبیش اص ثیص سا ٔتش ٞش دس حفبسی ٔطىالت ٞبضیُ .ذ٘ثٍزاس تٛجٟی لبثُ تبثیش ضذٜ عشاحی ٞیذسِٚیه سٚی ، اضبفی فطبس افت اثش

 سا حفبسی ػّٕیبت حیٗ دس چبٜ دیٛاسٜ ٘بپبیذاسی ثٝ ٔشثٛط ٔطىالت% 00 تمشیجبً ضیّی ٞبی سبص٘ذ ٚالغ دس. ضٛ٘ذ ٔی سجت سبص٘ذٞب

 [10](.2002 ٕٞىبساٖ ٚ تبٖ. )ضٛ٘ذ ٔی ثبػث

دس حیٗ حفبسی بٜ چچٙذ سٚش جٟت وٙتشَ ٘بپبیذاسی ٞبی ٔمبثّٝ ثب ٘بپبیذاسی دیٛاسٜ چبٜ، ثٝ دس ادأٝ ضٕٗ ٔؼشفی ساٜ 

 سبص٘ذٞبی ضیّی اضبسٜ خٛاٞیٓ وشد.
 

 حفاری: گل در هَجَد ًوك غلظت افسایش -1-4

 دسغذ ثب ٘ٛاحی دس.  دٞٙذ ٔی افضایص سا ٌُ دس ٔٛجٛد ٕ٘ه غّظت ، ضذیذ ٘بپبیذاسی ایجبد اص جٌّٛیشی ثشای ٔؼَٕٛ عٛس ثٝ

 اص ٘بضی ٔطىالت وبٞص ثٝ ٌُ دس ٕ٘ه صیبد چٙذاٖ ٘ٝ ٚ فیوب ٔمبدیش استفبدٜ، ٞب ضیُ دس ضىبف حضٛس ٚ خٛسدٌی ٌسُ ثبالی

 [11]. ثخطذ ٔی ثٟجٛد سا حفبسی دٞی ثبص ٚ وشدٜ وٕه چبٜ دیٛاسٜ سیضش

 

 :رٍغٌی پایِ حفاری گل از استفادُ -2-4

 بث ٞب ضیُ حفبسی چشاوٝ ،ضٛد ٔی استفبدٜ ضیّی سبص ٔطىُ ٞبی الیٝ حفبسی دس سٚغٙی پبیٝ حفبسی ٌُ ٔٛاسد اغّت دس

 حبَ ایٗ ثب. ضٛد چبٜ وبُٔ سیضش حتی ٚ سبص٘ذ ضستطٛی ٕٞچٖٛ ٔطىالتی ثشٚص ثٝ ٔٙجش تٛا٘ذ ٔی آثی پبیٝ ٌُ اص استفبدٜ

 پبیٝ ٌُ ، ضذیذ خٛسدٜ ٌسُ ٘ٛاحی حفبسی دس وٝ است دادٜ ٘طبٖ ٔىضیه خّیج دس ضذٜ ا٘جبْ ٞبی حفبسی اص حبغُ تجشثیبت

 ضٛد. ٕ٘ی چبٜ دس ٘بپبیذاسی ایجبد اص ٔب٘غ ٕٞیطٝ ٘یض ٘فتی

 

 درجا: ّای تٌش ٍضؼیت هطالؼِ ٍ تررسی -3-4

 ػٛأُ ٟٕٔتشیٗ اص یىی ٚجٟت، ا٘ذاصٜ ٘ظش اص ٚ ثٛدٜ ٔٙغمٝ سبختی صٔیٗ ضشایظ ثٝ ٚاثستٝ دسجب، یٞب تٙص ٚضؼیت

 ثشای آصیٕٛت ٚ جٟت ٗثٟتشی ا٘تخبة ثٝ تٛا٘ذ ٔی داس جٟت ٚ ا٘حشافی ٞبی چبٜ حفبسی دس ٞب تٙص ایٗ ٌشفتٗ ٘ظش دس. ا٘ذ ٘بپبیذاسی

 ایٗ وٝ داسد د٘جبَ ثٝ سا وٕتش ٚصٖ ثب حفبسی ٌُ اص استفبدٜ ،حفبسی ٔسیش ثٟتشیٗ ا٘تخبة ٔسّٕبً.  ضٛد ختٓ ٔخضٖ ثٝ سسیذٖ

 ضٛد. ٔی ٔٙتٟی ٌُ ٞبی ٞضیٙٝ وبٞص ثٝ ٔضیت

 

 حفاری: گل دهای کاّش -4-4

. ضٛد ٔی دیٛاسٜ اعشاف جبی دس ٞبی تٙص ٚ ای حفشٜ بسفط دس تغییش ثٝ ٔٙجش سبص٘ذ دٔبی ٚ حفبسی ٌُ دٔبی ثیٗ اختالف

 ٔیضاٖ ، ثبضذ وٕتش سبص٘ذ دٔبی لذس چٝ ٞش وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ است، سبص٘ذ دٔبی ٘فٛر ثٝ ٚاثستٝ صیبدی عٛس ثٝ تغییشات ایٗ دأٙٝ

 ٚ ٔٙبست ٚیسىٛصیتٝ ،وبفی ٚصٖ ٕ٘ه، ثیطتش غّظت ٕٞشاٜ ثٝ ٘یض وٕتش دٔبی ثب ٌُ اص استفبدٜ. ػىس ثش ٚ است ثیطتش پبیذاسی
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 استفبدٜ وٝ حبِیست دس ایٗ. وٙذ ٔی وٕه چبٜ ثیطتش پبیذاسی ثٝ ٚ ضذٜ سبص٘ذ ٔٙفزی فطبس وبٞص سجت ٔٙبست سغحی وطص

 [12].داضت خٛاٞذ د٘جبَ ثٝ سا ػىس ٘تبیج ٕ٘ه وٕتش غّظت ٚ ثبالتش دٔبی ثب حفبسی ٌُ اص

 

 ترکذار: ّای شیل در ًاپایذاری کٌترل -5-4

 ٞب ضیُ ٔب٘ٙذ پبییٗ ثسیبس تشاٚایی ثب ٞبی سًٙ دس ضذیذ ٞبی ٘بپبیذاسی اغّی دِیُ ٔیىشٚٔتش، دس حذسیض ٞبی ضىبف حضٛس

 ضىبف دس ثبال تشاٚایی داسای وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ،دٞٙذ ٔی ٘طبٖ خٛد اص دٌٚب٘ٝ تشاٚایی ٞب ضیُ ٔٛالغ ایٗ دس. است آٞىی ٞبی سًٙ ٚ

 سبص٘ذٞبی ایٗ دس سیض ٞبی ضىبف ثٝ حفبسی ٌُ تٛسظ صیبد فطبس ٕ٘ٛدٖ ٚاسد ػذْ. ا٘ذ سًٙ وُ دس پبییٗ ثسیبس تشاٚایی ٚ سیض ٞبی

 ثتٛا٘ذ وٝ است سیض ثسیبس دس ا٘ذاصٜ جبٔذ ٔٛاد اص استفبدٜ ٔٛالغ ایٗ دس پبیذاسی وٙتشَ ٞبی ساٜ اص یىی .است ضشٚسی أشی ، ٘بپبیذاس

 ایٗ. وشد اضبسٜ ٔتٝ ضذٖ ٌّی ثٝ تٛاٖ ٔی ضیّی ٞبی الیٝ دس حفبسی ٔطىالت دیٍش اص. ٕ٘بیذ ٔسذٚد ٚ پش سا ٞب ضىبف فٛاغُ

 دس ٔتٝ ٞبی د٘ذا٘ٝ تٕبٔی سفتٗ فشٚ ثشای ٘یبص ٔٛسد ٚصٖ وٝ افتذ ٔی اتفبق ٍٞٙبٔی ٘شْ ٚ چسجٙذٜ سبص٘ذٞبی دس ٔؼٕٛالً پذیذٜ

 ٞٙذسی ضىُ) ٔتٝ خػٛغیبت ثٝ پذیذٜ ایٗ.  ضٛ٘ذ ٔی آٖ سا٘ذٔبٖ وبٞص سجت ٚ ٌشفتٝ سا ٔتٝ سغح ٞب ضیُ ٚ أذٜ فشاٞٓ سبص٘ذ

 دادٖ سخ اص جٌّٛیشی ٔٙظٛس ثٝ.  است ٚاثستٝ( ٔٙفزی فطبس ٚ ثٛدٖ خٕیشی ٔیضاٖ) ضیّی ٞبی وٙذٜ خػٛغیبت ٚ( ٞب ٘بصَ سبیض ٚ

 . یبثذ افضایص ٔتٝ ٞبی ٘بصَ اص خشٚجی سیبَ سشػت یب ٚ ضذٜ اػٕبَ ٔتٝ سٚی ثش وٕتشی ٚصٖ ثبیذ پذیذٜ ایٗ
  

 :شیلی ّای الیِ در حفاری ٌّگام تِ ریًاپایذا کٌترل -6-4

 ایٗ. داد افضایص سا چبٜ پبیذاسی صیبدی تبحذٚد تٛاٖ ٔی وٙٙذٜ ٔسذٚد ٞبی افضٚد٘ی ٚ آة دس ٔحَّٛ غیش ٔٛاد اص استفبدٜ ثب

 ٛاسدٔ ضبُٔ است ٕٔىٗ ٔٛاد ایٗ. ٙذٙؤی جٌّٛیشی ٞب ضیُ دسٖٚ ثٝ آة تشاٚش ٚ ٘فٛر اص ٔیىشٖٚ حذ دس حفشات ثستٗ ثب ٔٛاد

 :ثبضذ صیش

 آثی غیش ٔػٙٛػی یبٔبیؼبت ٘فت 

 ٞب ٌالیىَٛ پّی 

 آسفبِتیٙی تشویجبت 

 ٌیّسٛ٘بیت 

 سِٛفٛ٘بت حبٚی آسفبِتیٙی تشویجبت 

 ٔی افضایص چبٜ پبیذاسی ضٛد، داضتٝ ٍ٘ٝ پبییٗ حذ دس سیبَ ٞشصسٚی وٝ غٛستی دس ٔٛاسد اص ثسیبسی دس دٞذ ٔی ٘طبٖ تجشثٝ

 پزیش أىبٖ وشیستبَ پّی سذیٓ ٚ ٘طبستٝ، پّی آ٘یٛ٘یه سِّٛض ٔب٘ٙذ پّیٕشی ٞبی افضٚد٘ی یكعش اص سیبَ ٞشصسٚی وبٞص. یبثذ

 وٝ غٛستی دس وّی عٛس ثٝ. دٞٙذ ٔی وبٞص سا ضیّی سبص٘ذ دسٖٚ ثٝ ٌُ تشاٚش ٘شخ ٚ افضایص سا ٌُ ٚیسىٛصیتٝ ٔٛاد ایٗ. است

  pH.است  داسد اثش ٞب ضیُ پبیذاسی ثش وٝ دیٍشی ػبُٔ .ٛدث خٛاٞذ ٔطىُ چبٜ ٘بپبیذاسی وٙتشَ ثبضذ، ثبال حفبسی سیبَ ٞشصسٚی

 ثشای الصْ خٛاظ دیٍش ( 5/0ٚتب  5/8دس ٔحذٚدٜ )سیبَ حفبسی  pH. وٙتشَ ثبضذ 1 اص ثیص یب ثشاثش ثبیذ حفبسی سیبالتتٕبْ 

 ٞب ضیُ اص ثشخی دس ٞه داسٞبی آٔب٘ٙذ ٌُ سیبالت ثشخی غیش ٔؼَٕٛثبال ٚ   pH .ضٛد ٔی چبٜ پبیذاسی افضایص ثبػث حفبسی سیبَ

 .وٙذ ٔی حُ حذٚدی تب سا ٘بپبیذاسی ٔطىُ

 

 حفاری سیاالتکٌترل ًاپایذاری تا اًتخاب صحیح  -7-4

 ٘فٛر ٘شخ افضایص ثبػث غحیح، عشاحی ثب سٛ یه اص است ٕٔىٗ وٝ است حفبسی ػّٕیبت دس ػٛأُ تشیٗ ٟٔٓ اص یىی حفبسی سیبَ

 ثٝ ضذت ثٝ حفبسی ػّٕیبت دس ٔٛفمیت ػّت ٕٞیٗ ثٝ .ضٛد سجت سا چبٜ ٘بپبیذاسی آٖ عشاحی دس دلتی ثی ثب دیٍش سٛی اص ٚ

 آٖ دسٖٚ سیبَ ٚ ضیّی سبص٘ذ ثب دائٓ تٕبس دس حفبسی سیبَ حفبسی ػّٕیبت عَٛ دس. داسد ثستٍی حفبسی سیبالت ٔٙبست عشاحی

 .ضٛد اغالح ثبیذ آٖ ضیٕیبیی– فیضیىی ٞبی ٚیژٌی ثٙبثشایٗ است،
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 ػجبستٙذ اص: حفبسی سیبَ ثب سبص٘ذ ٕیبییضی ٞبی ٚاوٙص

 حفبسی سیبَ دس فؼبَ ٞبی سس ضذٌی پخص ٚ وشدٖ ثبد ضیُ، پٛضی آة 

 ُضٛ٘ذٜ حُ سبص٘ذٞبی ضذٖ ح 

 

 ًتیجِ گیری -5
 دیٛاسٜ دس تٙص حبالت ٚ سٚاثظ ٔىب٘یىی ثخص دس وٝ .ضٛد ٔی تمسیٓ ضیٕیبیی ٚ ٔىب٘یىی ثخص دٚ ثٝ چبٜ دیٛاسٜ پبیذاسی

 وططی ،ثشضی ٘یشٚٞبی ،چبٜ اصحفش ثؼذ .ٌیش٘ذ ٔی لشاس ثشسسی ٔٛسد حفبسی سیبَ ٚ سبص٘ذ ا٘فؼبالت ٚ فؼُ ٕیبییضی ثخص دس ٚ چبٜ

 ضىست ٚ ضىُ تغییش ثٝ ضشٚع ٚ ضذٜ ٘بپبیذاس چبٜ اعشاف سٍٟٙبی ضشایظ ایٗ تحت. وٙٙذیٔ تغییش چبٜ اعشاف سٍٟٙبی تشاوٕی ٚ

اص ایٗ سٚ جٟت وبٞص ٔطىالت ٘بضی  .دٞذ ٔی سخ سبص٘ذ دس حفبسی سیبَ ثب تٕبس شاث دس ٘یض ضیٕیبیی ا٘فؼبِٟبی ٚ فؼُ. ٕ٘بیٙذیٔ

 اص ایٗ پذیذٜ، ثٟتش است ٔٛاسد ٔغشح ضذٜ سا دس٘ظش ثٍیشیٓ.

 ٌُ، ٞشصسٚی ٚ حفبسی ٞبی ِِٛٝ فطبسی اختالف ٌیشافتبدٌی ٚ چبٜ دیٛاسٜ فشٚسیضش تطخیع ،چبٜ حفش سیضی ثش٘بٔٝ دس .7

 ضشٚسیست.

 ثشسسی جٟت ضىست ٔالوٟبی اص استفبدٜ ثب چبٜ حفش اص ثؼذ تٙص تغییشات ٚ ٔٙغمٝ دس دسجب ٞبیصتٙ شایظثٟتش است ض .2

 ٘ظش لشاس ٌیشد.ٔذ چبٜ دیٛاسٜ پبیذاسی

 ٔذِٟبی آ٘بِیض ٌُ ثب ٚصٖ. ضٛدٔی پیطٟٙبد أىبٖ غٛست دس ٌُ ٚصٖ فضایصا ٔىب٘یىی ٘بپبیذاسی اص جٌّٛیشی ثشای .3

 ٌیشد ٔی غٛست سبص٘ذٞبی تشوذاس دس حفبسی اٌش .آیذٔی دست ثٝ ٔیذاٖ ٕٞبٖ دس حفبسی لجّی ی تجشثٝ ٚ پبیذاسی

 ثشای ٟٔٓ ٘ىبت اص یىی الیٝ ثٙذی غفحبت عَٛ دس حفبسی سیبَ اص٘فٛر جٌّٛیشی. ضٛد ٕ٘ی تٛغیٝ ٌُ ٚصٖ افضایص

 ثىبس فضؼی غفحٝ ضىست وبٞص ٌُ ثشای ٚصٖ افضایص ثب ٕٞشاٜ ٔخػٛظ افضٚد٘ی ٔٛاد. است چبٜ ٘بپبیذاسی وبٞص

 .ٔیشٚد

 ٌُ اص استفبدٜ حفبسی، ٌُ دس ٔٛجٛد ٕ٘ه غّظت افضایص، ضیّی ٞبی سبص٘ذ دس چبٜ دیٛاسٜ ٘بپبیذاسی ثبّٝ جٟت ٔمبث .4

 حفبسی ٌُ اص استفبدٜ پتبسیٓ، ٞیذسٚوسیذ حبٚی حفبسی ٌُ اص حفبسی، استفبدٜ ٌُ دٔبی وبٞص ٘فتی، پبیٝ حفبسی

 سشیغ سا٘ذٖٚ چبٜ ٞب  سشیغ حفش ٚٞبی ٔؤثش ٚ سبیش یٖٛ پّیٕشی ٔٛاد حبٚی ٌُ حفبسی اص استفبدٜ پتبسیٓ، وّشیذ حبٚی

 ضٛد.پیطٟٙبد ٔی جذاسی ٞبی ِِٛٝ

 غفحبت ٚجٛد ٟ٘ب،آ سیضش ٚ ةآ جزة ثٝ ٘سجت حسبسیت ثش ػالٜٚ ضیّی ٞبی سبص٘ذ دس ٘بپبیذاسی ػٛأُ اص دیٍش یىی .5

 سٚ اصایٗ. ضٛ٘ذٔی خبغی أتذاد دس ضیّی سبص٘ذ ٔمبٚٔت وبٞص سجت ثٙذی الیٝ غفحبت ایٗ. ٟ٘بستآ دس ثٙذی الیٝ

 .ضٛد ا٘تخبة غفحبت ایٗ ثٝ ٘سجت ٔٙبسجی صاٚیٝ ثب ثبیذ چبٜ حفش ٔسیش
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