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مقدمه
در روش شكســت هيدروليكى، پس از انجام بررسي هاي ضروري 
روي سازند موردنظر، سيالي با ويسكوزيته كم و به عنوان پيش  تزريق 
جهت ايجاد ترك و گســترش آن با فشار به داخل چاه پمپاژ مي شود. 
پس از تزريق اين ســيال، ســيال اصلي كه ويسكوزيتة آن به مراتب از 
ويسكوزيته سيال پيش  تزريق بيشتر است به همراه عناصر نگهدارنده به 
داخل چاه تزريق مي شود. ســيال اصلي باعث افزايش عرض ترك و 
گسترش آن مي شود. عالوه بر اين، عناصر نگهدارنده موجود در سيال 
از بســته شــدن ترك جلوگيري مي كنند. پس از تزريق تمام سياالت 
و اتمــام پمپاژ، ماده شــكننده موجود در ســيال اصلــي باعث كاهش 
ويســكوزيته شده و به اين ترتيب كانالي با قابليت هدايت هيدروليكي 

باال جهت جريان سيال باقي مي ماند.
عمليات شكست هيدروليكي از روشى ساده با حجم و نرخ جريانى 

كم براي تحريك چاه  هاى نفت و گاز، به يك روش مهندســي بسيار 
ســطح باال و پيچيده كه براي اهداف گوناگون استفاده مي شود تبديل 
شــده اســت. اين روش نه تنها در مخازنى بــا نفوذپذيرى كم كاربرد 
دارد، بلكه هم  اكنون در مخازن شــكاف  دار نيز در حال توسعه است. 
عمليات شــكاف هيدروليكى در مخازن شــكاف  دار به دليل حضور 
شــكاف  هاى طبيعى از پيچيدگى  هاى خاصى برخوردار است. در اين 
راســتا مطالعات زيادى به صورت عددى و آزمايشگاهى براى توجيه 
رفتار پيچيده شــكاف هيدروليكى در مخازن شــكاف  دار انجام شده 
است [5-1]. زمانى كه يك شكاف هيدروليكى در مخزنى شكاف  دار 
اعمال مى  شــود، واكنش  هايى بين شــكاف ايجاد شده و شكاف  هاى 
طبيعى صورت مى  گيرد. بسته به اينكه شكاف طبيعى قطع يا به شكاف 

هيدروليكى القا گردد وضعيت  هاى متفاوتى وجود خواهد داشت.
در ايــن مطالعه به كمك روش  هاى المــان مجزا و تفاضل محدود، 

روش  هاى عددى نوين جهت شبيه  سازى عمليات شكاف هيدروليكى
 در مخازن شكاف  دار

به دليل نفوذپذيرى كم برخى ســازندها و پايين  بودن هدايت  پذيرى شبكه شــكاف  هاى طبيعى، به كارگيرى عمليات شكاف هيدروليكى به 
عنوان روشــى براى انگيزش بســيار ضرورى و مهم تلقى مى  شود. به دليل حضور شكاف  هاى طبيعى با نفوذپديرى و جهت  گيرى  هاى متفاوت، 
اجراى اين عمليات در مخازن شكاف  دار، پيچيده است. بدين منظور دو روش عددى براى شبيه  سازى عمليات شكاف هيدروليكى در مخازن 
شــكاف  دار ارائه مى  شــود. در اين مطالعه با استفاده از روش تفاضل محدود2، چگونگى توزيع تنش  هاى القايى در اطراف چاه، به منظور تعيين 
جهتى كه شــكاف هيدروليكى در آن راســتا تشكيل مى  شود، شبيه سازى شده است. بعد از تعيين جهت تشكيل شكاف هيدروليكى، به كمك 
روش المان مجزا3،  عمليات شــكاف هيدروليكى در داخل مخزن شكاف  دار با طول  هاى مختلف شبيه  سازى مى  شود و در هر طول، ميزان نرخ 
توليدى بررسى مى گردد. مكش معكوس كه پارامتر مهمى است و در عمليات شكاف هيدروليكى سبب كاهش ميزان توليد   خواهدشد، در اين 
شبيه  ســازى مورد مطالعه قرار مى  گيرد. در هر طول از شكاف هيدروليكى، ميزان نرخ توليد اندازه  گيرى شده و در خصوص علل تغييرات نرخ 
ورودى به چاه براســاس شكاف  هاى طبيعى قطع شده توسط شــكاف هيدروليكى و القائگى شكاف4بحث مى  شود. در نهايت مشاهده مى  شود 
كه بهينه  ترين وضعيت شــكاف هيدروليكى زمانى خواهد بود كه شكاف هيدروليكى ايجاد شده بتواند شكاف  هاى طبيعى با جريان  هاى اصلى 

و بزرگ را به يكديگر ارتباط داده و در نهايت به چاه متصل كند.

جابر طاهرى  شكيب1 دانشگاه شهيد باهنر كرمان

شكست هيدروليكى، نرخ توليدى، القائگى شكاف، شكاف طبيعى.
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عمليات شــكاف هيدروليكى در يكى از مخازن شــكاف  دار جنوب 
ايران مدل ســازى شــده اســت. بدين منظور ابتدا با اســتفاده از روش 
تفاضــل محدود جهتى كه شــكاف در آن راســتا ايجاد خواهد شــد 
تعيين مى  گردد. ســپس با شبيه  ســازى شــكاف  هاى اطــراف چاه در 
مخزن با استفاده از روش المان مجزا، شكاف هيدروليكى با طول  هاى 
متفاوتى در مخزن و در راســتاى تعيين شــده، امتداد داده خواهد شد 
و در هــر طول ميزان نرخ توليدى ارائه مى  شــود. عالوه بر اين، در هر 
مرحله تعداد شــكاف  هايى كه در عمليات شكاف هيدروليكى توسط 
شــكاِف ايجاد شــده قطع مى  گردد مورد ارزيابى و بحث قرار خواهد 
گرفت. پديده  هاى القائگى شــكاف و مكش معكوس كه در واكنش 
بيــن شــكاف هيدروليكى و شــكاف  هاى طبيعى موجــود در مخازن 
شــكاف  دار اتفاق مى  افتد نيز درنظر گرفته شــده و تأثيرات آنها روى 

نرخ توليدى بررسى شده است.

1- روش عددى تفاضل محدود
ابتــدا براى تعيين جهت عمليات شــكاف هيدروليكى نياز به توزيع 
تنش  هاى اطراف چاه داريم تا براســاس آنها جهت شــكاف مشخص 
شــود. بدين منظور از روش تفاضل محدود اســتفاده شــد. اين روش 
يك كد تفاضل محدود مشــخص است كه رفتار ساختارهاي تشكيل 
شــده از خاك، سنگ و موادي را شبيه سازي مى  كند كه وقتى به حد 
انعطاف  پذيري مى  رســند ممكن است رفتار پالســتيكى از خود نشان 
دهند. هر جزء از يك رابطه تنش- كرنش غيرخطى يا خطى در پاسخ 
به نيروي وارد شده و محدوده  هاي مرزي عمل مى  كند. اگر تنش  ها به 
اندازه كافى بزرگ باشــند سبب انعطاف و تغيير شكل مواد مى گردد 
كــه در اين صورت شــبكه به طــور واقعى تغيير شــكل داده و جابجا 
مى  شــود. اين شكل از مسئله محاسبه الگرانژين ناميده مى  شود و براي 
مدل ســازى   كردن، تغييرات شــامل يك مدل حد واسط است. روش 
تفاضل محدود هم  چنين جهت شبيه  سازي رفتار مستمر نواحى مجزاى 
سطوح شيب دار، حضور گسل  هاي مجزا يا درزه  ها درون يك اليه يا 

نواحى مجزا و يا شيب دار به كار مى  رود.
ســازندهاى زيرزمينى اغلب تحت تنش تراكمــى يا تنش اليه  هاى 
رويى يا ساير عوامل تكتونيكى قرار دارند. هنگامى كه در يك سازند 
چاهى حفر مى  شود به دليل اينكه فضاى سنگى براى تحمل تنش  هاى 
زمين وجود ندارد، ديواره چاه تنها به واســطه فشــار ســيال درون آن 

نگهدارى مى  شود.

با توجه به تنش  هاى كمينه و بيشينه افقى در مختصات استوانه  اى بنا 
بــر قوانين كرش5، براى چاه عمودى كه محور آن درامتداد تنش  هاى 
اصلــى قرار دارد تنش  ها در اطراف چاه به صورت زير بيان مى  شــوند 

:[6]
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كه در اين معادالت σr تنش موثر در جهت شعاعى،σ H تنش افقى 
بيشــينه، бh تنش افقى كمينه، rw شعاع چاه، r شعاع بررسى، Pw فشار 
داخل چاه، бθθ تنش مماســى، τrθ تنش برشى وθ زاويه نسبت به تنش 

افقى بيشينه است.
همان طور كه در شــكل-1 مشــاهده مى  شــود اغلب، فشار سيال با 

مسيرتنش  هاى اصلى دراطراف چاه بر مبناى معادالت كرش. (ديواره   1    
چاه يك سطح آزاد و محورچاه درجهت تنش عمودى است)

 

 ايجاد شكاف عمود بر تنش كمينه  2    

 
2-        
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تنش  هاى برجاى ســازند سازگار نيســت و موجب برهم  خوردن تنش 
در اطراف چاه مى  شود. در جهت آزيموت تنش كمينه، تنش تراكمى 
به ميزان زيادى افزايش يافته و در جهت آزيموت تنش بيشــينه، تنش 
تراكمى به كمترين ميزان خود رســيده است. بنابراين با افزايش فشار 
سيال درونى چاه بر اساس معادله-2 امكان ايجاد و گسترش ترك در 

جهت آزيموت تنش بيشينه وجود دارد.
برخالف خردشــدگى6 ديواره چاه در هنگامــى كه تنش پيرامونى 
چاه بيشــتر از مقاومت سنگ مى  شود و به واسطه تنش فشارى ديواره 
چاه فرومى  ريزد، خرد  شــدگى در عمليات اليه شكافى هيدروليكى به 
دليــل تنش كششــى و با زاويه 90 درجه نســبت به جهتــى كه امكان 
خرد  شــدگى وجود دارد رخ مى  دهد. از آنجايى كه كار انجام شــده 
براى شكســت شــكاف ايجاد شــده (كه توســط حاصل  ضرب تنش 
اعمالى عمود بر صفحه شــكاف در ميزان بازشدگى است)، عمود بر 
تنش كمينه اســت (شــكل-2)، در اين جهت كمترين انرژى مصرف 

مى  شود.
طبق نظريه االســتيك خطى فرض مى  شــود كــه هنگامى كه تنش 
كششى در نوك شكاف به مقاومت كششى سنگ برسد، شكاف شروع 
به پيشرفت مى  كند. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه فرضيه االستيك 

خطى تنها براى شكاف  هاى با مقياس بزرگ استفاده مى  شود.
پس از آن شكستگي روي صفحه قائم عمود بر Sh گسترش مي يابد. 
كمينه فشاري كه باعث ايجاد شكستگي در ديواره چاه شده و به فشار 

شروع شكست (Pf) معروف است از رابطه زير به دست مي آيد:

Pf PO= +
T+3б

22
-б11

2-α( 1-θ
1-2θ)

                                                          (4)

در مواردي كه سيال غيرقابل  نفوذ باشد، تنش كلي Sθθ به شكل زير 
تغيير مى  كند:

Sθθ=бθθ+Pθ=3б22-б11+P0-Pw                                                           (5)

كه در روابط باال pw اختالف فشــار ســيال تزريق شــده،  P0فشــار 
منفذي ســيال موجود در ســازند، σθθ تنش مؤثر مماســى، T مقاومت 
كششي سنگ، υ نسبت پواسون، α ضريب بايوت، σ11 و σ22 به ترتيب 

تنش  هاى بيشينه و كمينه هستند.
در شــكل-3 نمايــى از توزيــع تنش  هاى القايى در اطــراف چاه با 
اســتفاده از روش تفاضل محدود نشــان داده شده اســت. با توجه به 
معادلــه-5، اگر چاه در تعادل باشــد؛ يعنى فشــار منفذىP0  و فشــار 
چــاه  PW با يكديگر برابر باشــند، با توجه به اينكه براســاس داده  هاى 
 MPa برابر با Sh ،44 MPa  برابر بــا  SH،موجــود از چاه مــورد مطالعه
40 وSv  برابر با MPa 87 اســت. بنابراين تنش القايى كمينه و بيشينه به 
ترتيب برابر با 76 و MPa 92 خواهند بود. همان گونه كه در شكل-3 
مشخص است اين نقاط كه توســط روش تفاضل محدود شبيه  سازى 

شده  اند نيز تقريباً همين اعداد را نشان مى  دهند.
با مشــخص شــدن وضعيت تنش  هاى القايى كمينه و بيشينه، تعيين 
جهتى كه شــكاف هيدروليكى در آن راســتا تعيين مى  شود مشخص 
خواهد شــد. شــكاف در جهت تنش القايى كمينــه و عمود بر تنش 
القايى بيشينه تشكيل خواهد شد. راستاى تشكيل شكاف هيدروليكى 

در شكل-4 نشان داده شده است.

2- روش عددى المان مجزا
پس از تعيين جهت شــكاف هيدروليكى، با استفاده از روش المان 

 وضعيت و موقعيت تنش  هاى القايى كمينه و بيشينه روى ديواره چاه  3    

  
 جهت تشكيل شكاف هيدروليكى براساس توزيع تنش  هاى اطراف چاه  4    
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مجزا وضعيت شكاف  هاى اطراف چاه شبيه  سازى مى  شود. همان طور 
كه در شكل-5 مشاهده مى  شــود در اين شبيه  سازى تنها شكاف  هاى 
طبيعــى اطــراف چاه كــه به يكديگر متصلند و يك دســته شــكاف 
طبيعى را تشــكيل مى  دهند نشان داده شــده است. به عبارت ديگر در 
ناحيه  هايى كه شكاف طبيعى مشاهده نمى  شود، امكان وجود شكافى 
بــه صورت جدا افتــاده و بدون اتصال به شــكاف طبيعى ديگرى نيز 
هســت. روش المان مجزا، يك روش تحليل عددي دو بعدي اســت 
كه براي تحليل مكانيك  ســنگي محيط  هاي ناپيوسته تهيه شده است. 
بــه كمك اين روش مى  توان واكنش يك محيط ناپيوســته (به عنوان 
مثال سنگ تكتونيزه و به شدت درزه  دار) را در برابر بارهاي استاتيكي 
و ديناميكي شبيه  ســازي كرد. در اين روش، محيط سنگي را به عنوان 
مجموعــه  اي از بلوك  هــاي مجزا تعريف مي  كنند كه ناپيوســتگي  ها 
(مثل درزه  ها) در آنها به عنوان شرايط مرزي بين  بلوكي عمل مي  كند 
و جابجايي برشي مى تواند در امتداد اين ناپيوستگي ها و نيز چرخش 

بلوك  ها انجام گيرد. در اين روش امكان تعريف بلوك  ها به صورت 
صلــب و تغييرشــكل  پذير وجود دارد. بلوك  هاي تغييرشــكل  پذير به 
شــبكه  اي از المان  هاي با تفاوت محدود تقســيم  بندي شده و هر المان 
بــا رفتار تنش –كرنش خطي يا غيرخطي از پيش تعيين شــده  اي عمل 

مي  كند.
مــدل ارائــه شــده مدلى دو بعدى اســت كه شــامل يــك بلوك

20×20 متر در دوبعد X  و Y بوده و چاه درست در وسط بلوك واقع 
شده اســت. فرض مى  شــود شــكاف هيدروليكى فقط در اليه بهره  ده 
اعمال شــود و تمامــى پارامترها ثابت بــوده و تنها پارامتــر قابل تغيير 
طول شــكاف هيدروليكى، جهت و بازشــدگى آن باشد. چهار گره 
در چاه تعريف شــده كه دو گره در ســقف و دو گره در ديواره براى 
اندازه  گيرى نرخ جريانى ســيال به داخل چاه هستند. داده  هاى به كار 
رفته در اين مدل با نمودارگيرى از چاه و هم  چنين مغزه  گيرى به دست 
آمده  اند. اصلى  ترين اين داده  ها در جدول-1 آمده اند. وضعيت جريان 
سيال در شكاف  ها در شكل-5 نمايش داده شده است. اين شكل تنها 
جريان  هــاى اصلى و بزرگ در شــكاف  هايى با نفوذپذيرى بيشــتر را 
نشــان مى دهد. جريان سيال در تمامى شكاف  ها سيال حضور دارد اما 
در اينجا جريان  هاى بزرگ و مهم نشــان داده شــده  اند. در شــكل-6 

جريان  هاى كوچك در شكاف  هايى با نفوذپذيرى كم  6    

 موقعيت شكاف  ها و جريان  هاى موجود در آنها در اطراف چاه  5    
داده  هاى عمومى

ابعاد بلوك انتخابى 8×8 m

قطر چاه 8/5 in

چگالى سيال مخزن 11 kg/m3

مدول بالك سيال مخزن 1e6

خصوصيات سنگ بكر

چگالى 1800 kg/m3

مدول برشى 20 e9

خصوصيات شكاف  هاى طبيعى

ميانگين سختى 400 e9 (جابه جايى/ تنش)

ميانگين زاويه شكست 30°

ميانگين نفوذپذيرى 100 mD

مدل ساختارى كلومب

 1     داده  هاى به كاررفته در روش المان مجزا
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نيز مى  توان با بزرگ نمايى روى شــكاف  ها جريان ســيال را در آنها 
مشاهده كرد.

در اينجا براى انتشــار شــكاف هيدروليكى از مدل PKN  استفاده 

شده است. در اين مدل فرض مى  شود طول شكاف هيدروليكى بسيار 
بيشــتر از ارتفاع يا بازشدگى شكاف هيدروليكى باشد. شكاف ايجاد 
شــده داراى ارتفاع ثابت مستقل از طول شكاف است. همان طور كه 
اشاره شد خصوصيات مخزن شامل شكاف  هاى طبيعى، چاه و سنگ 
بكر در جدول-1 آمده اســت. بر اين اســاس شكاف هيدروليكى در 
راســتاى تعيين شــده ايجاد مى  شود [7]. طول شــكاف در هر مرحله 
افزايش مى  يابد؛ يعنى ابتدا شــكافى به طول 2 متر ايجاد مى  شــود، در 
مرحله بعد شكافى به طول 4 متر و اين روند ادامه مى  يابد تا به شكافى 
به طول 20 متر مى  رسيم كه در واقع برابر ابعاد بلوك تعيين شده است. 

اين مراحل را مى  توان در شكل-7 مشاهده كرد.
شــكاف هيدروليكى زمانى در شــكل  ها نشــان داده مى  شود كه به 
شــكافى متصل گــردد. مثًال در شــكل-10 زمانى كه طول شــكاف 
هيدروليكى 2 متر است هيچ شكافى در شكل مشخص نيست؛ چراكه 
شــكافى با اين طول، شــكاف ديگرى را قطع نمى  كند يا به شــكافى 

 شكاف هيدروليكى اعمال شده با طول  هاى متفاوت  7    

 

 

 پديده القاء  شدن شكاف  ها در شكافى هيدروليكى به طول 6 متر  9    

 نرخ توليد در حاالت طبيعى و اعمال شكاف هيدروليكى با طول  هاى مختلف  8    
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متصل نمى  شــود. زمانى كه طولى شــكاف هيدروليكى 16 متر است 
طــول آن در پايين افزايــش مى  يابد؛ چراكه به شــكاف  هاى ديگرى 

متصل مى  شــود اما به دليل اينكه به شكافى متصل نمى  شود در قسمت 
ديگرى يعنى قسمت بااليى شكاف امتداد پيدا نمى  كند. بنابراين امتداد 
شكاف در شــكل افزايش نمى  يابد. شــكل-8 نرخ توليدى در حالتى 
كه شــكاف هيدروليكى با طول  هاى متفاوت اعمال مى  شــود را نشان 
مى  دهــد. نرخ توليدى بر مبناى دو گره در ســقف و دو گره ديگر در 
ديواره چاه تعريف شــده و مجموع جريانى عبورى از اين گره  ها برابر 

كل نرخ توليدى است.
شــكل-9 پديده القاء  شدن شــكاف را براى شــكافى هيدروليكى 
با طول 6 متر نشــان مى  دهد.در اينجا دو شــكاف كوچك به شكافى 

هيدروليكى كه با طول 6 متر اعمال شده متصل مى  شوند.
بــه طور معمــول با افزايش طول شــكاف، تعداد شــكاف  هايى كه 
توسط شكاف هيدروليكى قطع مى  شود افزايش يافته و از طرف ديگر 
احتمال القاء  شدن شكاف  ها نيز بيشتر مى  شود. نرخ توليد در طول  هاى 
مختلف شــكاف هيدروليكى نشان مى  دهد كه زمانى كه طول شكاف 
برابر 10 و 12 متر اســت نه تنها توليد نسبت به زمانى كه طول شكاف 
برابر 8 متر اســت افزايش پيدا نمى  كند بلكه با كاهش توليد نيز مواجه 
مى  شويم. همان طور كه در شكل-10 مشاهده مى  شود در قسمت  هاى 
b و c جريــان معكوس اســت. اين بدان معناســت كه با وصل  شــدن 
شــكاف هيدروليكى به شــكافى كه در شكل مشــخص شده، جهت 
جريان از شــكاف هيدروليكى به شــكاف، طبيعى است. ممكن است 
دليل اين كاهش توليد چنين باشــد كه با اتصال شكاف هيدروليكى به 
اين شكاف، جريان ســيال به جاى آنكه از طريق شكاف هيدروليكى 
وارد چاه شــود به داخل شــكاف راه يابد. براى شكاف هيدروليكى با 
طول 12 متر نيز همين وضعيت برقرار خواهد بود؛ چراكه در قســمتى 
كه جريان وارد شــكاف مى  شــود با افزايش طول شكاف از 10 به 12 

متر، شكاف هيدروليكى به شكافى متصل نشده است.
براى اطمينان از اين تحليل، شــكافى هيدروليكى با طول 14 متر نيز 
بررسى مى  شــود. همان گونه كه در شكل-11 مشخص است جريانى 
كه وارد شــكاف هيدروليكى مى  شود در واقع جزو جريان  هاى اصلى 
و بزرگ اســت. بنابراين علت افزايش توليد را مى  توان بدين صورت 
عنوان كرد كه وقتى شكاف هيدروليكى با طول 14 متر اعمال مى  شود، 
اين شكاف به شكاف  هايى متصل مى  شود كه نفوذپذيرى بااليى داشته 
و جريان اصلى و بزرگى دارند كه اين جريان سبب خنثى  شدن جريان 
از شــكاف هيدروليكى به سمت شكاف در قسمت مورد بررسى شده 

و منجر به افزايش توليد مى  شود.
 وضعيت جريان در قسمتى از شكاف هيدروليكى به طول 14 متر  11    

 وضعيت جريان سيال در قسمت  هايى باشكاف هيدروليكى به طول 10 و 12 متر  10    



47

ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 99 / اسفند ماه 1391- فروردين ماه 1392

نتيجه  گيرى
در اين مطالعه عمليات شــكاف هيدروليكى بــا طول  هاى مختلف 
در يك مخزن شكاف  دار بررســى شد. در مخازن شكاف  دار معموالً 
با افزايش طول شــكاف هيدروليكى اعمالى، نــرخ توليد نيز افزايش 
مى  يابــد. اما اين موضوع بســتگى به تعداد شــكاف  هاى قطع شــده و 
القاءشدگى شكاف  ها دارد. اگر شــكاف هيدروليكى به شكاف  هاى 
طبيعى كــه جريان  هاى اصلــى و بزرگ در آنها جريــان دارد متصل 
نشــود، نمى  تواند توليد را تا حد انتظار افزايش دهد؛ به طورى كه اگر 
اين طول شــكاف هيدروليكى طراحى شده به شكاف  هاى طبيعى كه 
ســهم اندك يا ناچيزى در جريان ســيال در مخزن ايفا مى  كنند (يعنى 
شــكاف  هاى طبيعى با نفوذپذيرى كم) ختم شود، اين امر حتى سبب 
تغيير جهت جريان و كاهش توليد نيز خواهد شد. بنابراين تعيين طول 
شكافى كه بتواند به شكاف  هاى طبيعى با جريان  هاى اصلى ختم شود 
در طراحى عمليات شــكاف هيدروليكى بســيار حائز اهميت اســت. 
زمانى كه شــكاف هيدروليكى در چنين محيطى با شكاف  هاى طبيعى 
اعمال مى  شــود، واكنش  هــاى پيچيده  اى بين شــكاف هيدروليكى و 
شــكاف  هاى طبيعى به وجود مى  آيد.در مخازن شكاف  دار با افزايش 
طــول شــكاف هيدروليكى، رونــد توليد افزايشــى بود؛ امــا به دليل 

اينكــه در واكنش بين شــكاف هيدروليكى با شــكاف طبيعى پديده 
مكش  معكوس رخ مى  داد، اين افزايش ناپيوســته بود. اين پديده بسته 
به نوع شــكاف طبيعى، توليد را تحت تأثير قرار داده و ســبب كاهش 

آن مى  شد.
با توجه به اينكه با اســتفاده از توزيع تنش  هــاى اصلى يا تنش  هاى 
القايــى اطــراف چاه مى  توان جهتــى را كه شــكاف هيدروليكى رخ 
مى  دهد مشــخص كــرد، (در اين مطالعه اين كار با اســتفاده از روش 
تفاضل محــدود صورت گرفــت) بنابراين با توجه به اينكه شــكاف 
در چه راســتايى اتفاق مى افتد و آيا در اين راســتا شكاف  هاى طبيعى 
با جريان  هاى اصلى در مســير شكاف ايجاد شــده قرار دارند يا خير، 
اقتصادى بودن عمليات شكاف هيدروليكى و نرخ توليد قابل  پيش  بينى 
خواهــد بــود. البتــه در عمليــات شــكاف هيدروليكى بايــد فرآيند 
القاءشــدگى شــكاف  ها را نيز مدنظر قرار داد؛ چراكــه اين موضوع 
مى  توانــد ســبب افزايش يــا كاهش توليــد گــردد. بهينه  ترين حالت 
عمليات شكاف هيدروليكى را مى  توان زمانى دانست كه شكاف  هاى 
اصلى با جريان  هاى بزرگ طورى در راســتاى شــكاف هيدروليكى 
قرار گيرند كه شــكاف هيدروليكى بتواند اين شــكاف  هاى طبيعى را 

به چاه متصل نمايد.
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