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کلمت ي -تحلیل پبیذاری دیًارٌ چبٌ ثب مقبیسٍ معیبرَبی شکست مًر

 مخبزن جىًة غرة ایران()مطبلعٍ مًردی:  کلمت-مًگی

 
 3، محمذرضب فتح آثبدی2محمذ آثذیذٌ، 1علی تًکلی فر

 

 

 

 

 چکیذٌ 
تحلیل ٍ پیص ثیٌی پبیذاری دیَارُ چبُ ثؼٌَاى یکی اس ًکبت حسبس ٍ ثحزاًی در ػولیبت حفبری ثِ ضوبر هی رٍد ٍ اس دست دادى 

اس هٌظز  .گزدد، ّشیٌِ ّبی حفز چبُ ٍ در ًْبیت تَقف در ػولیبت تَلیذ هی ًبپبیذاری سجت افشایص سهبى حفبریچبُ ثَاسغِ ایدبد 

ّبی : ضکستگیًَع ضکست هی ضًَذ کِ ػجبرتٌذ اس اثز تٌص ّبی القبیی هؼوَالً دچبر دٍ ، دیَارُ چبُ ّب درهکبًیکی

، ضستطَی تَاًٌذ هٌدز ثِ هبًذُ یبثیتگی، هیایي دٍ ًَع ضکسالقبیی حفبری.  -ثزضی یب ریشش ٍ ضکستگی ّبی کططی

زاًی در سهبى حفبری اس ٍقَع ایي ، اًحزاف رضتِ حفبری ٍ ّزسرٍی سیبل حفبری ضًَذ. ثب تؼییي فطبر گل ثحچبُدیَارُ 

هطکالت هی تَاى خلَگیزی کزد. ثزای تؼییي ایي فطبر استفبدُ اس یک هذل رفتبری ّوزاُ ثب یک هؼیبرضکست هٌبست ثب 

 درایي تحقیق ثز رٍی دٍ چبُ هی ثبضذ.  چبُ را ثذرستی تخویي ثشًذ ضزٍری ضزایظ تَدُ سٌگ کِ ثتَاًذ تٌطْبی اعزاف

اسبس تئَری گسلص اصغکبکی ثز  ثز ّز دٍ چبُرصین تٌص حبکن آسوبری اًدبم ضذُ است. سبسًذ ٍ در  هبرٍىهیذاى 

خْت تٌص افقی حذاقل در خْت ریشش چبُ ٍ خْت تٌص  .(Sv > SH > Sh)ثصَرت ًزهبل تؼییي ضذُ است ،اًذرسَى

تٌص افقی حذاکثز اس رٍی  افقی حذاکثز در راستبی ضکستگی ّبی کططی القبیی ًبضی اس حفبری هی ثبضذ کِ خْت

تؼییي ضذُ است. در  NW-SEحذاقل ػوَد ثز آى ثصَرت  خْت تٌص افقیٍ  NE-SWالگ تصَیزی الکتزیکی ثصَرت 

-کلوت استفبدُ ضذُ ٍ در ّز دٍ چبُ ًطبى دادُ ضذُ کِ هؼیبر هَگی-کلوت ٍ هَگی-اس دٍ هؼیبر ضکست هَرایي تحقیق 

 کلوت ارائِ هی دّذ.-تزی ًسجت ثِ هؼیبر هَرَسظ ًتبیح هؼقَلکلوت ثذلیل در ًظز گزفتي تٌص اصلی هت

 

 ایمه ي پبیذار . گل پىجرٌ  -معیبر شکست  - پبیذاری چبٌ – میذان تىشَبی کلیذی: ياشٌ

 

 

 

 

 

                                                           

 -ایزاى -اهیذیِ -گزٍُ هٌْذسی ًفت -داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ اهیذیِ  -ًفتکبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی داًطدَی   -1
tavakolifar_ali@yahoo.com 

  -ایزاى  -اهیذیِ -گزٍُ هٌْذسی ًفت -ػضَّیئت ػلوی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ اهیذیِ   -دکتزای سهیي ضٌبسی -2
m.abdide@yahoo.com 

 -ایزاى -اهیذیِ -گزٍُ هٌْذسی ًفت -آساد اسالهی ٍاحذ اهیذیِ  داًطگبُ -کبرضٌبسی ارضذ هٌْذسی ًفت -3
fathabadi_mr@yahoo.com 

 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

 ٍمقذم -1
، تَاًٌذ هکبًیکیًبپبیذاری چبُ هی ًکبت حسبس ٍ ثحزاًی ػولیبت حفبری است . ثغَر کل ػَاهل پبیذاری دیَارُ چبُ خشٍ 

رٍش  . ػَاهل هکبًیکی ثیطتز ثِ ٍسى ًبهٌبست گل حفبری )کن یب خیلی سیبد ثَدى آى( ٍبیی ٍ یب تزکیجی اس ایي دٍ ثبضٌذضیوی

، در حبلی کِ ػَاهل ضیویبیی پبییي ثزدى لَلِ ّب( ٍاثستِ اًذ ، ثبال ٍحفبری ًبهٌبست )هیشاى حفبری، گطتبٍر ٍ لزسش لَلِ ّب

. الجتِ در ّبی ًبکبفی رٍی آًْب تبثیزگذارًذتحت تبثیز ضذیذ گل حفبری ّستٌذ ٍ در اصل ػَاهلی هبًٌذ گل ًبهٌبست ٍ ثبسدارًذُ 

 در ایي تحقیق هطکالت هکبًیکی ثزرسی .] 1[، ًبپبیذاری چبُ ًبضی اس تبثیز ّز دٍ ػبهل ضیویبیی ٍ هکبًیکی است اکثز هَارد

 ضذُ است.

طبر سیبل ، حفبری ضذُ ٍ دیَارُ چبُ تٌْب تَسظ فٍقتی چبّی درٍى سبسًذ حفز هی ضَد، ثخطی اس سٌگْبی سبسًذ 

، درًتیدِ یک ثبس تَسیغ اثز( ثب تٌص ّبی ثزخب سبسًذ ًیست. اهب فطبر سیبل حفبری ػوَهبً هغبثق )ثزحفبری ًگِ داضتِ هی ضَد

. ثٌبثزایي ضٌبخت تٌص ّبی اعزاف است هٌدز ثِ ضکست دیَارُ چبُ ضَدِ ًْبیتبً هوکي تٌص در اعزاف چبُ ایدبد خَاّذ ضذ ک

قبیی ثبضذ چبُ پبیذار خَاّذ هقبٍهت سٌگ ثیص اس تٌص ّبی ال اگز .] 2[ثزرسی هطکالت چبُ اهزی ضزٍری استیک چبُ ثزای 

ٍ در ًْبیت افشایص حفبری . ّوچٌیي ًبپبیذاری چبُ سجت افشایص سهبى ایي صَرت ثب ضکست هَاخِ خَاّذ ضذ، در غیز هبًذ

 .] 3[حفز چبُ خَاّذ ضذّشیٌِ 

 

 میذان تىش َبی ثرجب -2
. ایي تٌص ّب هوکي است سهیي در ثزاثز تٌص ّب هی پزداسد تحلیل رفتبر ، اسبسبً داًطی است کِ ثِ ثزرسی ٍصئَهکبًیک

. یکی اس ] 4[، اس خولِ حفبری ثبضذلیبت هختلفالقبء ضذُ تَسظ اًسبى در ػوتٌص ّبی عجیؼی درٍى سهیي یب تٌص ّبی 

. ثِ ّویي هٌظَر ثزای تحلیل دارد ّویي تٌص ّب ّستٌذ پبیذاری چبُتحلیل پبراهتزّبی صئَهکبًیکی کِ ًقص هْوی در 

 پبیذاری چبُ اعالع اس خْت ٍ هقذار تٌص ّبی ثزخب اهزی حیبتی ٍ ضزٍری است . 

 

 تىش َبی ثرجبثسرگی  1-2

     تطزیح کبهل هیذاى تٌص در سهیي فقظ ًیبسهٌذ تؼییي خْت ٍهقذار تٌص ّبی اصلی هی ثبضذ. تٌص ّبی اصلی 

است  (Sv)، تٌص رٍثبرُ یکی اس تٌص ّبی اصلی .تٌص ّبی قبئوی ّستٌذ کِ در صفحِ آى ّب تٌص ّبی ثزضی صفز هی ثبضٌذ

د ًظز  ثصَرت  ، ثَسیلِ اًتگزال گیزی داًسیتِ سٌگ اس سغح تب ػوق  هَرریبضیثغَر کِ ًبضی اس ٍسى عجقبت ثبالیی است ٍ 

  :سیز  ثذست هی آیذ

Sv  = ∫   ( )        ̅     
 

 
        (1)  

  .] 5[داًسیتِ هتَسظ رٍثبرُ هی ثبضذ   ̅ ، ثبثت ضتبة گزاًطی  g، داًسیتِ سٌگ کِ تبثؼی اس ػوق هی ثبضذ ρ (z)کِ 

، تٌص دٍ تٌص اصلی دیگز هی ثبضذ. گزم ثزسبًتی هتزهکؼت 64/2ٍ  56/2ثب ثزاثز  1ٍ2ثتزتیت در چبُ ضوبرُ هتَسظ داًسیتِ 

هبیطبت هقذار تٌص افقی حذاقل را هی تَاى هستقیوبً اس رٍی آس .هی ثبضٌذ (Shmin)حذاقل ٍ تٌص افقی (SHmax)حذاکثزافقی 

ثذست آٍرد اهب  Mini-fracture test  ٍMacro-fracture test، (Leak off test)آسهبیص ًطت ،ثزخب ًظیز ضکست ّیذرٍلیکی

، هقبدیز تٌص افقی حذاقل ٍ حذاکثز تَسظ رٍاثظ پزٍاالستیک ثصَرت سیز ي آسهبیطبت در سبسًذ هَرد هغبلؼِثذلیل ًجَد ای

 ثذست هی آیذ:

Shmin = 
 

   
 Sv   

 

   
 αPp + αPp +  

 

    
   +  

  

    
      (2)  

SHmax = 
 

   
 Sv   

 

   
αPp + αPp + 

   

    
   + 

 

    
         (3)  
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 افقی تٌص خْت در کزًص xε ٍ yε، هذٍل یبًگ E، فطبر هٌفذی Pp ثبیَت، ضزیت α پَاسَى، ضزیت ν کِ در ایي رٍاثظ

ثزاثز ثب  چبرت ّبی ضزکت ضلوجزصُ اساستفبدُ  ثب 1در چبُ ضوبرُ گزادیبى فطبر هٌفذی هتَسظ  .] 6[ثبضذ هی حذاکثز ٍ حذاقل

 Kpa/m25/8  ُثب استفبدُ اس ًتبیح تست الیِ آسهبیی هکزر 2ٍ در چبُ ضوبر(RFT)  ثزاثز ثبKpa/m 30/9  ُدر ّز دٍ چب ٍ

. ثزای هحبسجِ تٌص ّبی افقی حذاقل ٍ حذاکثز ًیبس ثِ در ًظز گزفتِ ضذُ است  = 5/1εx =  ٍ 1εy ضزیت ثبیَت ثزاثز ثب یک،

( اس رٍی دادُ ّبی ν ٍ E)هحبسجِ ضزائت االستیکِ ثزای . در سیز رٍاثغی ک( دارینν ٍ Eضٌبخت ضزائت االستیک )تٌْب 

 . ، ثیبى ضذُ استالسم استٍفیشیکی پتز

νd =  

 
 
(
   
   
)
 
 –  

(
   
   
)
 
     

      ,      Ed = 
  [       (

   
   
)
 
]

   
        

      (4)           

دادُ ّبی دیٌبهیک اعالػبتی ّستٌذ کِ ثغَر هستقین ًوی تَاى آى ّب را در سبخت هذل ّبی هکبًیکی ثِ کبر ثزد ، ثلکِ 

ایي رٍ ًسجت پَاسَى . اس در هغبلؼبت صئَهکبًیکی ثکبر ثزد ثبیذ ثب تغییزاتی هحبسجبتی ثِ دادُ ّبی استبتیک تجذیل کزد ٍ سپس

 :  ] 7[استبتیکی ٍ هذٍل یبًگ استبتیکی ثز اسبس رٍاثظ ّوجستگی ٍاًگ ثصَرت سیز هی ثبضذ

νs= 0.7 νd             ,     Es= 0.4145 Ed   1.0593    (5)                           

gr/cm)ثز حست ρb، (sec/km)ثتزتیت آّستگی هَج تزاکوی ٍ ثزضی ثز حست Δtc  ٍΔts کِ در ایي رٍاثظ
3

،) νd  ٍνs 

           . هی ثبضذ (GPa)ثتزتیت هذٍل یبًگ دیٌبهیکی ٍ استبتیکی ثز حست  Ed  ٍEs، ًسجت پَاسَى دیٌبهیکی ٍ استبتیکیثتزتیت 

ثزحست  Δtc  ٍΔts. در ایي راثغِ ثزای سبسًذ آسوبری ارائِ دادًذ ضْجبسی ٍ ًجئی راثغِ رگزسیًَی سیز را 2009در سبل 

(μs/ft) 8[هی ثبضذ [ . 

Δts = 1.7891Δtc + 7.622   (6)    

هی ثبضذ  (UCS)یکی اسپبراهتزّبی هْن در ارسیبثی ًبپبیذاری چبُ تَسظ هؼیبرّبی ضکست ، هقبٍهت فطبر تک هحَرُ 

 :، ثذست هی آیذزة ایزاى استفبدُ هی ضَدکِ ایي هقذار تَسظ راثغِ سیز کِ در هیبدیي خٌَة غ

UCS =           
       

       (7)      

  ًطبى دادُ ضذُ است. هگبپبسکبل ، ٍضؼیت تٌص ّبی اصلی ًسجت ثِ ػوق ثز حست1درضکل 

                                                           

 
 مًرد مطبلعٍ ورمبل می ثبشذ( سبزوذَبیيضعیت تىش َبی اصلی وسجت ثٍ عمق )رشیم تىش حبکم در  -1شکل
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 جُت تىش َبی ثرجب 2-2

، در دیَارُ چبُ  (Drilling Induced Tensile fractures)ْبی کططی القبیی حفبریٍ ضکستگی (Breakouts)ریشضْب

ٍ  حذاقل یدر خْت تٌص افق یوبهستق ریشضْبهحَر  یػوَد یجبتقز یّبدر چبُثخَثی خْت تٌص را ًطبى هی دّذ. 

خْت تٌص  ییيتؼ یْب ثزایضکستگ یياس ا یيثٌبثزا. ] 9[ثبضذیحذاکثز ه فقیتٌص ا یدر راستب ضکستگیْبی کططی القبیی

 Borehole Televiewerیلاس قج یشیکیصئَف یًوَدارّباستفبدُ اس ثب ّوچٌیي  چبُ یْبیخْت ضکستگضَد. یاستفبدُ ه

Ultrasonicًوَدارتصَیزی الکتزیکی ،(Electrical Micro Imager) ٍ یبةقغز یًوَدارّب(Caliper Logs) در  .ضًَذیه ییيتؼ

در ایي ضکل ضکستگی ّبی کططی القبیی در خْت ًطبى دادُ ضذُ است.  1چبُ ضوبرُ الگ تصَیزی الکتزیکی ثزای  2ضکل 

NE – SW هغبثق ثب  خْت  ، خْت تٌص افقی حذاقل ضذ کِ ّن خْت ثب تٌص افقی حذاکثزهی ثبضذ ٍ ػوَد ثز آىهی ثب 

NW – SE .1هطبثِ چبُ ضوبرُ  2ثذلیل حضَر ّز دٍچبُ در یک هیذاى خْت تٌطْبی اصلی افقی در چبُ ضوبرُ  هی ثبضذ   

 .در ًظز گزفتِ ضذُ است

 

 
َبی : امتذاد شکستگی ، سمت چپ EMIَبی القبیی در سبزوذ آسمبری ثراسبس ومًدار تصًیرگر : شکستگی سمت راست  -2 شکل

 ] NE-SW ]10القبیی در جُت 

 

 دیًارٌ چبٌمذل َبی مختلف شکستگی َبی ثرشی ي کششی در -3
اگز . کستگی ّبی کططی القبیی ٍخَد دارددر عی حفبری دٍ هطکل اصلی در پبیذاری چبُ ثِ ًبم ضکستگی ثزضی ٍ ض

ضذى دیَارُ یب ضکستگی ّبی ثزضی ، ثِ اصغالح ریشش یب پَستِ اس هقبٍهت فطبری سٌگ دیَارُ ثبضذتوزکش تٌص فزاتز 

ثٌبثزایي ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ّز  ّستٌذ در ضکستگی ّبی ثزضی دٍ تٌص اصلی حذاکثز ٍ حذاقل هذًظز .] 9[هطبّذُ هی ضَد

ضکست  .] 11[تَاًٌذ حذاکثز ٍ یب حذاقل ثبضٌذ، ضص هذل ضکست ثزضی ٍخَد دارد هی σrr  ،σθθ  ٍσzzیک اس تٌص ّبی 

، ضبیغ تزیي ًَع ضکست ِ دلیل ٍسى کن گل حفبری رخ هیذّذ( کِ ثگسیختگی ثزضی ػزیض)یشش هزسَمثزضی در ضکلی اس ر

، در خْت آسیوَت تٌص اصلی افقی حذاقل هی ثبضذ کِ ثیطتزیي توزکش درایي هذل ثزضی در هیبدیي خْبى است. خْت ریشش

هٌفی ضَد ٍ ثِ کوتز اس هقبٍهت کططی سٌگ اگز هقذار تٌص هوبسی در سَی دیگز  .] 12[تٌص در ایي ًبحیِ رٍی هی دّذ

گستزش تزک یب ضکستگی در راستبی تٌص افقی حذاکثز ٍ ػوَد ثز تٌص افقی حذاقل رخ هی دّذ کِ ثِ آى ضکستگی  ،ثزسذ
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 . گفتٌی است کِ هقبٍهت کططی تک هحَری ٍ تٌص ّبی کططی ثبیذ] 2[گفتِ هی ضَدکططی القبیی ًبضی اس حفبری 

 ، لذا ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ّز یک اس  . در ضکستگی ّبی کططی تٌْب تٌص حذاقل هذًظز است ظ اػوبل ضًَذثصَرت هٌفی در رٍاث

 .] 11[هی تَاًٌذ حذاقل ثبضٌذ سِ هذل ضکست کططی ٍخَد دارد σrr  ،σθθ   ٍσzzتٌص ّبی 

 
                                                                                                                                                                                       ] 12[ مذل َبی گًوبگًن شکست تراکمی چبٌ  -1جذيل 

 تعبریف σ1 σ2 σ3 مذل

 ریشش هزسَم σθθ σzz σrr (SWBO)گسیختگی ثزضی ػزیض 

 σzz σrr σθθ (SHAE)گسیختگی ثزضی پلِ ای ثب ساٍیِ سیبد 
     ٍثصَرت ریشش هزسَم ضکل  ثصَرت هقبثل ّن دردیَارُ چبُ

 .گیزد اهب سٌگ ضکستِ ضذُ ثذرٍى چبُ سقَط ًوی کٌذهی 

 .ضکست در ّوِ هسیزّبی چبُ )خْبت چبُ( هی ثبضذ σzz σθθ σrr (SSKO) گسیختگی ثزضی ضزثِ ای کن ػوق

 σθθ σrr σzz (SLAE)گسیختگی ثزضی پلِ ای ثب ساٍیِ کن 
      سٌگ بال است. ثزای ایدبد ایي ضکست ًیبس ثِ ٍسى گل ث

 .ثذرٍى چبُ سقَط ًوی کٌذضکستِ ضذُ  

 .ٍسى گل ثبالی غیزهؼقَل ایي ًَع ضکست را ثَخَد هی آٍرد σrr σzz σθθ (SNBO) گسیختگی ثزضی ثبریک

 .ٍسى گل ثبالی غیزهؼقَل ایي ًَع ضکست را ثَخَد هی آٍرد σrr σθθ σzz (SDKO) ػویقگسیختگی ثزضی ضزثِ ای 

 

 ] 10[ مذل َبی گًوبگًن شکست کششی -2جذيل

 تعبریف σ3 مذل

 σθθ (TVER)گسیختگی کططی قبئن 
. ایي هذل ضکست، ضکستگی کططی در ایي حبلت ثصَرت ػوَدی هی ثبضذ

 ّیذرٍلیکی ًیش ًبهیذُ هی ضَد.ضکستگی کططی القبیی حفبری یب ضکست 

 .ضکستگی کططی در ایي حبلت  ثصَرت افقی هی ثبضذ σzz (THOR)گسیختگی کططی افقی 

 σrr (TCYL)گسیختگی کططی ضؼبػی 
. ایي ًَع ضکست ضکستگی کططی در ایي حبلت ثصَرت ضؼبػی هی ثبضذ

 قبثل هطبّذُ ًیست. (Image log)تَسظ ًوَدارّبی تصَیزی 

 

 کلمت -مًرمعیبر شکست  -4
. اضکبل ٍاردُ ثِ ایي هؼیبر ایي است کِ کلوت ثَد-استفبدُ ضذ، هؼیبر هَریکی اس هؼیبرّبی ضکستی کِ ثزای اٍلیي ثبر 

، در تَسظ سجت تقَیت اضبفی سٌگ هی ضَددر صَرتیکِ تٌص ه ،حذف هی کٌذ هحبسجبت در را (2σ)اثز تٌص اصلی هتَسظ 

کلوت ثصَرت  -. اگز هؼیبر هَر] 13[کبراًِ ثَدُ ٍ هقذار فطبر را ثیطتز اس حذ ٍاقؼی تخویي هی سًذًتیدِ ًتبیح آى هحبفظِ 

 :داضت، خَاّین ظزگزفتي قبًَى تٌص هَثز هغزح ضَدتٌص ّبی اصلی حذاکثز ٍ حذاقل ٍ ثب در ً

(σ1   Pp )  = Co + q (σ3   Pp )    (8)          

(Co)  ّوبى هقبٍهت فطبر تک هحَری(ucs)   هقذار ٍq :عجق راثغِ سیز ثیبى هی ضَد 

q = tan
2
 (π/4 + ϕ/2)    (9)    

کلوت را هی تَاى ثصَرت -، هؼیبر هَر 8هزتت سبسی راثغِ  ثب. ساٍیِ اصغکبک داخلی سٌگ هی ثبضذ φ  ،9کِ در راثغِ 

 ًطبى داد : 10هؼبدلِ 

σ1 = C + qσ3    (10)  

 تَسظ راثغِ سیز هطخص هی گزدد: Cکِ 

C = Co   Pp (q   1)    (11)                                                                     

 

( ٍ حذاقل Shmin، در حبلت حذاکثز )آسیوَت چبُ ػوَدییک تٌص ّبی هَخَد در دیَارُ Kirsch اسبس هؼبدالت ثز

 :(ًظز گزفتي هفَْم تٌص هَثز ثیبى ضذُ اًذ)رٍاثظ سیز ثذٍى در ایي چٌیي ثیبى هی ضًَذ ،( هقذار خَدSHmax)آسیوَت 
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   = A   Pw  ;   A = 3SHmax   Shmin 

   
   = B           ;   B = Sv + 2ν (SHmax  Shmin)                                       (12)    

 

   
   = D  Pw   ;   D = 3Shmin  SHmax  

   
    = E          ;   E = Sv  2ν (SHmax  Shmin)                              (13)    

 

ّستٌذ کِ در هؼبدالت ثبال در حذاکثز ثتزتیت، تٌص ّبی ضؼبػی، هوبسی ٍ هحَری  (σzzو   σrr  ،σθθ)تٌص ّبی القبیی

. تٌص ش تٌص ٍ ضکست دیَارُ چبُ هی ضًَذّستٌذ کِ هٌدز ثِ توزکٍ حذاقل هقذار خَد ًطبى دادُ ضذُ اًذ ٍ ّویي تٌص ّب 

. گفتٌی است هی ثبضذ (σrr =Pw)ًیست در ّوِ خْبت یکسبى است ٍ ثزاثز ثب فطبر چبُ θضؼبػی ثِ دلیل ایٌکِ ٍاثستِ ثِ ساٍیِ 

 حذاس ایٌزٍ سِ خبیگطت هزثَط ثِ ثبالتزیي  .تٌص هوبسی کبّص هی یبثذ ٍ ثبلؼکس، هقذار فشایص هی یبثذ بًی کِ فطبرچبُسه

 .آهذُ است 3فطبر گل ّستٌذ کِ در اداهِ در خذٍل  حذفطبر گل ٍ سِ خبیگطت دیگز هزثَط ثِ کوتزیي 

 
 ]13[ کلمت-مجبز فشبر گل ثرای شکست َبی ثرشی تًسط معیبرمًر حذ پبییه تریه ي ثبالتریه. تعییه  3جذيل 

Mode σ1 ≥σ2 ≥ σ3 Borehole failure will occur if: 

Shear failure Wide Breakout (SWBO) 
Shear failure Shallow Knockout (SSKO) 
Shear failure High Angle Echelon (SHAE) 
 
Shear  failure  Narrow  Breakout (SNBO) 
Shear  failure  Deep  Knockout (SDKO) 
Shear  failure  Low  Angle  Echelon (SLAE) 

σθθ≥σzz≥σrr 
σzz≥σθθ≥σrr 
σzz≥σrr≥σθθ 

 
σrr≥σzz≥σθθ 
σrr≥σθθ≥σzz 
σθθ≥σrr≥σzz 

Pw  ≤  (A   C)/(1+q) 
Pw ≤  (B   C)/q 
Pw  ≥  (C  E)/ (q + D) 

 
Pw  ≥  (C+ qD)/(1+q) 
Pw  ≥  (C+ qE) 

Pw  ≤  (A   C  qB) 

 

 سیز را خَاّین داضت :کلوت راثغِ –ثزای آًبلیش هذل ّبی ضکست کططی ثٌبثز هؼیبر هَر

(σ3  - pp) ≤  T       (14)  

 .اع هذل ّبی ضکست کططی رٍی هی دّذثیبى کٌٌذُ ضزایغی است کِ در آى اًَ 4خذٍل

 
 ] 10[ کلمت -ای شکست َبی کششی تًسط معیبر مًرمجبز فشبر گل ثر حذتعییه پبییه تریه ي ثبالتریه  -4جذيل 

Mode σ3 Borehole failure will occur if:: 

Tensil failure Vertical (TVER) σθθ Pw ≥ (D  Pp   T) 

Tensil failure Horizontal (THOR) σzz Pw ≤ (D   E) 

Tensil failure Cylendrical (TCYL) σrr Pw ≤ (Pp + T) 

 

 کلمت-معیبر شکست مًگی -5
. ثِ پبیذاری چبُ هٌبست ثِ ًظزهی رسذ حلیلاس آًدب کِ هؼیبر خغی هَگی تبثیز تٌص هتَسظ را در ًظز گزفتِ ثزای ت

 :ثصَرت سیز تؼزیف کزدًذI1  ٍ  I2، ا ثز حست ثبثت ّبی اٍل ٍ دٍم تٌصر 15راثغِ   Al-Ajmi & Zimmermanل ّویي دلی

I1 = σ1 + σ2 + σ3     ,    I2 = σ1 σ2 + σ2 σ3 + σ1 σ3    (15)    

 هی تَاى ثصَرت سیز ثیبى کزد :کلوت را  -ثب ثکبرگیزی هفَْم تٌص هَثز ، هؼیبر هَگی

(  
     )

     = a΄ + b΄(         )    (16)      

a΄ = 2c cos φ     ,    b΄ = sin φ    (17)    

   َط هزث SWBO، SSKO، SLAE، ثزای هذل ّبی ضکست ثزضی (rσ  ،θσ  ،σz)ثزای سِ خبیگطت اس سِ تٌص اصلی 

 تٌص اصلی هتَسظ اس   تٌْب ، ثبثت ّبی اٍل ٍ دٍم تٌص ضکلی هطبثِ در ّوِ حبالت دارًذ ٍ  هدبس فطبر گل پبییي تزیي حذثِ 

θ = ± π/2 

θ = 0 , π 
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تٌص ثصَرت ٍل ٍ دٍم ، ثبثت ّبی ا15در راثغِ  12. ثب قزاردادى هؼبدالت کٌذتغییز هی  16حبلتی ثِ حبلت دیگز در هؼبدلِ 

  :هی ثبضٌذ سیز

I1 = A + B         ,      I2 = AB + APw   Pw
2
    (18)    

 ، هؼبدلِ ای حبصل هی ضَد کِ دارای دٍ ریطِ ثزای(16کلوت )هؼبدلِ -یبر ضکست هَگیدر هؼ 18ثب قزاردادى هؼبدلِ 

Pw کوتزیي هحذٍدُ . در ّز هؼبدلِ دٍ ریطِ ثذست هی آیذ ٍ اس آًدب کِ ذل ضکست ثزضی اضبرُ ضذُ در ثبال(است )ثزای سِ ه

،  (rσ  ،θσ  ،σz) حبل ثزای سِ خبیگطت دیگز اس سِ تٌص اصلی .حبػ هی گزددهثجت ل ، ریطِ کَچکتز ٍفطبر گل هذًظز است

، ثبثت ّبی اٍل ٍ دٍم تٌص هدبس فطبر گل حذثِ ثبالتزیي هزثَط  SNBO ،SDKO ،SHAEثزای هذل ّبی ضکست ثزضی 

. ثب قزاردادى تغییز هی کٌذ 16لِ ضکلی هطبثِ در ّوِ حبالت دارًذ ٍ تٌْب تٌص اصلی هتَسظ اس حبلتی ثِ حبلت دیگز در هؼبد

 : ٍل ٍ دٍم تٌص ثصَرت سیز هی ثبضٌذ، ثبثت ّبی ا15در راثغِ  13هؼبدالت 

I1 = D + E         ,      I2 = DE + DPw  Pw
2    (19)    

، هؼبدلِ ای حبصل هی ضَد کِ دارای دٍ  16کلوت ثِ ضکل هؼبدلِ  -در هؼیبر ضکست هَگی 19ثب قزاردادى هؼبدلِ 

، ریطِ ثشرگتز ٍ التزیي هحذٍدُ فطبر گل هذًظز استدٍ ریطِ ثذست هی آیذ ٍ اس آًدب کِ ثباست. در ّز هؼبدلِ  Pw ریطِ ثزای

 بىثزای اًَاع هذل ّبی ضکست ثزضی ًط 5فطبر گل در خذٍل هدبس حذ ثبالتزیيٍ کوتزیي . ًتبیح ] 13[هثجت لحبػ هی گزدد

 .دادُ ضذُ است

 
 ] 13[کلمت -پبییه تریه ي ثبالتریه حذمجبز فشبرگل ثرای شکستگی َبی تراکمی)ثرشی(تًسط معیبرمًگی -5جذيل

Model σ1 ≥σ2 ≥ σ3 Borehole failure will occur if : 

Shear failure Wide Breakout (SWBO) σθθ≥σzz≥σrr Pw ≤  1/2A 1/6 √  [       (     )]
 
  (    )  

Shear failure Shallow Knockout (SSKO) σzz≥σθθ≥σrr Pw  ≤ [1/(6 2b
΄2
)]*(       )  √    (       )+ 

Shear failure High Angle Echelon (SHAE) 

 

σzz≥σrr≥σθθ Pw  ≥ [1/(6 2b
΄2
)]*(       ) √    (       )+ 

 
Shear  failure  Narrow  Breakout (SNBO) 

 
σrr≥σzz≥σθθ 

 

Pw  ≥  1/2 D 1/6 √  [       (     )]
 
  (    )  

Shear  failure  Deep  Knockout (SDKO) σrr≥σθθ≥σzz Pw  ≥  [1/(6 2b
΄2
)]*(       )  √    (       )+ 

Shear  failure  Low  Angle  Echelon (SLAE) σθθ≥σrr≥σzz Pw  ≤  [1/(6 2b
΄2
)]*(       )  √    (       )+ 

Where : 
 
J = D2(4b΄2 -3)+(E2 -DE)( 4b΄2 -12) 

  

N= a΄+ b΄(E -2Pp)   
M= N + b΄D   
H= A2(4b΄2 -3)+(B2 -AB)( 4b΄2 -12)   
K= a΄+ b΄(B -2Pp) 
G= K + b΄A 

  

 

کلوت -هَگیحذ هدبس فطبر گل ثزای هذل ّبی ضکستگی کططی ثز اسبس هؼیبر  ثبالتزیيٍ پبییي تزیي رٍاثظ هزثَط ثِ 

در ایي تحقیق پبییي تزیي حذ هدبس فطبر ثیبى ضذ.  4است کِ قجالً در خذٍل  کلوت در ًظز گزفتِ ضذُ-ّن ارس ثب هؼیبر هَر

ٍ ثبالتزیي حذ هدبس فطبر گل  ن ػوقگسیختگی ثزضی ػزیض ٍ گسیختگی ثزضی ضزثِ ای ک اس هذل ّبیثزای ّز دٍ چبُ گل 

ًطبى دادُ ضذُ  4ٍ  3تؼییي ضذُ ٍ ًتبیح آى در ضکل  گسیختگی کططی قبئن ٍ گسیختگی ثزضی ثبریک ثب هقبیسِ هذل ّبی

 .است
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 کلمت-کلمت ي مًگی-پبییه تریه حذ مجبز فشبر گل تًسط معیبرَبی شکست مًر -3شکل 

 

 

 
 کلمت-کلمت ي مًگی-ثبالتریه حذ مجبز فشبر گل تًسط معیبرَبی شکست مًر -4شکل 
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 پىجرٌ يزوی گل ایمه ي پبیذار -6
 . ٍقتی کِبضذ، هیبى فطبر هٌفذی ٍ تٌص افقی حذاقل هی ثثگًَِ ای است کِ فطبرگل)ایوي( پٌدزُ ٍسًی گل هغوئي

فقی حذاقل تدبٍس کٌذ . اگز فطبر گل اس تٌص اچبُ رخ هی دّذیبل اس هخشى ثذرٍى ، خزیبى سفطبر گل کوتز اس فطبرسبسًذ ثبضذ

  .] 14[ّزسرٍی گل ثصَرت خشیی رٍی هی دّذضکستگی ّبی القبیی ًبضی اس حفبری ایدبد ضذُ ٍ 

. هی ثبضذٍ تٌص افقی حذاقل ( ریشش )ٍسى گلبى پبییي تزیي حذ هدبس فطبر گل، هحذٍدُ ای هیپٌدزُ ٍسًی گل پبیذار

، پٌدزُ گل پبیذار اخبسُ هی دّذ کِ چبُ اس ضکستگی کططی ٍ یب گیز لَلِ کِ تَسظ ٍسى گل سیبد هکبًیکیاس ًقغِ ًظز صئَ

ضوبتیک پٌدزُ ٍسًی گل  5ضکل . ] 14[کِ تَسظ ٍسى گل کن صَرت هی گیزد، ایوي ثبضذ ایدبد هی ضَد ٍ ضکستگی ثزضی

پٌدزُ  ثذست آٍرد. هی تَاى پٌدزُ پبیذار گل راثب تَخِ ثِ اًتخبة هؼیبر ضکست،  3درضکل  .ٍ پبیذار را ًطبى هی دّذ ایوي

   ٍاحذ فطبر ثز حست هگبپبسکبل هی ثبضذ.  3در ضکلایوي گل ٍاثستِ ثِ هؼیبر ضکست ًیست ٍ در ّز دٍ حبلت یکی است. 
 

 

 
 ] 6[پىجرٌ گل مطمئه ي پبیذار ومبی  - 5شکل 

 

 وتیجٍ گیری ي پیشىُبدات -7
. در هؼیبر ضکست ( Sv > SH > Sh)، رصین تٌص حبکن اس ًَع ًزهبل هی ثبضذ بس تحقیق اًدبم ضذُ در ایي هیذاىاسثز 

       قجَل تزی ارائِ هی دّذ. کلوت، ًتبیح قبثل -هزسَم هَر کلوت اثز تٌص هتَسظ لحبػ ضذُ ٍ ًسجت ثِ هؼیبر -هَگی

 گسیختگی ثزضی ػزیض ٍ گسیختگی ثزضی ضزثِ ای کن ػوق ّبی اس هذلثزای ّز دٍ چبُ پبییي تزیي حذ هدبس فطبر گل 
هذل  اس رٍی  گسیختگی کططی قبئن ٍ گسیختگی ثزضی ثبریک ثب هقبیسِ هذل ّبیٍ ثبالتزیي حذ هدبس فطبر گل ثذست آهذُ 

تٌص افقی س فطبر گل را ثیطتز اثبالتزیي حذ هدبس اکثز هؼیبرّبی ضکست هقذار است. تؼییي ضذُ  گسیختگی ثزضی ثبریک

   ت ضکست سبسًذ ٍ ّزسرٍی گل، سجُ ثشرگتز اس تٌص افقی حذاقل ثبضذ. در حبلی کِ اگز فطبر چبحذاقل هحبسجِ هی کٌٌذ

. درصَرت اًدبم حفبری افقی تَصیِ هٌظَر ضَد . ثٌبثزایي ثبالتزیي حذ هدبس فطبر گل ثبیذ ثزاثز ثب تٌص افقی حذاقلهی ضَد

خْت  ،ثب تَخِ ثِ ًَع رصین تٌص 6ضکل . ثبضذ NW – SEیؼٌی  خْت تٌص افقی حذاقلهی ضَد کِ خْت ثْیٌِ حفبری در 

ضکست  ًظیزآسهبیطبت ثزخب  تَسظتٌص افقی حذاقل دقیق هقذار پیطٌْبد هی ضَد  .ثْیٌِ حفبری را ًطبى هی دّذ

  ی ثزضی دٍقغجیصَت هستقیوبً اس الگ ّبی هَج ثزضیهقذار آّستگی  ّوچٌیي .ذرٍلیکی ٍ آسهبیص ًطت ثذست آیذّی

(DSI: Dipole Shear Sonic Imager) ثذست آیذ. 
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