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آهبری پبراهترّبی شکستگی بذست هذلسبزی سِ بعذی زهیي 

 هیذاى ًفتی آسوبریآهذُ از الگ ّبی تصَیری در

 

 فَق لیسبًس زهیي شٌبسی ًفت  داًشگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوبل هحوذ ببقریبى،

 .كذخذایی، دكترای زهیي شٌبسی ًفت، عضَ ّیئت علوی داًشکذُ علَم، داًشگبُ تبریسدكتر علی

 

 

 

 

 چکیذُ:

 ٞا ٚ ٔذِساصی آٟ٘ا تا استفادٜ اص ٕ٘ٛداسٞای تػٛیشی ٚ سٚضٟایٞای ضىستٍیضٙاخت ٚیژٌی     

دس ایٗ ٔغاِؼٝ تا تاضذ، ٔیآٔاسی تٝ دِيُ ٘مص ٟٔٓ آٟ٘ا دس تِٛيذ اص ٔخاصٖ تغٛس عثيؼی ضىستٝ ضذٜ، تسياس ٟٔٓ صٔيٗ

ضذٜ،  ٞای پشٞای تاص، ضىستٍیٞای ضىستٍیٞای ضىستٍی حاغُ اص ٕ٘ٛداسٞای تػٛیشی ضأُ دادٜاستفادٜ اص دادٜ

ٞا، ٔذَ ضىستٍی تشای تٛسؼٝ ٔيذاٖ ٔٛسد ٘ظش ساختٝ ضذٜ است. ٔذِٟای ساختٝ ضذٜ تٙذی ٚ چٍاِی ضىستٍیالیٝ

استفادٜ اص ٘تایح تؼثيش ٚ تفسيش الي ٞای تػٛیشی  تاضذ.ٞا ٔیتشاوٓ ضىستٍیتؼذی ضية، آصیٕٛت ٚ ضأُ ٔذَ سٝ

تؼييٗ ٚیژٌی ٞای  ، اٞذاف ایٗ پژٚٞص ػثاست است اص:چٙذیٗ چاٜ اص ٔيادیٗ وشتٙاتٝ ایشاٖ تشای ٔذِساصی استاتيىی

استفادٜ ، ی اِىتشیىیتٛصیغ ٞٙذسی سيستٓ ٞای ضىستٍی تش اساس آٔاس ٚ اعالػات استخشاج ضذٜ اص ٕ٘ٛداسٞای تػٛیش

، ساخت ٔذَ سٝ تؼذی ضية، ساخت ٔذَ سٝ تؼذی آصیٕٛت ،اص سٚش ٞای صٔيٗ آٔاس تشای ساخت ٔذَ استاتيىی

-ٞای ضثيٝدس ایٗ تحميك اص سٚش وٕه تٝ تش٘أٝ سیضی تشای تٛسؼٝ آتی ٔيذاٖ.، ساخت ٔذَ سٝ تؼذی تشاوٓ ضىستٍی

تؼذی آٟ٘ا دس ٔخاصٖ ٞيذسٚوشتٙی ضىستٍی تشای تشسسی تٛصیغ سٝ ٞایپاسأتش (SIS)ٚ ٌسستٝ  (SGS)ساصی پيٛستٝ 

ضٙاسی سٝ تؼذی پاسأتشٞای ضىستٍی تشای ٔخضٖ آسٕاسی دس عی ٔغاِؼٝ حاضش ٔذِساصی صٔيٗ ،استفادٜ ضذٜ است

یح ٘تاتاضذ، ساصی دیٙأيىی ٔخضٖ ٔیا٘داْ ضذٜ است ٚ ٔذَ ٟ٘ایی أادٜ استفادٜ دس ضثيٝ PETRELٔحيظ ٘شْ افضاس 

دس ٔىاٖ ٔٙاسثتشی تٝ  A  ٚBتا تٛخٝ تٝ پاسأتشٞای ٔذَ ضىستٍی ٘سثت تٝ چاٜ  Cدٞذ وٝ ٔىاٖ چاٜ ٔذِٟا ٘طاٖ ٔی

تٛاٖ اص سٚش ٔؼشفی ضذٜ دس ایٗ پژٚٞص خٟت واٞص ػذْ ِحاػ حفاسی تِٛيذ ٚ تٛسؼٝ ٔيذاٖ لشاس ٌشفتٝ است. ٔی

 سی آتی تٟشٜ تشد.ٞای حفالغؼيت دس تٛسؼٝ ٔيادیٗ ٚ افضایص ٔٛفميت تش٘أٝ

 

 شبیِ سبزی  -آزیوَت شکستگی -شیب شکستگی  -تراكن شکستگی  - زهیي آهبر: کلیذ واژه ها

 

 

E_mail: m.Bagherian.petroleum@gmail.com 

E_mail: Kadkhodaie_ali@yahoo.com
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 هقذه1ِ_ 

 

 

ٞش  .ا٘ذ ٔٛفك ػُٕ وشدٜٔخضٖ ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس ضية، آصیٕٛت ،تشاوٓ ضىستٍی خٟت تخٕيٗ آٔاسی  صٔيٗٞای  تىٙيه      

ٞا دس  ٔطىُ تاضذ، أا ایٗ تىٙيهآٔاسی  ٞای صٔيٗ تىٙيهتا استفادٜ اص ایٗ پاسأتشٞا چٙذ وٝ ٕٔىٗ است تخٕيٗ دليك 

ٞا تٝ واس سٚد  ٞای تيطتشی خٟت ساختٗ ٔذَ تٙذ. ٞش ا٘ذاصٜ وٝ دادٜتسياس واسا ٞس غيش تِٛيذیٚ  تِٛيذیٞای  تطخيع صٖٚ

 ٔسّٕاً تٝ لذست ٚ واسایی آٟ٘ا افضٚدٜ خٛاٞذ ضذ. 

ٔذَ وشیديًٙ استفادٜ ضذٜ است. تش اساس تشسسی ٞای دا٘طٍاٞی ٚ غٙؼتی ٔغاِؼٝ تخػػی تش   SGSدس ایٗ ٔغاِؼٝ اص سٚش 

ذِساصی ا٘داْ ٘طذٜ ٚ تيطتش ٔغاِؼات تػٛست تحّيّی دس یه ٘مغٝ خاظ سٚی پاسأتشٞای ضىستٍی تػٛست صٔيٗ آٔاس ٚ ٔ

 ا٘داْ ضذٜ است.

ٞای ٔذِساصی تش پایٝ ٚاسیٌٛشاْ تٝ دٚدستٝ تمسيٓ ٔی ضٛ٘ذ: ٘خست آٟ٘ایی وٝ دس صٔيٗ آٔاس لغؼيت ٌشا وٝ اساسا تٕاْ واستشد

ٚخٛد ایٙىٝ تش پایٝ ٔذَ احتٕاَ ٌشا تٙا ضذٜ تٟٙا آ٘چٝ وٝ حَٛ وشیديًٙ تٛسؼٝ یافتٝ سا ضأُ ٔی ضٛد. تىٙيه وشیديًٙ تا 

ضٛد وٝ تٝ احتٕاَ ٌشا ٘أيذٜ ٔیدٞذ ٚ تٝ ایٗ سٚش لغؼيت ٌشا ٌفتٝ ٔی ضٛد دستٝ دْٚ صٔيٗ آٔاس یه ٔذَ خشٚخی ٔی

 (.1ْ ضثيٝ ساصی ضشعی سا دستشٔی ٌيشد )ٕٞٝ تىٙيه ٞای تٛسؼٝ یافتٝ حَٛ ٔفٟٛ

تؼذی صٔيٗ ضٙاسی تا دادٜ ٞای ٔختّف است.  ف اص ٔذَ ساصی صٔيٗ آٔاسی ٔخضٖ ساخت ٔذَ ٞای دليك سٝٞذ

UGC _ 2  ِدر  هیذاى هَرد هطبلع

 :هیذاى آسوبری

 

 

 منطقه مورد مطالعه UGC. نقشه 1شکل شماره

 

 هیذاى هَرد هطبلعِهعرفی   3_ 

 سبختوبًی هیذاىّبی ٍیصگی

ٔيذاٖ ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس فشٚافتادٌی دصفَٛ دس     

(. ساختاس ایٗ 1)ضىُ خٙٛب غشب ایشاٖ لشاس داسد

ٔيذاٖ، تالذیسی ٘أتماسٖ تا ِٛالٞای دٚ یا سٝ ٌا٘ٝ 

خٙٛب -تاضذ وٝ ٔحٛس آٖ تمشیثا ضٕاَ غشتیٔی

دسخٝ  53تاضذ. ٔياٍ٘يٗ ضية ساختاسی ضشلی ٔی

دسخٝ  35غشتی تيطتش ٚتا  تٛدٜ ٚ ضية یاَ خٙٛب

سسذ. ساختاس ٔٛسد ٔغاِؼٝ یه چيٗ تستٝ است ٔی

وٝ ضية خضئی تسٕت ضٕاَ غشب داسد. ا٘تٟای 

خٙٛب ضشلی ٔيذاٖ تسٕت خٙٛب ضشق ضية 

دٞٙذ وٝ دس ا٘تٟای داسد. ٔماعغ ِشصٞای ٘طاٖ ٔی

خٙٛب ضشلی ٔيذاٖ یه ٌسُ وٝ تسٕت خٙٛب 

شدٜ ٔتش اص ٔيذاٖ سا خاتدا و 955ضشق است 

 .(2)است
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 5113ضخأت ستٖٛ ٘فت آٖ دس ساص٘ذ آسٕاسی 

ٔتش است. دٚٔيٗ ٔخضٖ ایٗ ٔيذاٖ ساص٘ذ سشٚن 

اص ٌشٜٚ تٍٙستاٖ ٚ سٛٔيٗ ٔخضٖ ساص٘ذ فّٟياٖ 

حاٚی ٌاص ضٙاختٝ ضذٜ است. ٔخاصٖ آسٕاسی ٚ 

تٍٙستاٖ دس استثاط فطاسی ٞستٙذ، ٚ خٕؼا داسای 

 .2))تاضذ ٔی 7/1ٚ سِٛفٛس  API ،1/31٘فت تا 

عَٛ ٚ ػشؼ تستٍی افمی ساختاس ٔٛسد ٔغاِؼٝ تٝ 

ويّٛٔتش تٛدٜ ٚ دس سغح صٔيٗ   3/8ٚ 15تشتية، 

ويّٛٔتش اص  7×53تٝ غٛست تالذیسی دس اتؼاد 

ٞای ٌشٜٚ فاسس ضأُ ساص٘ذ ٌچساساٖ، ساص٘ذ

ٔيطاٖ ٚ آغاخاسی ٚ ٌاٞی ساص٘ذ تختياسی دیذٜ 

 . 2)ضٛد )ٔی

ٔغاِؼٝ غاِة آٞىی ساص٘ذ آسٕاسی دس ٔيذاٖ ٔٛسد 

است. تٝ عٛس وّی دس خٙٛب ضشق خٛصستاٖ، 

ٞای تاالی آسٕاسی غاِثا دِٚٛٔيتی ٚ لسٕت

ٞای پایيٙی غاِثا آٞىی است. ٔاسٝ سًٙ لسٕت

 .2))دس ٔخضٖ تسياس ٘ادس است 

 شبیِ سبزی

ساصی عثك تؼشیف ػثاست است اص ضثيٝ      

ٞای داسای ضثاٞت ٔطخع تٝ سيستٕی اص ٔذَ

اِٚيٝ )اغّی( است. چٙيٗ تؼشیفی اص ضثيٝ سيستٓ 

 .ساصی دس ػيٗ وٛتاٜ تٛدٖ ٘ىات ٟٕٔی دس تشداسد

(3). 

ٞایی ٞای ضثيٝ ساصی ٔتٛاِی ضشعی، سٚشسٚش

ٞای فالذ تشپایٝ وشیديًٙ ٞستٙذ وٝ دس آٟ٘ا ٔىاٖ

ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ تشتية تػادفی تػٛست ٔتٛاِی تاصدیذ 

ضٛ٘ذ.  ضذٜ تا ایٙىٝ تٕأی ٘ماط فالذ ٕ٘ٛ٘ٝ تاصدیذ

دس ٞش ٔىاٖ فالذ ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔمذاس ٔتغيش ٔٛسد ٘ظش 

ضثيٝ ساصی ضذٜ، تشٔثٙای تخٕيٗ، ٕٞچٙيٗ ػذْ 

ٞای فالذ لغؼيت ٔحّی. تشحسة تشتيثی وٝ ٔىاٖ

ضٛ٘ذ ٚ ٘يض ساٞی وٝ یه ٔمذاس دس ٕ٘ٛ٘ٝ تاصدیذ ٔی

-ساصی( ٔیٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی )ضثيٝ ٘ماط فالذ ٕ٘ٛ٘ٝ،

 سا تذست آٚسد. ایتٛاٖ تحمك چٙذ ٌا٘ٝضٛد ٔی

ساصی ٔتٛاِی وٝ تٝ فشاٚا٘ی ٔٛسد دٚ سٚش ضثيٝ

ٌيشد ضثيٝ ساصی ٔتٛاِی ضاخع استفادٜ لشاس ٔی

SIS ٝساصی ٔتٛاِی ٌٛسی ٚ ضثيSGS تاضٙذ. ٔی

ٞای ساصی ٔتغيشٞشدٚ سٚش تٝ فشاٚا٘ی تشای ضثيٝ

ٌيش٘ذ. وُ ٌسستٝ ٚ پيٛستٝ ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی

وٝ دس ٔطاتٝ یىذیٍش است.دٚ سٚش ٔشاحُ ا٘داْ ٞش

استفادٜ ضذٜ است   SGSایٗ ٔغاِؼٝ اص سٚش 

(4.) 

 ٍاریَگرافی 

ساصی خٛاظ ٔؼٕٛالٌ تشای تٛغيف تغييشات ٔذَ   

سٚد؛ ٚاسیٌٛشاْ اتضاسی راتی یه پاسأتش تىاس ٔی

(. تٝ 5تشای تٛغيف ایٗ تغييشات راتی است )

ٚاسیٌٛشاْ تؼٙٛاٖ سٚضی تشای تحّيُ ٚ ػثاست دیٍش

ٌيشد. تٛغيف تغييش فضایی ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی

ٞای ٘ضدیه تٝ تش ٔثٙای ایٗ اغُ است وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞای دٚس اص ٞٓ ٞٓ  تطاتٝ تيطتشی ٘سثت تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

داس٘ذ. تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ دس ٞش صٖٚ سٝ ٚاسیٌٛشاْ دس 

تذست آٔذ، تؼذاد صیادی ٚاسیٛ  x  ،y  ٚzساستای 

 ٌشاْ تذست آٔذ.

استخشاج ضذٜ تشای ٔذِساصی  ٞایٚاسیٌٛشاْ

ٞای ضىستٍی ضية ٚ تشاوٓ ضىستٍی تٝ پاسأتش

غٛست ٕ٘ٛ٘ٝ دس ضىُ ٞای صیش ٘طاٖ دادٜ ضذٜ 

 ا٘ذ.
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: ٍاریَگرام تراكن 2شکل

 (Majorشکستگی)

 

 
 (Minor: ٍاریَگرام تراكن شکستگی)3شکل

 

 
 (Vertical: ٍاریَگرام تراكن شکستگی)4شکل

شبیِ سبزی هخبزى دارای 4_ 

 شکستگی 

ٞای ٞا ٚ صٖٚ ٞایی وٝ داسای ضىستٍیٔخضٖ     

عثيؼی ٞستٙذ داسای إٞيت تٛدٜ ٚدس سًٙ ٞای 

ٔخضٖ تٝ خاعش صٞىطی فٛق اِؼادٜ ٚ افضایص لاتُ 

وٙٙذ، خستدٛ ای وٝ دس تشاٚایی ایداد ٔیٔالحظٝ

-تٛا٘ٙذ تاثيش ػٕذٜٞا ٔیضٛ٘ذ. اٌشچٝ ضىستٍیٔی

تشتشاٚایی وُ ساص٘ذ داضتٝ تاضٙذ، ٔؼٕٛالٌ اثش ای 

ٌی ٚ سایش خٛاظ تسياس ا٘ذوی تش سٚی اضثاع ضذ

 (6). پتشٚفيضیىی داس٘ذ

ٞا ٔؼٕٛال ٚیژٌی ٞای ثاتت ٚ خاغی سا ضىستٍی

 ٌزاس٘ذ، اص خّٕٝ:تٝ ٕ٘ایص ٔی

ٞا تش ضية الیٝ ػٕٛد٘ذ. اِثتٝ تایذ دس . ٔؼٕٛالٌ آ1ٖ

ا استثٙا وشد. ٞای افمی سایٗ ٔٛسد ضىستٍی

ٞای  ٞای افمی تسياس وٕتش اص ضىستٍیضىستٍی

ٞای لائٓ تٛدٜ ٚ ٌستشش آٟ٘ا، وٕتش اص ضىستٍی

 لائٓ است.

ٞای عثيؼی ٔؼٕٛال دس یه )یا . ضىستٍی5

وٙٙذ. اص آ٘دا تيطتش( أتذاد غاِة خٟت ٌيشی ٔی

ٞای تىتٛ٘يىی ٞا ٘اضی اص استشسوٝ ضىستٍی

ٌيشی ٔؼٕٛالٌ تا خٟت ٞاٞستٙذ، أتذاد غاِة آٖ

 ٞای ٔٙغمٝ ٔٙغثك است.ٌسُ

ٞایی وٝ تاص . اص ٘مغٝ ٘ظش تِٛيذ فمظ ضىستٍی5

 (7).    ٞستٙذ، ٔفيذ٘ذ

یستا ٚ پٛیا دس ٔخاصٖ یىی اص دالیُ تخٕيٗ ا

ساصی ، ضىستٍی ٔی تاضذ ضثيٝٞيذسٚوشتٙی

ٔٛاد تٛخٛد آٚس٘ذٜ ٘مص  تاضىستٍی ٚ ٘سثت آٖ 

ٞا ضىستٍی .ٟٕٔی دس آ٘اِيض ٔخاصٖ ضىستٝ داسد

اص   اغّة داسای یه ٔدٕٛػٝ وأُ ٚ پيچيذٜ ٚ یا

، وٝ ٞش ا٘ذتطىيُ ضذٜچٙذیٗ ٔدٕٛػٝ ٔختّف  

اس عثيؼی ٞا  وٝ حاغُ یه فطیه اص ایٗ ٔدٕٛػٝ

، آصیٕٛت ٚ فاغّٝ تا اػٕاَ ضذٜ ٞستٙذ دس ضية

 .((8ٞستٙذ ٞٓ  ٔتفاٚت 

ی ضٙاخت ضىستٍی دس ٔذَ ٞای فضایی ٚ ٘تيدٝ

ضثيٝ ساصی ٔخاصٖ دس افضایص تشاٚایی ٚ 

افضایص  ٔسأِٝ ٟٔٓٙيٗ ٘فٛرپزیشی ٔخاصٖ ٚ ٕٞچ

ٞا دس . تٙاتشایٗ ٔغاِؼٝ ضىستٍیتاضذتِٛيذ چاٜ ٔی

ٔذَ استاتيه ٚ دیٙأيه آٖ ٘مص ٟٔٓ ٚ اثش 

 اسی صیادی دس افضایص تِٛيذ داسد.ٌز

، آزیوَت ٍ بعذی شیبهذل سِ 5_ 

 تراكن شکستگی:
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ٔذَ ضية ٚ ٔحُ حفاسی  5دس ضىُ ضٕاسٜ       

ٞایی وٝ ٞا ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است دس ٔىاٖچاٜ

پيٛستٝ تاضذ ٔيضاٖ  ضية داسای ػٕك تيطتش ٚ

 7تاضذ. دس ضىُ ضٕاسٜ تِٛيذ ٔخضٖ ٘يض تيطتش ٔی

ٞا ٘طاٖ دادٜ ٔذَ آصیٕٛت ٚ صٚایای حفاسی چاٜ

ٔذَ سٝ تؼذی تشاوٓ  9ضذٜ است دس ضىُ ضٕاسٜ 

دس ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است  Jضىستٍی دس خٟت 

-٘طاٖ ٔیپيٛستٍی تشاوٓ ضىستٍی سا  10ضىُ 

تشداسی اص ٔٙاسة تشای حفاسی ٚ تٟشٜ وٝ دٞذ

ٔذَ سٝ  11دس ضىُ ضٕاسٜ  .تاضذٔخاصٖ ٔی

٘طاٖ دادٜ ٚ ٔحُ حفش  kتؼذی تشاوٓ دس خٟت 

 12چاٜ ٞا تخٛتی ٔطخع است. دس ضىُ ضٕاسٜ 

ٚ   Iٔذَ سٝ تؼذی تشاوٓ ضىستٍی دس خٟت 

ٞا ٘سثت تٝ تشاوٓ ضىستٍی ٘طاٖ خٟت حفش چاٜ

 دادٜ ضذٜ است.

 

 هذل سِ بعذی شیب 

ٞای ٟٔٓ ضىستٍی ضية یىی اص پاسأتش     

تاضذ وٝ تشای ٌستشش ٔيذاٖ تِٛيذ ٘ياص ٔخضٖ ٔی

اعالػات تيطتشی اص ضية است. ٕٞاٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس تٝ 

ٞایی وٝ تا ضىُ ٞای صیش ٔطخع است دس ٔىاٖ

ٔىاٖ آتی ٔطخع ضذٜ ضية ٔيذاٖ تيطتش ٚ 

تاضذ دس ٘ماعی وٝ تٝ تِٛيذ اص ٔخضٖ ٞٓ تيطتش ٔی

تاضذ ضية ٔيذاٖ وٕتش سً٘ لشٔض ٚ ٘اس٘دی ٔی

ٞا خٟت ٚ أتذاد تاضذ. ضية دس ٘ٛع ضىستٍیٔی

ٞا  ٞٓ ٘مص تسضایی داسد، ضىستٍی عَٛ سغٛح

چاٜ دیٍش ضية تيطتش ٚ  2٘سثت تٝ  Cدس چاٜ 

ٔٙاسة تشی ٘سثت تٝ دٚ ٔخضٖ دیٍش ٔطاٞذٜ ٔی 

 ضٛد.

 

 

در هیذاى هَرد  Dipهذل سِ بعذی  5شکل شوبرُ 

 هطبلعِ

 

 

هَرد در هیذاى  Dipهذل سِ بعذی   6 شکل شوبرُ

 هطبلعِ
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 هذل سِ بعذی آزیوَت 

ٞا ٚ ساص٘ذ ٞای صیش ا٘حشاف عثيؼی چاٜدس ضىُ    

تٛا٘ذ ٚ چاٜ ٔىآسٕاسی ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است، 

دسخٝ ٔٙحشف  ۳تغٛس عثيؼى تٝ اصاء ٞش غذ ٔتش تا 

ضٛد ٚ ٘سثت تٝ لشاس ٌشفتٗ چاٜ دس ٔٛلؼيتٟاى 

ٔتفاٚت  crust  ٚflankٔختّف ساختاسى ٔا٘ٙذ 

تٛاٖ ٔحُ ٞای آصیٕٛت ٔیٚ دسٔذَ خٛاٞذ تٛد.

 ٞا دس ٔخضٖ سا ٔطاٞذٜ وشد.ٜا٘حشاف چا

 

 

در     azimuthدی مدل سه بع 7شکل شماره 

 میدان

 

 

: مذل سه بعذی آزیموت در مخزن 8شکل

 آسماری

 

 

 هذل سِ بعذی تراكن شکستگی در هخسى 

ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ ٞای صیش ٘طاٖ دادٜ       

( ٚ 13ضذٜ است ٔذَ سٝ تؼذی تشاوٓ دس ضىُ )

دس ایٗ ٔذَ ٔطخع ضذٜ  ٞا تخٛتیٔحُ حفش چاٜ

ی ٔشتثظ تٟٓ سا تخٛتی ٞاتٛاٖ ضىستٍیٚ ٔی

 B , Cٞای . دس ضىُ ٔحُ حفش چاٜتطخيع داد

دس ٔحُ  Aتاضذ ِٚی چاٜ دس ٔحُ ضىستٍی ٔی

تشاوٓ ضىستٍی لشاس ٘ذاسد. تا تطخيع تشاوٓ 

ٞا سا دس ٔىا٘ی وٝ تٛاٖ حفاسی چاٜٞا ٔیضىستٍی

تيطتش ٞستٙذ ا٘داْ ٔخاصٖ داسای تشاوٓ ٚ تشاٚایی 

ٞای غفحات تؼذ ٔحُ تشاوٓ داد. دس ٔذَ

 ضىستٍی اص چٙذ خٟت ٘طاٖ دادٜ ضذٜ است.
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  Fracture Densityهذل سِ بعذی  9شکل شوبرُ 

 Jدر جْت 

 

 Fracture هذل سِ بعذی  11شکل شوبرُ 

Density 
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 Fracture  Density مذل سه بعذی 11شکل شماره

 Kدرجهت 

 

 

 Fracture  Density  مذل سه بعذی11شکل شماره
 I درجهت

 ًتیجِ گیری 6_ 

، س ایٗ ٔماِٝ ٔذَ ٞای سٝ تؼذی ضيةد .1

تشاوٓ ضىستٍی تٛسظ دادٜ ٞای  آصیٕٛت  ٚ

open Fracture   اص الي ٞایFMI  ٝساخت

ٞای ساختٝ ضذٜ تا دلت تاالیی ضذٜ است ٔذَ

٘تایح . دٞذٔیخٛاظ ضىستٍی دس ٔخضٖ سا ٘طاٖ 

اص ایٗ ٔماِٝ تشای ساخت ٔذَ دیٙأيه حاغُ 

تٛاٖ تا دلت تيطتش ٚ ضٛد ِزا ٔیاستفادٜ ٔی

ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس ساخت ٔذَ افضایص چاٜ

 ٞا وٕه وشد.تش تٝ افضایص تِٛيذ دس چاٜدليك

دٞذ وٝ دس ٘ٛاحی ٞای ضىستٍی ٘طاٖ ٔی. ٔذ2َ

وٝ  تشاوٓ ضىستٍی ٚضية تيطتش تٛدٜ تِٛيذ اص 

 .سٚدیالتش ٔٔخاصٖ ٘يض تا

سٚضی ٔٛثش ٚواستشدی خٟت تشسسی ٚاسیٌٛشافی  .3

خضٖ دس ٞای ضىستٍی ٔتغييشات تٛصیغ پاسأتش

، دس ایٗ تشسسی تاضذی سٝ تؼذی ٔییه فضا

دٞٙذٜ  ٞای افمی ٚ ػٕٛدی ٘طاٖٚاسیٌٛشاْ

تغييشات تٛصیغ پاسأتشٞای ضىستٍی الي ٞای 

FMI ٞا سؼی سثٝ ضذٜ است دس ایٗ ٚاسیٌٛشأْحا

تٝ حذاوثش یه تشسذ ضذٜ است وٝ سمف ٚاسیٌٛشاْ 

  .ای تٝ حذالُ ٕٔىٗ تشسذاثش لغؼٝ ٚ ٔمذاس

اص دادٜ ٞای تؼثيش ٚ دس ایٗ پژٚٞص تا استفادٜ  .5

ٞای تػٛیشی، ساتغٝ تيٗ تفسيش ضذٜ الي

پاسأتشٞای ضىستٍی استخشاج ضذ. دس ٟ٘ایت ایٗ 

تاس ٌزاسی ضذ،  PETRELٞا دس ٘شْ افضاس دادٜ

ٞای آٖ دس خٟات ٔختّف سسٓ سپس ٚاسیٌٛشاْ

ضذ ٚ دس پایاٖ ٔذَ پاسأتشٞای ضىستٍی ساختٝ 

 ,B٘سثت تٝ چاٜ   Aضذ، وٝ ٘طاٖ ٔذ دٞذ چاٜ 

C   داسای ضية وٕتش ٔی تاضذ ٚ ضية آٖ دس

خٟت ٔخاصٖ ضىستٝ ٘يست ٚ دس ٘تيدٝ تِٛيذات 

آٖ ٘يض وٕتش ٔی تاضذ دس ٔذَ تشاوٓ ضىستٍی 

٘سثت تٝ دٚ چاٜ  Cطاٖ دادٜ ضذٜ است وٝ چاٜ ٘

A , B   داسای تشاوٓ ضىستٍی تيطتشی ٔی تاضذ
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ٚ تِٛيذات ٔخاصٖ آٖ تيطتش اص دٚ چاٜ دیٍش است ٚ 

تا استفادٜ اص ٔذَ آصیٕٛت ٔی تٛاٖ ٔمذاس ا٘حشاف 

چاٜ ٞا سا تطخيع داد. ٕٞچٙيٗ تشای حفاسی 

ٞای تٛاٖ اس ٔذَٞای پيص تيٙی ضذٜ ٔیچاٜ

أتش ضىستٍی استفادٜ وشد تا تا وٕه تشاوٓ پاس

ضىستٍی، ضية ٚ آصیٕٛت ٔحُ ٔٙاسة تشای 

 ٞا سا ٔطخع وشد.حفاسی چاٜ

( stochasticٔؼٕٛالٌ سٚضٟای احتٕاٍِشا ) .6

صٔا٘ی وٝ دادٟٞا تٝ ا٘ذاصٜ  simulationٔثتٙی تش 

وافی ٘ثاضذ ٘سثت تٝ سٚضٟای لغؼيت ٌشا 

(deterministic .ٔا٘ٙذ وشیديًٙ اسائٝ ٔيذٞٙذ )

دس ایٗ ٔغاِؼٝ اص سٚضٟای ضثيٝ ساصی احتٕاَ ٌشا 

 استفادٜ ضذٜ است.ٔذَ وشیديًٙ 
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