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 چکیده

ها با استفاده از دو روش تنش یجهت و بزرگ ران،یا یبنگستان در جنوب غرب یمخزن نفت یهاچاه یداریناپا ییمنظور شناساهب

. در دیردتنش حاصل استفاده گ لیصحت پروف دییتا یبرا زیچاه ن یهازشیر لیو تحل 1آزمون نشتی جی. از نتادیگرد نییمختلف تع

. دیاستفاده گرد زین د،ینمایتنش را برآورد م یو مقاومت سنگ، بزرگ زشیر هیکه با استفاده از زاو 2بارتونروش  زمطالعه، ا نیا

 .دهندیو روش بارتون نشان م آزمون نشتیحاصل از  جیبا نتا یبرآورد شده انطباق نسبتا خوب یهاتنش

-یکلمب و موگ-موهر یختگیگس یارهایبا استفاده از معو کششی قائم  یبرش یهایختگیممانعت از گس یبرا بحرانیگل  فشار

شده توسط  ییشناسا یهایختگیبا گس یحاصل تطابق خوب جی. نتادیدست آمده محاسبه گردهتنش ب هایلیو براساس پروفکلمب 

از تمرکز  یناش تواندیکه م شودیاهده ممش اقاعم یدر برخ ییها. هرچند عدم تطابقدهندینشان م قطریابو  یریتصو ینمودارها

 باشد. گل حفاری  فشارافزایش و کاهش ناگهانی چاه و  وارهیبا د یبرخورد رشته حفار ها،یشکستگ

جنوب -شمال غربحداقل  یجهت تنش افقاست. لغز اعماق امتداد یتنش از نوع نرمال و در برخرژیم ، براساس نتایج حاصل

  در کمربند زاگرس مطابقت دارد. یاهیناح یهاباشد که با جهت تنشیم جنوب غرب-ل شرقشما حداکثر یو تنش افق شرق

 کلمات کلیدی 

 میدان تنش، گسیختگی چاه، معیار گسیختگی، نمودار تصویری

Analysis of Stress Field Using Well Log and Wellbore Breakout 

Data: A Case Study in Bangestan oil Reservoir of Mansori Oil Field 
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ABSTRACT 

To identify the wellbore instability of Bangestan oil reservoir in southwestern Iran, the direction and 
magnitude of stresses were determined using two different methods. An injection test data and analysis of 
wellbore breakouts were used to verify stress profile accuracy. The Barton method, which using the 
breakout angle and strength of rock to calculate stress magnitude, was used. Estimated stresses show 
relative compliance with the injection test data and Barton method. The Mohr-Coulomb and the Mogi-
Coulomb failures criteria was used to calculate the critical mud pressure for preventing shear and 
tensional failures. The results showed a good compliance with failures which have been identified in the 
caliper and image logs. However, a number of non-compliance is observed in some depth. This is due to 
the concentration of fractures, collisions between the drill string and the wellbore wall, as well as swab 
and surge pressures. The stress mode is normal and strike-slip in some depth. According to direction of 
breakouts, which is clearly visible in the caliper and image logs, the minimum and maximum horizontal 
stresses directions were NW-SE and NE-SW, respectively. These directions were consistent with the 
direction of regional stresses in the Zagros belt. 
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 مقدمه -1

برای  یاددر اعماق زی درجا هاتنش بزرگیجهت و تعیین 

خصوص مهندسان بهان مهندسهمچنین و  ینعلوم زممتخصصان 

در میادین نفتی و اطراف  .باشدمینفت از اهمیت خاصی برخوردار 

القاء شده توسط   یای درون زمین اعم از طبیعی هاتنش، هاچاه

برداری، تزریق سیاالت و بهره ی،حفار مانند عملیات مختلف یاتعمل

 هاچاه.... تاثیر بسزایی بر رفتار ژئومکانیکی، پایداری و طراحی مسیر 

برداری دارند. در چند دهه گذشته مطالعات و همچنین میزان بهره

و یا اهمیت و تاثیر  هاتنشاین  گیریاندازهزیادی در رابطه با نحوه 

 .[5]-[1] م شده استآنها در پیشرفت و توسعه صنعت نفت انجا
مولفه بیان  6ی درجا معموال در قالب یک تانسور با هاتنش 

 3شوند. اما در مطالعات میادین نفتی، تنش فقط برای حالت می

: و دو مولفه تنش افقی حداقل vσمولفه تنش اصلی )یک مولفه قائم: 

hσ و حداکثر: Hσهمین اساس امروزه چندین  گردد. بر( تعیین می

تقیم و غیرمستقیم )روابط تجربی( برای تعیین بزرگی تنش روش مس

تعیین  چناندر مخازن نفتی و در اعماق زیاد ارائه شده است. اما هم

یک چالش اساسی در  Hσخصوص هی اصلی افقی بهاتنشدقیق 

 .باشدمیمطالعات ژئو مکانیکی 

 هایآزمون گیری تنش شاملهای مستقیم اندازهروش 

دلیل هزینه زیاد و اما به. هستند 4تزریق و نشتی ،3شکست هیدرولیکی

ها معموال کم انجام خصوص در اعماق زیاد، این آزمونهسختی اجرا ب

شوند و در برخی موارد نیز ممکن است با شکست همراه باشند. می

صورت یک نمودار پیوسته ارائه عالوه بر این وضعیت تنش را به

برای تعیین پروفیل وضعیت دهند. یک روش جایگزین مناسب نمی

های غیرمستقیم مانند روش تنش نسبت به عمق، استفاده از روش

باتوجه به . استتئوری گسلش اندرسون و روش پورواالستیک 

ساختی در نقاط مختلف پوسته زمین، نتایج پیچیدگی شرایط زمین

سنجی دارند. برای تایید صحت ها نیاز به صحتحاصل از این روش

شود. مستقیم استفاده می هایآزمونآورد شده، از نتایج مقادیر بر

، بررسی حضور یا عدم حضور تایید صحتروش دیگر برای 

و همچنین گزارشات  هاچاههای کششی و برشی در دیواره گسیختگی

 .[6] باشدمیحفاری و فشار سیال حفاری 
بنگسنتان   یزون مخزنن  یتننش بنرا   یلپروف ،مطالعه یندر ا 

از میندان منصنوری   حلقنه چناه    چنددر یالم و سروک( )سازندهای ا

زوبناک و   ی افقنی ابتندا بنا اسنتفاده از روش    هاتنش. یدمحاسبه گرد

. روش دیگری کنه بنرای محاسنبه اسنتفاده     [7] برآورد گردید 5هیلی

در مطالعات نفتی معموال از اینن   .باشدمیگردید، روش پورواالستیک 

 یبنا اسنتفاده از نمودارهنا    نینز تننش قنائم    گنردد. روش استفاده می

محاسبه ، شودمی یهته ینفت یهاچاه یتمام یکه معموال برا یتهدانس

 .شد

 شناسیزمین -2

در دشت مسطح خوزستان قرار داشته  یمنصور یدانساختمان م

کنه در   یندان م ینن . رونند ا اسنت  یکه فاقد هرگونه رخنمنون سنطح  

ن رونند  خنورده زاگنرس قنرار دارد، همنا     چنین  –کمربند رانده شده 

در  یس. محور طاقند باشدمیجنوب شرق  -شمال غرب یعنی یزاگرس

 یبش ینو همچن دهدینشان م یچشخود به سمت شمال پ یدو سو

 ینبن  یجنوب یالکه در یطوربوده به یجنوب یالاز  یشترب یشمال یال

 یهنا در بخنش  یشنمال  ینال کنه در  یداشته درحنال  یبدرجه ش 5-4

 یچگوننه ه یندان م ینن . در ارسند یمن  یزدرجه ن 8به حداکثر  یمرکز

کمربنند   لیتشنک  خچنه یباتوجنه بنه تار   نشده اسنت.  ییشناسا یگسل

 شیمنطقنه دارنند کنم و بن     نیکه در ا ینفت یهادانیزاگرس، اکثر م

 یمتعدد هستند. با مطالعه نمودارها یهایشکستگ یخرد شده و دارا

ک دو و در سازند سنرو  یوستگیدسته ناپ کی المیدر سازند ا یریتصو

 [.8] شد ییشناسا یوستگیدسته ناپ

. باشند منی و سنروک   یالمبنگستان شامل دو سازند ا یواحد آهک

مننظم   یبندیهبا ال یآهک یهامتشکل از سنگ یالمسازند ا یتولوژیل

متنورق و   یهایلبا ش اییهال ینطور بها بهقسمت یاست که در بعض

 قرار گرفته است. یهنازک ال

 روش کار -3

 برجا یهاار( تنش)مقد یبزرگ -3-1

 ینر و براساس رابطه ز یتهدانس یتنش قائم با استفاده از نمودارها

 2.5حدود  یتهکه فاقد داده هستند، دانس ینقاط ی. براگردیدمحاسبه 
3gr/cm .در نظر گرفته شد 

(1) 
0

( )
z

V z gdz gz   
 

ثابت  g:از عمق، دانسیته سنگ به صورت تابعی :ρ(z) که در آن 

 باشد.: دانسیته متوسط میشتاب گرانشی و 
خصوص تنش افقی های افقی بهدر میادین نفتی، محاسبه تنش

باشد. یک روش ساده و سریع حداقل از اهمیت خاصی برخوردار می

که مبتنی بر  است زوباک و هیلی ها، روشبرای محاسبه این تنش

. با استفاده از این روش، پروفیل [7] باشدمی لش اندرسونتئوری گس

 تنش در دو حالت معکوس و نرمال محاسبه گردید. 

(2) 
v 2 1/ 2 21

3 h

Normal Faulting: [( 1) ]p
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(3) H 2 1/ 2 21

3 V

Reverse Faulting: [( 1) ]p

p

P
P


 

 


   



 

: µهای تنش اصلی، : مولفه3σ ,2, σ1σ، یفشار منفذ :PPکه در آن 

 .[9]نماید تغییر می 6/0 – 1ن بی ضریب اصطکاک که

ی اصلی هاتنشبرای محاسبه مطالعه روش دیگری که در این 
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 : [10] استتئوری پورواالستیک بر نی تافقی استفاده گردید، روش مب

(4) 2 21 1 1 1h v p p y x
E Ep p  

     
   

    
   

 

(5) 2 21 1 1 1
sta sta sta sta sta

H v p p x y
sta sta sta

E Ep p  
     

   
    

   

 

مدول  :staE یوت،با یبضر :α، استاتیکی پواسون نسبت :staν که در آن

حداقل و  یکرنش در جهت تنش افق: yεو  xε استاتیکی،یانگ 

 یهاآزمون قیمعموال از طر وتیبا بیضر باشد.می حداکثر

سخت  یهاسنگ ی)برا 0و مقدار آن از  شودیم نییتع یشگاهیآزما

 یرسوب یهامتخلخل در حوضه یهاسنگ ی)برا 1با تخلخل صفر( تا 

مخازن نفت و گاز،  یکی. در مطالعات ژئومکانکندیم رییکم عمق( تغ

صرف نظر شده و  نهاها، از انجام آآزمون یسخت بودن اجرا لیدلبه

نسبت  نیدهنده مخزن، ا لیتشک یهاباتوجه به متخلخل بودن سنگ

 [.11] شودیدر نظر گرفته م 1معموال برابر با 
 y/εxε یعنیکرنش  یزوتروپیابتدا نسبت آن کیدر روش پورواالست

در نظر گرفته  1و برابر با  زوتروپیحالت ا یبرا)نسبت تصحیح( 

 یهادست آمده از آزمونتنش به ریحاصل با مقاد جی. نتاشودیم

فشار  ایچاه و  وارهیموجود در د یهایختگیگس سمیمکان م،یمستق

نسبت  نیتفاوت، ا د. در صورت وجوشوندیم سهیمقا یحفار الیس

 .شودیداده م رییتطابق تغ نیبه بهتر دنیرس یبرا

در این روش همچنین به مدول یانگ و نسبت پواسون استاتیکی 

. برای جایگزین کردن این مقادیر، ابتدا ضرایب االستیک باشدمینیاز 

که نیباتوجه به ا. ی مورد مطالعه محاسبه شدندهاچاهدینامیکی برای 

 یکینامیدو  یکینسبت پواسون استات نیب یمیعموما رابطه مستق

برای  .شوندیفرض م یمعموال مساو تیدو کم نیوجود ندارد، ا

روابط متعددی ارائه شده است که در این تبدیل مدول یانگ نیز 

 .[12]از رابطه زیر استفاده شد مطالعه 

(6) 0593.14145.0  daystax EE  

ها، به پارامترهای مقاومت ی چاهپایداری دیوارهارزیابی ای بر

ومت تراکمی تک محوری و زاویه اصظکاک داخلی سنگ شامل مقا

های روش برای تعیین این پارامترها، آزمونرین بهت نیاز هست.

نها استفاده از آآزمایشگاهی و مهمترین روش جایگزین برای محاسبه 

 پارامترهای مورد های پتروفیزیکی است. روابط زیر برای محاسبهداده

 :[8]، [13]نظر استفاده شد 

(7) )8.4exp(135 UCS , 
0.0>Ф>0.2, 10>UCS>300MPa

 

(8) 49.03 1.26    

اصطکاک  هی: زاوφی، تک محور ی: مقاومت تراکمUCSکه در آن 

 .باشدیم: تخلخل фی و داخل

 زانیو م هیتنش، ارتباط دادن زاو یبزرگ نیتخم یبرا گریروش د 

تنش و مقاومت سنگ  یچاه با بزرگ وارهید یهازشیگسترش ر

 . [3] باشدیم

(9) b BO
( 2 ( )) (1 2cos 2 ) ; 2  = -w

(1 2cos 2 )
P m P h b

H
b

UCS P P P  
  



    




 

 نیا باشد.ی می: فشار گل حفارPm زش،یر هی: زاوBOWکه در آن 

ثابت  یختگیشکست پس از گس هیاساس است که زاو نیرابطه بر ا

با مقاومت  یختگی. به عالوه تمرکز تنش در لبه گسماندیم یباق

 .باشدیسنگ، در حالت تعادل م

شود. ی درجا میهاتنشوضعیت تعادل حفر چاه باعث تغییر 

گردد. ی جدیدی )القایی( اطراف حفره چاه ایجاد میهاتنشدرنتیجه 

صورت موازی با تنش یک چاه عمودی که بهدیواره تمرکز تنش در 

اصلی عمودی حفاری شده و در شرایط ایزوتروپیک و محیط 

. شرح داده شده است ، توسط معادالت کرشباشدمیاالستیک 

حداکثر و حداقل  یکه دارا یچاه در نقاط وارهید یهایختگیگس

 90و  0آزیموت: ) دهندیرخ م باشند،یم ییالقا یهاتنش ریمقاد

 .[14]درجه( 

(10) Prr   

(11) hHp APPA   3;2max,
 

(12) Hhp DPPD   3;2min,
 

(13) )(2;min, hHvpzz EPE    

(14) )(2;max, hHvpzz EPB    

: ν ،: تنش قائمzzσ: تنش شعاعی، rrσ: تنش مماسی، ϴϴσ که در آن

اختالف فشار منفذی و فشار : PΔ ،فشار منفذی :pP نسبت پواسون

نوع  6باتوجه به وضعیت این سه مولفه تنش،  باشد.می گل حفاری

نوع گسیختگی کششی ممکن است در دیواره  3گسیختگی برشی و 

. در میادین نفتی، معمولترین نوع (1)جدول آید  چاه به وجود

  باشند.و کششی قائم می گسیختگی برشی عریضها از نوع گسیختگی

 ]6[ها در دیواره چاه (: انواع گسیختگی1) جدول

 تعریف 3σ 2σ 1σ مدل

 ریزش مرسوم rrσ zzσ θθσ گسیختگی برشی عریض 

 ای با زاویه زیاد گسیختگی برشی پله
θθσ rrσ zzσ های مرسوم تشکیل شده، اما سنگ شکسته شده به به صورت مقابل هم و به شکل ریزش

 )2σ ≡rrσ(کند درون چاه سقوط نمی

 دهد.شکست در همه مسیرهای چاه )جهات چاه( رخ می rrσ θθσ zzσ ای کم عمق گسیختگی برشی ضربه

 )2σ ≡rrσ(کند نیاز بوده و سنگ شکسته شده به درون چاه سقوط نمیبه وزن گل باال  zzσ rrσ θθσ ای برشی با زاویه کم گسیختگی پله

 آید.تحت تاثیر وزن گل بسیار باال به وجود می θθσ zzσ rrσ گسیختگی برشی باریک 

 آید.تحت تاثیر وزن گل بسیار باال به وجود می zzσ θθσ rrσ ای عمیق گسیختگی برشی ضربه

 θθσ گسیختگی کششی قائم 

 zzσ ششی افقی گسیختگی ک

 rrσ گسیختگی کششی شعاعی 



 ایران همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی سومین
 

 icogpp@gmail.com  ،(06153532905)، مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی ایران                                4

در رابطه با  یدو مشکل اصل یو کشش یبرش یهایختگیگس 

فشار گل  نیی. تعباشندیم یحفار نیچاه در ح وارهید یداریپا

 نیا لیاز تشک یریجلوگ یمناسب برا یاز راهکارها یکی ،یبحران

 کیاده از با استف توانیرا م ی. فشار گل بحرانباشدیم هایختگیگس

توده سنگ  طیمناسب با شرا کستش اریمع کیهمراه با  یمدل رفتار

بزند، محاسبه  نیتخم یاطراف چاه را به درست یهاکه بتواند تنش

کلمب که  -یکلمب و موگ -موردر این مطالعه از دو معیار  کرد.

 شد.استفاده دارند،  ینفت یهاچاه یداریدر مطالعات پا یادیکاربرد ز

 یاصل یهاتنشجهت  -3-2

ه چناه بن   یهنا یوارهدر د ییالقا یکشش یهایها و شکستگیزشر

محور  یعمود یباتقر یهاچاهد. در ندهیجهت تنش را نشان م یخوب

حنداقل اسنت و    یدر جهت تنش افق یمامستق های برشیگسیختگی

جهت . دنباشیحداکثر م فقیتنش ا یدر راستاهای کششی شکستگی

ستفاده از نمودارهای تصویری مشخص کرد توان با ارا می هایشکستگ

[15]. 

 بحث و بررسی -4

پارامترهای نسبت پواسون، مدول یانگ و مقاومت  1 شکل

 دهد.نشان میرا تراکمی تک محوری در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی 

 نیا یریتصو یمشاهده شده در نمودارها یهایاساس شکستگبر

وب غنرب و تننش   جنن -حداکثر شمال شرق یجهت تنش افق دان،یم

 .[8] (2جنوب شرق است )شکل -حداقل در جهت شمال غرب یافق

 
  یکیاالست یهامدولی و کیزیپتروف ی،انهینمودار ستون چ. 1شکل 

 
 مشاهده شده یهازشیها براساس جهت رجهت تنش. 2 شکل

 میگیری مستقاندازه یهاآزمونهمانگونه که پیشتر ذکر گردید 

 میمستقریغ یهاحاصل از روش جیصحت نتا دییتا یتنش برا یبزرگ

در منطقه انجام  یکم یها. اما متاسفانه آزمونباشندیم ازیمورد ن

باشد. می آزمون تزریق کیحاصل از  جهیشده و تنها داده موجود نت

 حدود متری 3450حداقل در عمق  یآزمون تنش افق نیا اساسبر

MPa60 محاسبه  افقی حداقل(. تنش 3)شکل  شده است نییتع

حدود  6/0و با ضریب عمق  نیدر ا زوباک و هیلی شده از روش

MPa54 تنش در  مینرمال بودن رژ دیمو یبیتطابق تقر نیا .باشدمی

حاصل از  جینتا یبرا یبیتطابق تقر نی(. ا4)شکل است عمق  نیا

مشاهده  زین 5/1: 1و به ازای نسبت تصحیح  کیپورواالستروش 

 .[8] (5)شکل  شودیم

 
نسبت به زمان، ب( فشار ته چاه نسبت به  قیالف( نرخ تزر .3شکل 

  قیآزمون تزر جیو ج( نتا قینرخ تزر

 
 تنش  یچند ضلع. 4شکل 

 
 درجا  یهاتنش. 5شکل 
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با استفاده از مقادیر تنش حاصل از روش پورواالستیک، زوایه 

ریزش گسیختگی عریض براساس رابطه بارتون محاسبه گردید. 

 جادیدر ا 6شیار خار و اثر یوستگیناپ یهاستمیه اثر سباتوجه ب

استفاده  ییهایختگیروش، از گس نیاستفاده از ا یبرا ،یختگیگس

حاصل در  جیاند. نتارخ داده هادهیپد نیکه در نقاط بدون ا دیگرد

 جینتا شود،یاند. همانگونه که در جدول مشاهده مارائه شده 2جدول 

 .دهندینشان م یخوبنسبتا حاصل از دو روش تطابق 

روش دیگر برای تایید صحت برآوردها، استفاده از معیارهای 

کلمب –کلمب و موگی –گسیختگی مختلف مانند معیار موهر

توان حداقل تنش مورد باشد. براساس معیارهای گسیختگی میمی

که نیاز برای ایجاد گسیختگی در دیواره چاه را برآورد کرد. درصورتی

ای خاص باید گسیختگی شود عیار انتخابی، دیواره در نقطهبراساس م

اما نمودارهای تصویری این گسیختگی را نشان ندهند، مقادیر 

محاسبه شده تنش باید اصالح شوند. در روش پورواالستیک این 

 شود. انجام می y/εxεاصالح با تغییر نسبت 

های القایی و همچنین بررسی شکل باتوجه به وضعیت تنش

های دیواره چاه توسط نمودارهای تصویری، مشخص شد یختگیگس

ها از نوع برشی عریض و بیشتر در که در این میدان گسیختگی

( 7و  6های شوند )شکلمشاهده می 6و  5، 3-4، 1-4، 3های زون

ها، براساس معیارهای استفاده . برای ایجاد این نوع گسیختگی[8]

 :[11]د شده، روابط زیر باید برقرار باشن

 کلمب_معیار موگی گسیختگی برشی عریض (15)
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کلمب  -مور اریمحاسبه شده براساس مع یبحرانگسیختگی فشار 

با شواهد موجود از  یکلمب انطباق کمتر- یموگ ارینسبت به مع

 اریمع نیحاصل از ا جی. نتا(8)شکل  مورد مطالعه دارد یهاچاه

 یعبارتبه ای چاه وارهید یداریاعماق نشان دهنده ناپا یدر تمام بایتقر

که در یدرحال .باشدی( مWBO<PmPچاه ) وارهید یختگیگس گرید

 جیدر کل نتا (.WBO>PmP) باشدیم داریچاه پا وارهیموارد د شتریب

صرف نظر کردن از اثر تنش  لیکلمب به دل-مور اریحاصل ار مع

و تا  یبرآورد شیهمراه با ب ،یمتوسط در محاسبه فشار گل بحران

 کارانه است.محافظه  یحدود

روش  یمحاسبه شده براساس حدود تنش افق یفشار گل بحران

به  اریبس 1و  6/0اصطکاک  بیهر دو حالت ضر یبرا زوباک و هیلی

متخلخل،  ریغ یها. در زونباشدیممنطبق برهم  بایو تقر کیهم نزد

حاصل از محاسبه تنش براساس روش  جیبا نتا یبحران یفشارها نیا

متخلخل تفاوت  یهادر زون ابرابر هستند. ام بایتقر زین کیپورواالست

متاثر  عیاختالف وس نی(. ا9 وجود دارد )شکل ریمقاد نیا نیب یادیز

 یمحاسبه چند ضلع یاصطکاک استفاده شده برا بیاز مقدار ضر

فرض شده  6/0همه اعماق ثابت و برابر با  یکه برا باشدیتنش م

از  کمتر یمتخلخل مقدار یاهزون یمقدار برا نیکه ایاست. درحال

 .باشدیم 6/0

 یکشش یهایختگیگس جادیا یبرا یفشار گل بحران 10شکل 

که فشار  نیا لی. به دلدهدرا نشان میحداقل  یقائم و تنش افق

 الیبزرگتر از فشار س اریبس یکشش یختگیگس جادیا یبرا یبحران

 .هددمیرخ ندرت به یختگینوع گس نی(، اVER<<PmPاست ) یحفار

 

 نتایج روش بارتون در مقایسه با روش پورواالستیک(: 2جدول )

σh (MPa) σH  (MPa) Pm (MPa) Pp  (MPa) UCS  (MPa) WBO (actual) WBO (estimated): Barton Method 
84.74 99.40 41.93 46.61 102.75 80 73.11 
84.54 99.18 41.93 46.62 102.44 82 72.84 
83.82 97.53 43.14 46.91 96.34 75 76.73 
84.11 98.02 43.15 46.92 97.79 74 75.39 
83.80 98.44 41.34 42.11 109.53 59 65.53 
83.18 97.51 41.34 42.11 110.35 60 59.65 
76.20 87.93 42.77 43.38 88.15 56 61.27 
76.80 88.85 42.77 43.38 90.60 56 59.43 
80.39 94.00 43.01 46.08 97.15 64 61.12 
80.74 94.54 43.01 46.08 98.61 62 60.16 
80.97 93.91 42.00 48.28 97.02 60 58.14 
80.94 93.84 42.00 48.28 93.70 61 66.14 
81.34 94.45 42.06 48.39 96.57 64 61.56 
83.70 97.12 43.38 49.20 93.09 75 76.92 
84.86 98.64 43.39 49.20 96.17 77 76.29 
89.68 104.07 48.44 51.38 108.31 58 56.82 
89.06 103.15 48.44 51.39 106.19 57 57.48 
79.82 92.77 40.06 40.42 103.82 60 60.03 
79.96 93.00 40.06 40.42 106.91 58 53.12 
80.60 93.90 40.14 40.51 103.36 63 66.09 
80.19 93.24 40.14 40.51 102.16 64 65.98 
83.18 97.18 40.54 40.92 103.06 81 78.83 
80.86 93.78 40.54 40.93 97.010 80 78.82 
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 های درجا و القاییتنش .6شکل 

 
 مختلف  یهادر زون یبرش یهایختگیگس عیتوز. 7شکل 

 
 فشار گل بحرانی براساس معیارهای گسیختگی .8شکل 

 
روش  های حاصل ازبراساس تنشمقایسه فشار گل بحرانی  .9شکل 

 رواالستیک و زوباک و هیلیپو

 
 کلمب-پنجره فشارهای بحرانی گل براساس معیار مور. 10شکل 

 دهدینشان م یریو تصو ابیقطر یپنجره گل با نمودارها سهیمقا

 یختگیشده و گس ینیبشیپ یهاعتیموق نیب یکه انطباق نسبتا خوب

 دهید زین یهااعماق عدم تطابق یوجود دارد. اما در برخ یواقع

 توانندیاختالف م نیا جادیعامل در ا نی(. چند11 )شکلد شویم

 حیاز برآورد ناصح یاختالف ممکن است ناش نینقش داشته باشند. ا

اصطکاک  هیزاو ،یتک محور ی)مقاومت تراکم یکیژئومکان یپارامترها

و فشار  یافق یهاها )تنشتنش ی(، بزرگکیالستا یهاو ثابت یداخل

 باشد. یکیتکتون یزوتروپینسبت آن ایو  وتی(، نسبت بایمنفذ

باعث کاهش مقاومت توده  یشکستگ یهاستمیدر تراکم س رییتغ

تخلخل بر  یمشخص ریشده اما تاث یاصطکاک داخل هیسنگ و زاو

ممکن  ابند،یچاه رخنمون  ریسطوح در مس نیکه ایندارند. درصورت

و به شدت تراکم  یختگیگس نیچاه شوند. ا یختگیاست باعث گس
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دارد.  یچاه بستگ لیسطوح نسبت به امتداد و م نیجهت رخنمون ا

بوده و  نیمخزن بنگستان از نوع موئ یهایشکستگقابل ذکر است که 

که به  یاسرعت امواج لرزه جهی. در نتباشندیم یگسترش کم یدارا

هستند،  یکیژئومکان یدر محاسبه پارامترها یاساس امترعنوان پار

 ی. از طرفرندیگیقرار م یشکستگ یهاستمیس نیا ریکمتر تحت تاث

 هایتنش روباره، شکستگ شیافزا جهیعمق و در نت شیبا افزا گرید

نسبت به آنها کم  یاسرعت امواج لرزه راتییعمدتا بسته شده و تغ

 یدر پارامترها هاستمیس نیاثر ا ییشناسا لیدل نی. به همشودیم

 یکیزیپتروف یرینمودارگ حاصل از یهاداده لهیبه وس یکیژئومکان

ها داده نیبر ا یمبتن یرهایدر تفس جهی. در نتباشدیمشکل م اریبس

بر  یشکستگ یهاستمیس ری. تاثدیبه وجود آ ییممکن است خطاها

که  یهادر زون حبه وضو توانیها را مچاه وارهید یداریناپا جادیا

 (.7اند، مشاهده کرد )شکل شده یختگیدچار گس

 یبا استفاده از نمودارها توانیرا م یشکستگ یهاستمیاثر س

بر  ینمودار چگال یآهک یهاو گاما مشخص کرد. در سنگ یچگال

در سمت  یکه نمودار چگالینمودار نوترون منطبق است. اما درصورت

 یانو ناگه ادیز راتییو همراه با تغ ردیچپ نمودار نوترون قرار بگ

چاه  وارهیدر د زشیآن ر تبعهو ب یباشد، دال بر وجود شکستگ

معرف  تواندیم زین گامادر نمودار  دیشد راتییو تغ ی. آشفتگباشدیم

 (.11شکل ) باشد یشکستگ یهاستمیحضور س

سطوح درز  ریبر تاث یعنوان شاهداز به توانیکه م یگرید دهیپد 

در  یختگیگس هیکرد، عدم تقارن شکل و زاو ادی یختگیگس جادیدر ا

از  یناش دهیپد نیا. (12)شکل  باشدیقابل چاه ممت وارهیدو د

 [.6] باشدیمقاومت م یزوتروپیآن

چاه است،  وارهید یداریکنترل پا یحفار الیس یاز کاربردها یکی

 ریپذامکان الیفشار و وزن س رییهدف با تغ نیبه ا یابیکه دست

 یحفار یاستفاده شده برا الیکه فشار سنیوجه به ات. باباشدیم

با اندک  باشد،یم یبه فشار گل بحران کیو نزد نییبنگستان پا مخزن

 تیگل خارج شده و وضع منیاز بازه پنجره ا رفشا نیا ،یراتییتغ

 .شودیم کینزد یختگیچاه به حالت گس وارهید

 8و سواب 7سرج یفشارها ،یختگیگس جادیدر ا گریعامل موثر د 

در چاه و  یحفار فرستادن رشته نیی. فشار سرج در اثر پاباشندیم

فشار ته چاه  شیافزا جهیبه طرف باال و در نت یحفار الیحرکت س

حالت را دارد. اگر فشار سرج  نی. فشار سواب عکس ادیآیوجود مهب

فشار  شیو افزا ییالقا یکشش یهایکستگش جادیباشد باعث ا ادیز

 .شودیم یبرش یسواب باعث شکستگ

تنش به صورت  شیباعث افزاچاه  وارهیبا د یبرخورد رشته حفار 

قابل  ریتاث تواندیتنش م شیافزا نیطور حتم اه. بشودیم یموضع

اثر قابل ثبت  نیداشته باشد. اما ا یختگیگس جادیدر ا یامالحظه

. اثر برخورد باشدینم یکیزیپتروف یرینمودارگ یشدن توسط ابزارها

و  شودیمشناخته  اریچاه تحت عنوان خار ش وارهیبا د یرشته حفار

 (.13)شکل  باشدیم صیقابل تشخ یریتصو یتوسط نمودارها

 
های انجام شده ینیبشیپ و زشیمحل وقوع ر عدم تطابق. 11شکل 

 کلمب -ی مورختگیگس اریبراساس مع

 
 چاه وارهیدر دو طرف د هازشیگسترش ر زانیعدم تقارن م. 12شکل

 
 چاه وارهیخار در د اریاثر ش. 13شکل 
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 یگیرنتیجه -5 

و با  یکیزیپتروف یهاها براساس دادهتنش یمقاله، بزرگ نیدر ا

 نیحاصل از ا جی. نتادیگرد نییتع کیاستفاده از روابط پورواالست

با تنش محاسبه شده براساس عرض  یروش انطباق نسبتا خوب

مورد مطالعه، تحت  یها. چاهدهندیشکست و مقاومت سنگ نشان م

تنش  لی. براساس پروفباشندیم داریپاتنش عمدتا  لیپروف نیا ریتاث

پنجره نشان داد که  نی. ادیگرد نییتع منیدست آمده، پنجره گل اهب

و باعث  باشدیاعماق مناسب نم یفشار گل استفاده شده در برخ

برخورد  لیاز قب یگری. البته عوامل دشودیمحدود م یهایختگیگس

و  یحفار لاز گچاه  یناگهان لهیچاه، تخ وارهیبا د یرشته حفار

 دارند.  هایختگیگس جادیدر ا یمهم ریتاث زین هایشکستگ

. نوع باشدیم NW – SEحداقل  یجهت تنش افق دان،یم نیا در

 باشدیاز اعماق امتداد لغز م یتنش عمدتا نرمال و در برخ

 تقدیر و تشکر -6

 ملیشرکت د که از ندانمیخود وظیفه  تحقیقاین کنندگان تهیه

خیز جنوب و کارشناسان محترم این شرکت در اداره مناطق نفت

ویژه آقایان مهندس به فناوریمطالعات مخزن و اداره پژوهش و 

های حمایتخاطر بهدانشی، مهندس ابدالی و مهندس جهانگیری 

 د. نکن اند، تشکرداشتهکه مادی و معنوی 
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