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كاربرد مكانيك سنگ از سال ها پيش در بخش هاي مختلف صنعت نفت 
دنيا و در موضوعاتي چون شكافت هيدروليكي، ذخيره سازي زيرزميني 
گاز، ماس��ه دهي چاه ها، نشس��ت س��طح زمين يا كف دريا، فعال شدن 
گسل ها، تغيير تراوايي، بهره دهي چاه ها، ازدياد برداشت از مخازن نفت 
س��نگين و...، مطرح ش��ده و پروژه هاي زيادى در رابط��ه با آن تعريف 
شده است. در ايران به رغم ثبت مشكالتي نظير مچالگي لوله ی جداري، 
توليد ماس��ه، بهره دهي چاه ها در مخازن ش��كافدار، مشكالت آينده ی 
ذخيره س��ازي گاز و...، مطالع��ات ژئومكانيك��ي مورد توج��ه جدي قرار 
نگرفته است، به همين دليل اطالعات ناچيزي در مورد خواص مكانيكي 

سنگ مخزن و پوش سنگ ميادين هيدروكربوري موجود است.
قبل از حفاری، تنش های مکانیکی در س��ازند کمتر از مقاومت س��نگ 
اس��ت. سنگ تحت این ش��رایط متعادل و یا نزدیک به تعادل در حالت 
پایدار قرار دارد. اما بعد از عملیات حفاری، نیروهای برش��ی، کششی و 
تراکمی س��نگ اطراف چاه تغییر می کنند. تحت این شرایط سنگ های 
اطراف چاه می توانند ناپایدار ش��ده و ش��روع به تغییر شکل، شکست و 

غارشدگی کنند و یا در سیال حفاری حل شوند.
عالوه بر اهميت زياد ژئومكانيك در مديريت مخزن و در مس��ائلی نظير 

پايداري چاه، توليد ماسه، ش��كافت هيدروليكي و نشست زمين، اخيرا 
عالقه ی روزافزوني به توسعه ی رابطه ی بين شبيه سازهاي جريان سيال 
و مدل ه��اي ژئومكانيكي نيز به وجود آمده اس��ت.]1[ جهت پيش بيني 
بازه ايم��ن و پايدار وزن گل حفاري در چاه ه��اي آينده ميدان و درك 
بهتر پارامترهاي موثر در ناپاي��داري ديواره ی چاه و همچنين به منظور 
پيش بين��ي بازه ايمن و پايدار وزن گل ب��راي حفاري چاه هاي آينده ی 

ميدان، ساخت مدل ژئومكانيكي ضروري به نظر مي رسيد.
مدل ژئومكانيكي نمايش��ي عددي از وضعيت تنش هاي درجا و خواص 
مكانيك س��نگ براي يك س��تون چينه شناس��ي در ميدان است. مدل 
ژئومكانيكي در حالت كلي خواص االستيس��يته ديناميك س��ازند را به 
خواص االستيس��يته استاتيك معادل آن مرتبط ساخته كه اين خواص 
االستيسيته اس��تاتيك براي تعيين مقاومت سازند و تنش هاي درجاي 
زمين به كار مي روند.]2[ مدل ژئومكانيكي از پروفايل هاى عمقي شامل 
پارامترهاي االستو � پالستيك، مقاومت سنگ، تنش هاي درجاي زمين، 

فشار منفذي و جهت تنش هاي درجاي زمين تشكيل شده است.]2[
در مکانیک سنگ مدل هایی که از راه جبری قابل حل و تفسیر هستند، 
تحلیل مناس��ب از تغییر ش��کل و ش��رایط شکس��ت برای نمونه هایی 
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که هندس��ه و ویژگی مکانیکی س��اده ای دارند، ارائ��ه می کنند. امروزه 
روش های متفاوت مدل س��ازی عددی، همچ��ون روش تفاضل محدود 
در تحلیل رفتار پیوس��ته، ناپیوس��ته و شبه پیوس��ته، در کنار مدل های 
تحلیلی کاربرد بسیار دارد. برای شبیه سازی شرایط شکست در نمونه ها، 

مدل ساز ژئومکانیکی FLAC به کار برده شده است.
محی الدین و همکاران1)2001(، مش��کالت ناپایداری چاه به وجود آمده 
در یک مخزن ماسه ای در عربستان را بررسی کردند. آنها با مجموعه ای 
از آنالیزهای آماری و س��اخت مدل ژئومکانیکی دالیل ناپایداری چاه را 
شناس��ایی و پنجره وزن گل ایمن برای حفاری این سازند را پیش بینی 
کردن��د.]3[ نگوین و هم��کاران2)2007( ناپایداری ش��یل نهر عمر در 
میدان زکوم امارات را مورد بررس��ی قرار دادن��د. در این مطالعه، برای 
انجام آزمایش های مکانیکی روی س��نگ، روش جدیدی معرفی شد که 
در آن از ابزار آزمایش برش مس��تقیم شیب دار برای نمونه های مغزه در 
اندازه های کوچک تر استفاده می شود.]4[ ابالیوگلو و همکاران3)2011(، 
ناپایداری چاه و مشکالت حفاری در میدان های شمالی عراق را با توجه 
ب��ه نقش ژئومکانیک در این مباحث، بررس��ی کردند. مدل ژئومکانیکی 
سازند کلوش با تخمین خواص مکانیک سنگ و مقادیر تنش های برجا 
س��اخته شد و در پایان پیش بینی مدل در مورد ریزش چاه با داده های 

کالیپر4 مقایسه شد.]5[

2- روش مطالعه
جهت تعیین فش��ار بهینه گل حفاری باید مراحل مختلفی انجام ش��ود، ابتدا 
باید داده های نمودارگیری تهیه ش��ود، پس از کس��ب داده های نمودارگیری 
مدول های االس��تیک در دو حالت دینامیک و استاتیک محاسبه خواهند شد. 
در ادامه تنش های برجا تعیین خواهند ش��د و با توجه به پارامترهای محاسبه 

شده در نهایت فشار گل حفاری محاسبه خواهد شد.
پارامترهای ژئومکانیکی مخزن حاصل از بررس��ی های دینامیکی با استفاده از 
نموداره��ای الگ صوتی و چگالی به دس��ت می آیند. با اندازه گیری خواص یاد 
ش��ده، پارامترهای ژئومکانیکی س��ازند )مدول های االستیک سنگ مخزن در 

حالت دینامیکی( به این شرح محاسبه می شوند:]6[
 ∆tc ،زمان س��یر امواج برشی ∆ts ،چگالی س��نگ pb ،1 در روابط جدول
زمان س��یر امواج فشاری هس��تند. در این روابط زمان گذر موج فشاری و 
برش��ی بر حسب میکروثانیه بر فوت و چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر 
مکعب اس��ت. به دلیل این که تغییرات در ژئومکانیک که وابسته به سنگ 
می باش��د، آرام اس��ت، بنابراین محاس��بات دینامیکی باید به محاس��بات 
اس��تاتیکی تبدیل شوند. در این قس��مت این نکته حائز اهمیت است که 
برای تبدیل مدول های دینامیکی به استاتیکی روابط متعددی وجود دارد.

1-2- محاسبه پارامترهای مقاومتی سنگ 
در ای��ن مرحل��ه پارامتر مقاومت تراکمی تک محوری5 س��نگ مخزن با 

اس��تفاده از رابطه زیر به دس��ت می آید. برای محاسبه مقاومت تراکمی 
تک محوری روابط متعددی وجود دارد. 
 / ) / * )UCS Est= +2 28 4 1089                                           )1(

2-2- تعیین تنش های برجا 
یک��ی از پارامتره��ای ورودی و مهم در معیارهای شکس��ت، تنش های 
( یکی از تنش های اصلی است  vσ برجا اس��ت. تنش عمودی یا روباره )
( دو تنش اصلی دیگر  hσ ( و حداقل ) Hσ و تنش های افقی حداکثر )
هستند. تنش عمودی به وسیله انتگرال دانسیته سنگ از سطح تا عمق 

موردنظر به  این صورت به دست می آید: 
مقدار این تنش با استفاده از نمودار چگالی بالک به دست می آید.]7[

z

v gdz gzσ ρ ρ= ≅∫
0

                                                     )2(

vσ تنش قائم، g شتاب جاذبه و z عمق از سطح مبنا است.  که در آن 
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ب��ا توج��ه به اینکه نمودار چگال��ی بالک اغلب در بخ��ش مخزنی رانده 
می ش��ود، باید رگرس��یون این نمودار تا سطح زمین و با داشتن چگالی 

سنگ های سطح زمین به دست آید. 
مق��دار تنش های افقی حداقل و حداکثر توس��ط روابط پرواالس��تیک6 

به صورت زیر تعیین می شوند:
)3(sta sta

h v p p y x
E vEv v P P

v v v v
σ σ α α ε ε= − + + +

− − − −2 21 1 1 1
sta sta

H v p p x y
E vEv v P P

v v v v
σ σ α α ε ε= − + + +

− − − −2 21 1 1 1

                         )4(
                                                                      

فش��ار  pP α ضریب بایوت7،  υ ضریب پواس��ون،  ک��ه در روابط فوق، 
کرنش در جهت تنش افقی  yε xε و منفذی، E مدول یانگ اس��تاتیک ،  
حداقل و حداکثر هس��تند که می توانند به صورت کشش��ی یا فش��اری 
α برابر صفر باشد، این بدان معناست که سنگ تقریبا بدون  باشند. اگر
α برابر یک باشد نشان دهنده یک محیط  تخلخل است. در حالی که اگر
کامال متخلخل اس��ت. بعد از به دس��ت آوردن پارامتره��ای فوق باید با 
رابطه ای که اندرسون در سال 1951 توصیفی برای رژیم تنش های برجا 
بر اساس مقادیر نسبی بین تنش های افقی و عمودی منطقه ارائه کرد، 
مقایسه کرد. او پیشنهاد داد که رژیم تنش ها در گسل نرمال یا کششی 

( و در  H h vσ σ σ≥ ≥ ( و در گسل معکوس به صورت ) v H hσ σ σ≥ ≥ به صورت )
( است. H v hσ σ σ≥ ≥ امتداد لغز به صورت )

3-2- تعیین محدوده فشار در شکستگی و برشی 
در هن��گام حفاری چاه ارتباطی که میان فش��ار گل و تنش های اصلی 
اتف��اق می افتد باعث به وجود آمدن میدان تنش��ی به ن��ام میدان تنش 
القایی می ش��ود. محاس��بات تنش های القایی در ارزیابی ژئومکانیکی و 
تعیین انواع شکستگی های دیواره چاه بسیار مهم است. به منظور تعیین 
محدوده فشار در شکست کششی و برشی باید تنش های القایی مماسی 
حداکث��ر، محوری حداکثر و ش��عاعی حداکثر، که بع��د از حفر چاه در 
اثر تمرکز تنش ها در توده س��نگ به وجود می آین��د را طبق روابط زیر 

محاسبه کرد:

max max minH h w pS S P Pθθσ = − − −3

max max min) (zz v H h pS S S Pσ υ= + − −2

rr w pP Pσ σ= = −3

)6(
)7(

)5(

در روابط باال، فش��ار گل اعمالی به چاه تنها با داش��تن وزن گل و عمق 
در اعماق مختلف قابل محاس��به است. در روابط فوق، تنش های القایی 
محوری عملکردش��ان به موازات محور چاه اس��ت، تنش القایی شعاعی 
عم��ود بر دیواره چاه عمل می کند و تنش های القایی مماس��ی عمود بر 
صفحه تنش القایی ش��عاعی و تنش القایی محوری می باشد یا به عبارت 
دیگر حول دیواره چاه اس��ت. تنش القایی مماس��ی باعث ریزش دیواره 

چاه می شود و در حالت کلی با اصطالح تولید ماسه8 همراه می شود.

4-2- مطالعه و بررسی وضعیت و نوع شکستگی ها و گسیختگی های دیواره 
چاه

با توجه به پارامترهای گفته شده می توان وضعیت و نوع شکستگی ها و 
گسیختگی دیواره چاه را تعیین کرد. شکستگی دیواره چاه به دو دسته 

کلی تقسیم می شود: 
*شکستگی های برشی

*شکستگی های کششی
شکستگی های برش��ی حاصل انتخاب وزن گل حفاری کمتر نسبت به 
فش��ار منفذی ایجاد می شوند. شکس��تگی های کششی نیز حاصل وزن 
باالی گل حفاری اس��ت. هر کدام از این نوع شکس��تگی ها با توجه به 
رابطه تنش های القایی به دس��ته های مختلف طبقه بندی می ش��وند که 

در جداول زیر قرار گرفته اند:]8[

3- نتایج
نموداره��ای اولیه موردنیاز برای محاس��به پارامترهای مکانیکی مخزن 

  2   مدل های شکست برشی  

مدلتوضیحات

zzشکستگی معمولی rrθθσ σ σ≥ ≥)SWBO( گسیختگی برشی عریض

zzشکستگی كامل اطراف چاه rrθθσ σ σ≥ گسیختگی برشی ضربه ای كم عمق ≤
)SSKO(

یک شکست معمولی است 
اما سنگ نمی خواهد به داخل 

چاه سقوط كند
zz rr θθσ σ σ≥ گسیختگی برشی پله ای با زاویه باال ≤

)SHAE(

σ 1 >  σ 2 > σ 3

2   پارامترهای االســتیک دینامیکی: مدول برشی )اول از سمت راست(، 
مدول یانگ )دوم از ســمت راســت(، مدول حجمی )ســوم از ســمت 

راست(

   
(سوم حجمي دول م(دوم از سمت راست)، يانگ (اول از سمت راست)، مدول  برشي مدول: ديناميكي پارامترهاي االستيك -2شكل 

 از سمت راست)

 
دهنده مدول حجمي، مدول برشي و مدول يانگاز چپ به راست نشاناستاتيك:  پارامترهاي االستيك -3شكل   
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مورد مطالعه ش��امل نموداره��ای نوترون، چگال��ی، نمودارهای صوتی 
فش��اری و برشی بر حسب عمق الیه مورد مطالعه است، که در شکل1 
نش��ان داده ش��ده اند. نمودارهای زیر برحس��ب عمق الیه مورد مطالعه 
به دس��ت آمده اند و پس از محاسبات، ترسیم ش��ده است. عمق الیه ی 
مورد مطالعه از 2379 تا 2829 متری اس��ت. یعنی به عبارت س��اده تر 
450 متر از الیه موردنظر که در همان الیه مخزنی اس��ت مورد مطالعه 
و بررس��ی قرار گرفته است. این مطالعه بر روی یکی از چاه های مخزن 

آسماری انجام شده است.
 در اش��کال2 و 3،  نمودار پارامترهای االستیک دینامیکی و استاتیکی 

به دست آمده مخزن مورد مطالعه برحسب GPa نشان داده شده اند. 
     

1-3- تنش های برجا
تنش های برجا طبق نموارهای چگالی و فش��ار منفذی و مقادیر ضریب 
پوآسون و مدول االستیک اس��تاتیک به صورت زیر به دست آمده است. 
نمودار این پارامترها در شکل4 آورده شده است. طبق شکل4 مشخص 
اس��ت که می ت��وان تصویر را به دو ب��ازه تبدیل کرد ب��ه طریقی که از 
عم��ق 2379 متری تا 2595 متری تنش روباره از تنش افقی حداکثر، 
کوچک تر بوده و از تنش افقی حداقل بزرگ تر می باشد و در این ناحیه 
رژیم گس��ل موجود از نوع امتداد لغز اس��ت و در عمق 2595 متری تا 
2829 مت��ری تنش روباره از تنش های افقی حداکثر و حداقل بیش��تر 

است. طبق دس��ته بندی آندرسون، در این عمق، رژیم تنش موجود در 
این س��ازند به صورت گسل نرمال معرفی شده اس��ت، ولی در کل بازه 
عمقی موجود مقادیر تنش ه��ای عمودی، افقی حداکثر و افقی حداقل 

به ترتیب 67/66، 63/96 و 56/2 مگاپاسکال به دست آمده است.
 

2-3- پنجره فشار گل حفاری
با توجه به تصویر به دس��ت آمده از پنجره گل حفاری مش��خص اس��ت 
که حداقل فش��ار گل حفاری می تواند در بازه 30 تا 55 مگاپاسکال در 
نظر گرفته ش��ود و همچنین حداکثر فش��ار گل حفاری بین 60 تا 80 
مگاپاس��کال اس��ت. با توجه به این تصویر، برای در نظر گرفتن حفاری 
تح��ت تعادل )فرو تعادل9( باید فش��ار گل حف��اری تقریبا کمتر از 27 
مگاپاس��کال در نظر گرفته ش��ود تا حفاری به صورت ف��رو تعادل انجام 
شود اما برای بهترین حفاری در حالت باالی تعادل )فرا تعادل10(، فشار 
گل انتخابی اگر بین فش��ار حداقل تا فش��ار افقی حداقل در نظر گرفته 
شود ایمن ترین حالت حفاری و پایدارترین حفاری از نظر ریزش دیواره 
چاه انجام خواهد ش��د. یعنی در این حالت باید فش��ار گل حفاری برای 
ایمن تری��ن حالت تقریبا بین بازه 30 تا 55 مگاپاس��کال در نظر گرفته 
ش��ود. جمع بندی داده هایی که از روابط تجربی به دس��ت آمده اس��ت، 

به صورت کلی به شرح جدول 5 است.

FLAC 3-3- تحلیل با نرم افزار
 فش��ار گل در حفاری های چاه های نفت��ی باید به صورت عمود بر جدار 
داخلی چاه اعمال ش��ود. برای اعمال فش��ار گل در ابتدا فشار مکانیکی 
موردنظر و در ادامه فش��ار هیدرولیکی س��یال گل به جدار داخلی چاه 
اعمال می ش��ود. باید توجه داش��ت که مقادیر فش��ار مکانیکی و فشار 
هیدرولیکی س��یال با یکدیگر برابر هس��تند. برای اعمال فش��ار به کل 
محی��ط داخل چاه کافی اس��ت دو نقطه گره ای مج��اور در محیط چاه 
فراخوانی شوند. نرم افزار FLAC رفتار ساختارهای خاکی، سنگی و مواد 
دیگر را که ممکن اس��ت دستخوش جریان پالستیک در هنگام رسیدن 
به نقطه تس��لیم ش��وند، شبیه س��ازی می کند. این اجزا، شبکه ای را که 

3   پارامترهای االســتیک استاتیک: از چپ به راست نشان دهنده مدول 
حجمی، مدول برشی و مدول یانگ

   
(سوم حجمي دول م(دوم از سمت راست)، يانگ (اول از سمت راست)، مدول  برشي مدول: ديناميكي پارامترهاي االستيك -2شكل 

 از سمت راست)

 
دهنده مدول حجمي، مدول برشي و مدول يانگاز چپ به راست نشاناستاتيك:  پارامترهاي االستيك -3شكل   
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  3   مدل های شکستگی كششی

مدلتوضیحات

)TVER( گسیختگی كششی قائمzz rrθθσ σ σ≥ شکستگی كششی در این حالت به صورت عمودی است≤

)THOR( گسیختگی كششی افقیzz rrθθσ σ σ≥ شکستگی كششی در این حالت به صورت افقی است≤

)TCYL( گسیختگی كششی شعاعیzz rr θθσ σ σ≥ شکستگی كششی در این حالت ب صورت شعاعی است≤

σ 3

  4   مقادیر پارامترهای االستیک سنگ مخزن مورد مطالعه

ضرایبمیانگین

27/00Ed )Gpa(  

10/33Gd )Gpa(

23/22Kd )Gpa(

10/13Es )Gpa(

3/88Gs )Gpa(

8/72Ks )Gpa(
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کاربر برای مدل س��ازی موضوع موردنظر طراحی کرده اس��ت، تشکیل 
می دهن��د. هر المان بر طب��ق قانون تنش � کرنش خط��ی یا غیرخطی 
تعیین ش��ده در مقاب��ل نیروی وارده یا مرزهای محدود ش��ده، از خود 

واکنش نش��ان می دهد. مواد می توانند تسلیم ش��وند یا جریان یابند و 
شبکه می تواند تغییر شکل دهد و با مواد نشان داده شده، جابه جا شود. 
در این مطالعه، ش��بکه ای با مش بندی 50 در 50 انتخاب ش��د و نتایج 

آنها در قسمت های زیر به تفصیل تشریح شده است.
همان طور که مش��خص اس��ت با اس��تفاده از پنجره گل حفاری، فشار 
اعمال ش��ده ب��رای حفاری چاه به صورت باالی تعادل بوده اس��ت. پس 
به همین ترتیب جریان گل به داخل الیه سنگی نفوذ می کند. بردارهای 

جریان نفوذی به داخل الیه سنگی در شکل6 مشاهده می شود.
 

وضعی��ت االستوپالستیس��یته مصال��ح س��نگی در حی��ن حف��اری را 
می ت��وان از وضعی��ت آنه��ا در نرم افزار FLAC مش��اهده کرد. وضعیت 
االستوپالستیس��یته زون های مجاور چاه در شکل7 مشاهده می شود. با 
توجه به فشار بیشتر گل در حفاری باالی تعادل انتظار می رود عملکرد 
محیطی در این حالت بیشتر در جهت اطمینان باشد که در شکل7 این 

موضوع به خوبی قابل مشاهده است.

4- نتیجه گیری
در نهایت نتایج زیر ازاین پژوهش حاصل شد:

در ای��ن مطالعه پس از مدل س��ازی عددی ژئومکانیک��ی دیواره ی چاه 
به وسیله مدل سازی عددی، نمودارها و جداول به دست آمدند و سپس با 

5   پنجره گل حفاری

هاي افقي حداكثر و حداقلهاي روباره و تنشتنش -4شكل   

 پنجره فشار گل حفاري -3-2

تواند در بازه كه حداقل فشار گل حفاري مي استدست آمده از پنجره گل حفاري مشخص هبا توجه به تصوير ب
با  است.مگاپاسكال  80 تا 60مگاپاسكال در نظر گرفته شود و همچنين حداكثر فشار گل حفاري بين  55 تا 30

كمتر از  بايد فشار گل حفاري تقريبا )9(فرو تعادل براي در نظر گرفتن حفاري تحت تعادل ،توجه به اين تصوير
اما براي بهترين حفاري در حالت باالي  ودانجام شصورت فرو تعادل مگاپاسكال در نظر گرفته شود تا حفاري به 27

ترين اگر بين فشار حداقل تا فشار افقي حداقل در نظر گرفته شود ايمن يفشار گل انتخاب ،)10(فرا تعادل تعادل
. يعني در اين حالت بايد فشار گل شدخواهد  انجامحالت حفاري و پايدارترين حفاري از نظر ريزش ديواره چاه 

  مگاپاسكال در نظر گرفته شود. 55 تا 30ترين حالت تقريبا بين بازه حفاري براي ايمن

  

  
  پنجره گل حفاري -5شكل 

  .زير استشرح صورت كلي بهبه ،دست آمده استهايي كه از روابط تجربي بهبندي دادهجمع

  

  ضرايب حاصل از مطالعات فوق در حالت ميانگين -5جدول 
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6   نفوذ بردارهای جریان گل به داخل الیه سنگ در اطراف جداره چاه

وارده كرنش خطي يا غيرخطي تعيين شده در مقابل نيروي ـالمان بر طبق قانون تنشدهند. هر تشكيل مي ،است
تواند توانند تسليم شوند يا جريان يابند و شبكه ميدهد. مواد مييا مرزهاي محدود شده، از خود واكنش نشان مي

انتخاب  50در  50بندي اي با مششبكه ،در اين مطالعه جا شود.هجاب ،تغيير شكل دهد و با مواد نشان داده شده
  ده است.شح يشرتبه تفصيل  زيرهاي د و نتايج آنها در قسمتش

صورت باالي فشار اعمال شده براي حفاري چاه به ،با استفاده از پنجره گل حفاري استطور كه مشخص همان
كند. بردارهاي جريان نفوذي به همين ترتيب جريان گل به داخل اليه سنگي نفوذ ميتعادل بوده است. پس به

  شود.مشاهده مي 6داخل اليه سنگي در شكل

  
  بردارهاي جريان گل به داخل اليه سنگ در اطراف جداره چاهنفوذ  -6شكل 

مشاهده  FLACافزار توان از وضعيت آنها در نرموضعيت االستوپالستيسيته مصالح سنگي در حين حفاري را مي
شود. با توجه به فشار بيشتر گل در مشاهده مي 7هاي مجاور چاه در شكلكرد. وضعيت االستوپالستيسيته زون

اين  7رود عملكرد محيطي در اين حالت بيشتر در جهت اطمينان باشد كه در شكلمي باالي تعادل انتظارحفاري 
  خوبي قابل مشاهده است.موضوع به

  

4   تنش های روباره و تنش های افقی حداكثر و حداقل

 GPaمقادير پارامترهاي االستيك سنگ مخزن مورد مطالعه برحسب  -4جدول 

  ضرايب ميانگين
00/27  Ed (Gpa)    
33/10  Gd (Gpa)  
22/23 Kd (Gpa)  
13/10  Es (Gpa)  

88/3 Gs (Gpa)  
72/8  Ks (Gpa)  

  هاي برجاتنش -3-1

صورت هاي برجا طبق نموارهاي چگالي و فشار منفذي و مقادير ضريب پوآسون و مدول االستيك استاتيك بهتنش
توان كه مياست مشخص  4آورده شده است. طبق شكل 4شكلدست آمده است. نمودار اين پارامترها در هزير ب

متري تنش روباره از تنش افقي  2595 تامتري  2379د به طريقي كه از عمق كرتصوير را به دو بازه تبديل 
باشد و در اين ناحيه رژيم گسل موجود از نوع امتداد تر ميتر بوده و از تنش افقي حداقل بزرگحداكثر، كوچك

طبق  است.هاي افقي حداكثر و حداقل بيشتر متري تنش روباره از تنش 2829 تامتري  2595ر عمق و د استلغز 
ولي  ،ده استشصورت گسل نرمال معرفي رژيم تنش موجود در اين سازند به ،در اين عمق ،بندي آندرسوندسته

 2/56و  96/63، 66/67ترتيب هاي عمودي، افقي حداكثر و افقي حداقل بهدر كل بازه عمقي موجود مقادير تنش
  دست آمده است.همگاپاسكال ب
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  5   ضرایب حاصل از مطالعات فوق در حالت میانگین

ضرایبمیانگین
0/304  υ
27/00Ed  )Gpa(  

10/33Gd  )Gpa(

23/22Kd  )Gpa(

10/13Es  )Gpa(

3/88Gs  )Gpa(

8/72Ks  )Gpa(

44/38UCS )MPa(

56/2 hσ )MPa(   

67/66 Vσ )MPa(  

63/96 Hσ )MPa(  

28/24Pp )MPa(

74/24 θθσ )MPa(  

44/18 zzσ )MPa(  

4/96  rrσ )MPa(  
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طراح��ی در نرم افزار FLAC حفاری چاه ها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. 
در نهایت نتایج زیر از نمودارها به دست آمده است:

1- در این مطالعه مش��خص ش��د که با اس��تفاده از داده های نمودارگیری 
با اس��تفاده از علم ژئومکانیک می توان ش��رایط فشار در حالت حفاری های 
فروتعادلی و فراتعادلی را به دست آورد و با توجه به آن جلوگیری از رسیدن 

آسیب به دیواره چاه و مخزن و هرزروی گل حفاری را مشخص کرد.

2- در این گون��ه مطالع��ات ب��ا اس��تفاده از محاس��به ی تنش ه��ای 
واردش��ونده به توده سنگ و اس��تفاده از معیار شکست موهر کلمب 
حداق��ل و حداکثر فش��ار گل جهت حفاری ایمن نس��بت به اعماق 

مختلف به دست آمد.
3- یک��ی از راه های محاس��به ی دقیق فش��ار گل حفاری اس��تفاده از 
داده های مغزه گیری اس��ت که این روش مس��تلزم هزینه های زیاد و در 
بعضی اوقات عملی نش��دن طرح است که جایگزین این روش می توان 
از داده ه��ای نمودارگی��ری از جمله الگ های چگال��ی، صوتی و نوترون 

به همراه علم ژئومکانیک استفاده کرد.
4- در این مطالعه مقاومت فشاری تک محوری مقدار 38 /44 مگاپاسکال 
است و طبق دس��ته بندی اسمیت سختی سازند از نوع نرم و لیتولوژی 

سازند مورد مطالعه آهک، سنگ رس، ماسه و شیست متورق است.
5- با اس��تفاده از تنش های برجا مش��خص ش��د که در عمق 2379 تا 
2595 متری تنش افقی حداکثر از تمامی تنش ها بزرگ تر اس��ت و در 
این عمق تنش واردشونده به صورت امتداد لغز می باشد و در بازه 2595 
تا 2829 متری تنش واردش��ونده طبق تئوری اندرسون به صورت گسل 

نرمال در نظر گرفته شده است. 
6- مدل شکستگی برای این پژوهش گسیختگی برشی عریض معرفی شد 
و مدل شکستگی کششی از نوع گسیختگی کششی شعاعی معرفی شد.

7- طبق این مطالعه مش��خص ش��د که حداقل فشار گل در محدوده 
30 تا 55 مگاپاس��کال و حداکثر فش��ار گل حفاری در محدوده 60 تا 
80 مگاپاس��کال اس��ت و جهت حفاری در حالت ایمن بهترین فش��ار 
در بازه 30 تا 55 مگاپاس��کال می باشد و جهت تعیین شرایط حفاری 
فروتعادل باید فش��ار گل حفاری کمتر از فشار 27 مگاپاسکال در نظر 
گرفته ش��ود اما باید در این فشار به اتفاق های جانبی که امکان وقوع 

دارند، دقت کرد.   7   وضعیت االستوپالستیسیته مصالح سنگی

  6   اطالعات عمومی چاه
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