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تحلیل هیذاى تٌش ّای برجا در سازًذّای هختلف یکی از هیادیي ًفتی ایراى با
استفادُ از دادُ ّای لرزُ ًگاری سِ بعذی
صابر تقی زادُ ،1هحوذ آبذیذُ
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چکیذُ
تعییٗ ٔیذاٖ تٙؾ یب ث ٝعجبست دیٍش ٔ،حبػج ٝخٟت ٔ ٚمذاس تٙؾ ٞبی اكّی ٘،مؾ وّیذی دس ثؼیبسی اص خٙجٞ ٝبی ٞبی تِٛیذی  ٚاوتـبفی ٘فت ٌ ٚبص سا ایفب ٔی
وٙذ .دػت یبثی ث ٝسا ٜحُ ٞبی عّٕی ٟٙٔ ٚذػی دس ٔؼبئُ تٙؾ ٞبی پیشأ ٖٛچب٘ ٜیبصٔٙذ اطالع دلیك اص ٔٛلعیت تٙؾ دس عٕك ٔی ثبؿذ .دسایٗ ٔمبِ ٝثب اػتفبد ٜاص
دادٞ ٜبی ِشصٍ٘ ٜبسی ػ ٝثعذی،ث ٝثشسػی  5ػبص٘ذ و ٝاص إٞیت ثیـتشی ثِ ٝحبظ تٛٙع ػبختبس ِ ٚیتِٛٛطی ٘ ٚیض تأثیش آٟ٘ب دس تِٛیذ اص ٔخضٖ ٔٛسد ٔطبِع ٝثشخٛسداس
ٞؼتٙذ پشداختیٓ .اػتفبد ٜاص دادٞ ٜبی ِشصٍ٘ ٜبسی ػ ٝثعذی اص ایٗ خٟت ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت و ٝثِ ٝحبظ ٚػعت ٔحذٚد ٚ ٜعٕك ٘فٛر ثؼیبس صیبد دس الیٝ
ٞبی ٔختّف صٔیٗ (اص چٙذ ٔتشی ػطح صٔیٗ تب عٕك ٞبی ثؼیبس صیبد) ٘ؼجت ث ٝػبیش سٚؽ ٞب أتیبص ٚیظ ٜای داسد .اثتذا ثٔ ٝحبػجٔ ٝذٞ َٚبی االػتیه ػٔ ًٙخضٖ دس
حبِت دیٙبٔیىی پشداخت ٚ ٝثعذ اص تجذیُ آٟ٘ب ث ٝحبِت اػتبتیىی ،ثٔ ٝحبػجٔ ٝمبٔٚت ته ٔحٛسی ػٔ ًٙخضٖ ٔٙبػت ثب آٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت .ػپغ ثب اػتفبد ٜاص
سٚاثط ٔٛخٛد ،تٙؾ ٞبی اكّی دس ػبص٘ذ ٞبی ٔٛسد ٘ظش ٔحبػج ٝؿذ ٜاػت .دس ٟ٘بیت ٕ٘ٛداسٞبی ٔشثٛط ٝسا سػٓ وشد ٚ ٜث ٝتحّیُ ٔیذاٖ تٙؾ پشداخت ٝؿذ .دس
ٟٔٙذػی ٘فت پبی ٝتٕبْ ٔحبػجبت ٔىب٘یه ػٍٙی ٕٞیٗ تٙؾ ٞبی روش ؿذٔ ٜی ثبؿذ و ٝپبی ٝای خٟت تلٕیٓ ٌیشی دس عّٕیبت ٞبی ٚاثؼت ٝث ٝطئٔ ٛىب٘یه ٔب٘ٙذ
پیؾ ثیٙی تِٛیذ ٔبػ،ٝآ٘بِیض پبیذاسی دیٛاس ٜچب ،ٜؿىؼت ٞیذسِٚیىی  ٚفش٘ٚـؼت ٔخضٖ ٔی ثبؿذ.
کلوات کلیذی :هیذاى تٌش ،لرزُ ًگاری سِ بعذی ،هذٍل ّای االستیک ،هکاًیک سٌگ ،ژئَهکاًیک.

هقذهِ
٘تبیح حبكُ اص ثشآٚسد تٙؾ ٞبی ثشخب ثخـی اص دادٞ ٜبی ٚسٚدی یه پشٚطٔ ٜىب٘یه ػ ًٙسا ث ٝخٛد اختلبف ٔی دٙٞذ ٘ ٚمؾ ٕٟٔی
دس كحت اخشای آٖ داسا ٞؼتٙذ.تٙؾ ٞبی طجیعی ٔٛخٛد دس تٛد ٜػ ًٙث٘ ٝیشٚی ثمُ ،طئٛاػتبتیه ،تىت٘ٛیه  ٚؿشایط ػبختبسی صٔیٗ
ٚاثؼتٔ ٝی ثبؿذٕٞ.چٙیٗ تٙؾ ٞبی اِمبء ؿذ ٜای ٚخٛد داس٘ذ و ٝتٛػط ا٘ؼبٖ دس عّٕیبت ٔختّف  ،اص خّٕ ٝحفبسی ثش ػبختبس ػًٙ
اعٕبَ ٔی ؿ٘ٛذ .ثشلشاسی استجبط ثیٗ ٌشایؾ ٞبی ٟٔٙذػی ٘فت اص طشیك دادٞ ٜبی ثذػت آٔذ ٜاص ٞش ٌشایؾ  ٚثذػت آٚسدٖ ٘تبیح
خذیذ ثٙٔ ٝظٛس عّٕىشد دلیك تش  ٚثبصدٞی ثیـتش ٕٛٞاس ٜاص دغذغٞ ٝبی اػبػی ٔحممبٖ دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی ثبؿذ.اص ایٗ س ٚثش آٖ ؿذیٓ تب ثب
تّفیك دادٞ ٜبی ِشصٍ٘ ٜبسی ؤٕٟ ٝتشیٗ اثضاس طئٛفیضیؼتٟب ثشای اوتـبف ٘فت ٌ ٚبص ٔی ثبؿذٕٞ .چٙیٗ ثش ٔطبِع ٝؿىُ أٛاج كٛتی یب
استعبؿی اػتٛاساػت  ٚعّٓ طئٔٛىب٘یه و ٝث ٝتحّیُ سفتبس صٔیٗ دس ثشاثش تٙؾ ٞب ٔی پشداصد ،ث ٝثشسػی  ٚتعییٗ ٔیذاٖ تٙؾ دس چٙذ ػبص٘ذ
دس یىی اص ٔیبدیٗ ٘فتی پشداخت٘ ٚ ٝتبیح حبكُ اص آٖ سا ٔٛسد تدضی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٔی دٞیٓ.

لرزُ ًگاری ٍ چگًَگی عولکرد در عولیات اکتشاف ًفت ٍ گاز
ِشصٍ٘ ٜبسی ٔطبِع ٝعّٕی ٌؼتشؽ أٛاج االػتیه دس صٔیٗ ٔیثبؿذ  ٚثعٛٙاٖ یىی اص ؿبخٞٝبی طئٛفیضیه ؿٙبختٔ ٝیؿٛد .اص آ٘دب وٝ
أىبٖ دػتشػی ث ٝالیٞٝب  ٚػبختبسٞبی دس ٖٚصٔیٗ ٔیؼش ٕ٘یثبؿذ أٛاج االػتیه (یب أٛاج اوٛػتیه) ایٗ أىبٖ سا فشأ ٓٞیوٙذ و ٝثٝ
ثبصػبصی آ٘چ ٝدس صیشصٔیٗ ٚخٛد داسد ثب اػتفبد ٜاص اطالعبت ثذػت آٔذ ٜاص ایٗ أٛاج ثپشداص٘ذ.
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أٛاج ِشصٜای ٕٞبٖ أٛاج كٛتی ثب طیف فشوب٘غ ٌؼتشد ٜتشی ٞؼتٙذ و ٝث ٝػٛ٘ ٝع وّی أٛاج فـبسی) ، (P-wavesأٛاج ثشؿی(S-
) ٚwavesأٛاج ػطحی ) (Surface wavesطجم ٝثٙذی ٔیؿ٘ٛذ .ػشعت ا٘تـبس أٛاج ثؼتٍی ث ٝخٙغ ٔحیط داسد[1].
عّٓ ِشص ٜخٛد ث ٝدٌ ٚش ٜٚاكّی صِضِ٘ ٚ ٝفت تمؼیٓ ٔیٌشدد .دس ؿبخ ٝصِضِ ،ٝأٛاج صِضِ ٝو ٝاص ٕٞبٖ أٛاج كٛتی ٔیثبؿٙذ ٔٛسد ٔطبِعٝ
لشاس ٔیٌیشد.دس ؿبخ٘ ٝفت اطالعبت ِشصٜای ثب ایدبد أٛاج ِشصٜای ٔلٛٙعی دس ػطح صٔیٗ  ٚدسیبفت ثبصتبة ایٗ أٛاج اص دسٖٚ
الیٞٝبی صیش ػطحی ث ٝدػت ٔی آیذ .ث ٝدالئُ التلبدی  ٚإٞیت اوتـبف  ٚتِٛیذ ٘فت عّٓ ِشص ٜوبسثشدٞبی فشاٚا٘ی دس كٙعت ا٘شطی
پیذا وشد ٜاػت.
وبسثشد عّٓ ِشص ٜدس كٙعت ٘فت خٛد ث ٝدٌ ٚشِ ٜٚشصٍ٘ ٜبسی اوتـبفی ِ ٚشصٍ٘ ٜبسی تٛػعٝای تمؼیٓ ٔیٌشددِ .شصٍ٘ ٜبسی اوتـبفی
ثیـتش ثلٛست د ٚثعذی ِٚی ِشصٍ٘ ٜبسی تٛػعٝای ٔیبدیٗ ؿٙبخت ٝؿذ ٜثلٛست ػ ٝثعذی  ٚچٟبس ثعذی ا٘دبْ ٔیٌیشد[1].

تخویي ضرایب االستیک با استفادُ از دادُ ّای لرزُ ًگاری سِ بعذی
 -1رٍابط
اثتذا ثبیذ اص طشیك سٚاثط تدشثی  ٚسٌشػی٘ٛی ثیٗ  Δtc ٚ Δtsثشای ػبص٘ذٞبی ٔٛسد ٔطبِعٔ،ٝمذاس  Δtsسا ثذػت آٚسیٓ ػپغ ثٔ ٝحبػجٝ
ضشایت االػتیه ثپشداصیٓ.
( )1ػبص٘ذ آػٕبسی

t s  tc *1.7891  7.622

( )2ػبص٘ذ ایالْ ،ػشٚن  ٚفّٟیبٖ

t s  tc *1.5452  21.2057

( )3ػبص٘ذ ٌچؼبساٖ

t s  3t c

و ٝدس دس ایٗ سٚاثط )Δts( :ػشعت ٔٛج ثشؿی ثش حؼت ) (Δtc ،μs/ftػشعت ٔٛج تشاوٕی( فـبسی) ثش حؼت ()μs/ft
ٔی ثبؿٙذ.
ثب تٛخ ٝث ٝتعذد الیٞ ٝب  ٚپیچیذٌی ػبختبسی ِ ٚیتِٛٛطی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔخض٘ی ٘جٛدٖ ػبص٘ذ ٌچؼبساٖ ٕ٘،ی تٛاٖ اص سٚاثطی تدشثی ٔب٘ٙذ
ػبص٘ذٞبی روش ؿذ ٜاػتفبد ٜوشد ِ ٚزا اص ساثط Δts = 3 Δtc ٝثشای ثذػت آٚسدٖ  Δtsاػتفبدٔ ٜی وٙیٓ.
ثشای ٔحبػج ٝتٙؾ ٞبی افمی حذالُ  ٚحذاوثش اص سٚاثط پشٚاالػتیه (ثذِیُ ٘جٛد آصٔبیـبت ثشخب) ٘ ،یبص ث ٝؿٙبخت ضشائت االػتیه تٟٙب
( ) E ٚ νداسیٓ  .دس صیش سٚاثطی و ٝثشای ٔحبػج ٝضشائت االػتیه ( )E ٚ νالصْ اػت ثیبٖ ؿذ ٜاػت]2[ .
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ٔمبدیش اػتبتیه ٘ؼجت پٛاػٔ ٚ ٖٛذ َٚیبً٘  ،ثش اػبع سٚاثط ٕٞجؼتٍی ٚاً٘ و ٝاص طشیك تؼت ٞبی آصٔبیـٍبٞی ثشسٚی ٔغضٞ ٜب
ثذػت آٔذ ٜاػت ،ثلٛست صیش ٔی ثبؿذ:
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()6

vs  vd

()7

Es  0.4145Ed  1.0593

و ٝدس ایٗ سٚاثط )Δts( :ثش حؼت ) (Δtc ،sec/kmثش حؼت ( ، )sec/kmثش حؼت ( )٘ (νd،gr/cm3ؼجت پٛاػ ٖٛدیٙبٔیىی ثذ ٖٚثعذ ٚ
(ٔ)Edذ َٚیبً٘ دیٙبٔیىی ثش حؼت ()GPaاػت.
ثب ثشسػی ٔحبػجٔ ٝذ َٚیبً٘ اػتبتیىی( )Eدس ػبص٘ذٞبی ٔٛسد ٘ظش ٔـخق ٔی ؿٛد و ٝػبص٘ذ ٌچؼبساٖ وٕتشیٗ ٔمذاس (ٔ، )Eعبدَ
ٌ 1/88یٍب پبػىبَ  ٚػبص٘ذ فّٟیبٖ ثب ٌ 7/76یٍب پبػىبَ ثیـتشیٗ ٔمذاس ( )Eسا داسا ٔی ثبؿٙذ .عّت ایٗ اختالف دس ػبص٘ذٞبی ٔٛسد
ٔطبِع ٝتغییش دس عٕك  ٚتخّخُ آٟ٘ب ٔی ثبؿذ .ث ٝطٛسی و ٝثب افضایؾ عٕك ،تخّخُ وبٞؾ یبفت ٚ ٝدس ٘تیدٔ ٝمذاس ٔذ َٚیبً٘
اػتبتیىی( )Eافضایؾ ٔی یبثذ.
یىی اص پبسأتشٞبی ٔ ٟٓدس اسصیبثی ٘بپبیذاسی چب ٜتٛػط ٔعیبسٞبی ؿىؼت ٔ ،مبٔٚت فـبس ته ٔحٛسٔ )UCS( ٜی ثبؿذ و ٝاص ساثط ٝصیش
و ٝتٛػط ( Mc Nally (1987اسائٌ ٝشدیذ ،ثذػت ٔی آیذ.
()8

)(-0.036*Δtc

UCS= 1200*e

شکل -2تغییرات هقاٍهت فشار تک هحَرُ(ً ( UCSسبت بِ عوق

شکل -1تغییرات هقاٍهت فشار تک هحَرُ(ً (UCSسبت بِ عوق

در سازًذ آسواری

در سازًذ گچساراى
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شکل  -3تغییرات هقاٍهت فشار تک هحَرُ(ً ( UCSسبت بِ عوق در سازًذ ایالم

شکل -5تغییرات هقاٍهت فشار تک هحَرُ(ً ( UCSسبت بِ عوق

شکل -4تغییرات هقاٍهت فشار تک هحَرُ(ً (UCSسبت بِ عوق

در سازًذ فْلیاى

در سازًذ سرٍک

ثب ثشسػی ٕ٘ٛداسٞبی تغییشات ٔمبٔٚت فـبس ته ٔحٛس٘ )UCS( ٜؼجت ث ٝعٕك دس ػبص٘ذٞبی ٔٛسد ٘ظش ٔی تٛاٖ دسیبفت و ٝػبص٘ذ
ٌچؼبساٖ وٕتشیٗ ٔمذاس (ٔ، )UCSعبدَ ٍٔ 2/74ب پبػىبَ  ٚػبص٘ذ فّٟیبٖ ثب ٍٔ 33/79ب پبػىبَ ثیـتشیٗ ٔمذاس ( )UCSسا داسا ٔی ثبؿٙذ .
اص دالیُ ٚخٛد ایٗ اختالف دس ػبص٘ذٞبی ٔٛسد ٘ظش ٔی تٛاٖ ث ٝوبٞؾ تخّخُ ثب افضایؾ عٕك اؿبس ٜوشد .ث ٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝشچ ٝعٕك
افضایؾ یبثذ تخّخُ وبٞؾ یبفت ٚ ٝدس ٘تید )UCS( ٝافضایؾ ٔی یبثذ (ؿىُ ٞبی  1تب  .)5اص ٍ٘بٞی دیٍش ٔی تٛاٖ دسیبفت و ٝدأٝٙ
تغییشات ٔمبٔٚت فـبس ته ٔحٛس٘ )UCS( ٜؼجت ث ٝعٕك دس ػبص٘ذ ٌچؼبساٖ ث٘ ٝؼجت ثمی ٝػبص٘ذٞب ثیـتش ٔی ثبؿذ  ٚدِیُ ایٗ أش سا ٔی
تٛاٖ ٚخٛد  7ثخؾ  ٚالیٔ )Member( ٝختّف ثب تفبٚت ٞبی ػبختبسی دس ایٗ ػبص٘ذ ثیبٖ وشد (ؿىُ .)1
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تعییي تٌش ّای برجا
تٙؾ ٞبی اكّی ثشخب ؿبُٔ تٙؾ سٚثبس )Sv( ٜاػت و٘ ٝبؿی اص ٚصٖ طجمبت ثبالیی اػت  ٚد ٚتٙؾ اكّی دیٍش  ،تٙؾ افمی حذاوثش (
 ٚ ) SHmaxتٙؾ افمی حذالُ ( ٔ ) Shminی ثبؿذ  .خٛاف االػتیه ػ٘ ًٙـبٖ دٙٞذ ٜسفتبس تغییش ؿىُ ػ ًٙدس ثشاثش تٙؾ ٞبی
ٚاسد ٜث ٝآٖ اػت []3
تعییي تٌش رٍبارُ ()Sv
ث طٛس سیبضی  ،تٙؾ سٚثبس ٜثٛػیّ ٝا٘تٍشاَ ٌیشی دا٘ؼیت ٝػ ًٙاص ػطح تب عٕك ٔٛسد ٘ظش ثلٛست صیش ثذػت ٔی آیذ :
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و ρ (z)ٝدا٘ؼیت ٝػ ًٙو ٝتبثعی اص عٕك ٔی ثبؿذ  g ،ثبثت ؿتبة ٌشا٘ـی ،
ٔٛسد ٔطبِع ٝثشاثش ثب

دا٘ؼیتٔ ٝتٛػط سٚثبسٔ ٜی ثبؿذ.دا٘ؼیتٔ ٝتٛػط دس چبٜ

 2.56دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت [.]3

تعییي هقذار تٌش افقی حذاقل ( ٍ )Shminحذاکثر ()SHmax
سٚؽ ٞبی ٔختّفی ثشای تعییٗ تٙؾ افمی حذالُ ٚخٛد داسد اص خّٕ : ٝسٚؽ ؿىؼت ٞیذسِٚیىی ،

آصٔبیؾ ٘ـت)Micro-fracture test

( Mini-fracture test) ٚؤ ٝی تٛاٖ ٔمذاس تٙؾ افمی حذالُ سا ٔؼتمیٕبً اص ایٗ آصٔبیـبت ثذػت آٚسد  .دس ٔیبٖ ایٗ سٚؽ ٞب  ،دٚ
سٚؿی و ٝثیـتش ثشای تعییٗ تٙؾ افمی حذالُ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد عجبستٙذ اص  :سٚؽ ؿىؼت ٞیذسِٚیىی  ٚآصٔبیؾ ٘ـت[.]4
آلبیبٖ ٚیّیض ٞ ٚبثشت ثحث وبّٔی سا دس ٔٛسد ؿىؼت ٞیذسِٚیىی و ٝدس آٖ ؿىؼتٍی ایدبد ؿذ ٜعٕٛد ثش خٟت تٙؾ افمی حذالُ
ٌؼتشؽ ٔی یبثذ ،اسائ ٝداد٘ذ .دِیُ آٟ٘ب ایٗ ثٛد و ٝوبس ا٘دبْ ؿذ ٜثشای ثبص وشدٖ یه تشن ث ٝیه ٔمذاس ٔعّٔ ْٛتٙبػت ثب تٙـی اػت
و ٝث ٝطٛس عٕٛد ثش كفح ٝتشن دس ٔمبثُ ٔمذاس ثبص ؿذٌی ثٛخٛد ٔی آیذ ٕٞ .چٙیٗ ( (Gjonnes et.al.()1988ثیبٖ وشد٘ذ و ٝفـبس
ثؼت ٝؿذٖ ؿىبف (ٔ)Pcعٕٛالً ثشاثش ثب تٙؾ افمی حذالُ (ٌ )Shminشفتٔ ٝی ؿٛد ٘ .ىت ٝلبثُ روش ایٗ اػت ؤ ، ٝمذاس تٙؾ افمی حذاوثش
( )SHmaxسا ٕ٘ی تٛاٖ ثطٛس ٔؼتمیٓ اص سٚؽ ؿىؼت ٞیذسِٚیىی  ٚآصٔبیؾ ٘ـت ثذػت آٚسد .
دس ایٗ تحمیك ثذِیُ ٘جٛد ایٗ آصٔبیـبت ٔ ،مذاس تٙؾ افمی حذالُ  ٚحذاوثش اص سٚاثط پشٚاالػتیه ثلٛست صیش ثیبٖ ؿذ ٜاػت :
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و ٝدس ایٗ سٚاثط )SHٚSh( :ثتشتیت تٙؾ افمی حذالُ  ٚحذاوثش ثش حؼت ) ، (MPa

νضشیت پٛاػSV ، ٖٛتٙؾ لبئٓ ثش حؼت )(MPa

α ،ضشیت ثبیٛت Pp ،فـبس ٔٙفزی ثشحؼت ) ٔE ، (MPaذ َٚیبً٘ ثش حؼت )  ٚ ، (MPaوش٘ؾ دس خٟت تٙؾ افمی حذالُ ٚ
حذاوثش ٔی ثبؿذ .ضشیت ثبیٛت ثشاثش ثب یه  ،ثشاثش یه ٘ ٚیٓ  ٚثشاثش یه دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت

.

ٌشادیبٖ فـبس ٔٙفزی ٔتٛػط دس ػبص٘ذٞبی ایالْ ،ػشٚن  ٚفّٟیبٖ ثشاثش ، psi/ft 0.480ػبص٘ذ آػٕبسی  ٚ psi/ft 0.365ػبص٘ذ
ٌچؼبساٖ  psi/ft (0.744دس ٔیذاٖ ٔٛسد ٔطبِعٔ )ٝی ثبؿذ.
حبَ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝوذاْ یه اص ػ ٝتٙؾ ثشخب Sv) ٚShmin ،(SHmaxدس ٔٛلعیت تٙؾ ٞبی اكّی) (σ1, σ2, σ3لشاس ثٍیش٘ذ ٔی
تٛاٖ ثش طجك تئٛسی ٌؼّؾ آ٘ذسػ ٖٛسطیٓ تٙؾ دس عٕك سا ٔـخق وشد.آ٘ذسػ ٖٛتئٛسی ٌؼّؾ خٛد سا ث ٝكٛست صیش ثیبٖ وشدٜ
اػت:
5
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 -1دس سطیٓ ٌؼّؾ ٘شٔبَ ) NF(1تٙؾ ٚص٘یS1 = SVثبعث ٌؼّؾ ؿذِ ٚ ٜغضؽ دس أتذاد ٌؼُ صٔب٘ی سخ ٔی دٞذ و ٝتٙؾ
حذالُ ) (Shminثب تٛخ ٝثٔ ٝیضاٖ فـبس ٔٙفزی  ٚعٕك ث ٝا٘ذاص ٜوبفی وٛچه ثبؿذ[.]6
 -2دس حبِتی ؤ ٝیذاٖ تٙؾ خیّی فـبسی ثبؿذ ٞشدٔ ٚمذاس تٙؾ افمی اص تٙؾ لبئٓ فشاتش ٔی سٚدٌ ٚS3 = SVؼّؾ ٔعىٛع سخ
ٔی دٞذ دس ایٗ حبِت تٙؾ افمی حذاوثش ) (SHmaxث ٝا٘ذاص ٜوبفی ثضسي ٔی ثبؿذ  ٚث ٝآٖ سطیٓ ٌؼّؾ ٔعىٛع

2

() RF

ٔی ٌٛیٙذ [.]6
 -3دس حبِت ػ ْٛتٙؾ لبئٓ ،تٙؾ ٔتٛػط ثٛدٌٚS2=SV ٜؼّؾ صٔب٘ی سخ ٔی دٞذ و ٝتفبٚت ثیٗ( )Shminٚ SHmaxث ٝا٘ذاصٜ
وبفی ثضسي ثٛد ٚ ٜایٗ سطیٓ سا أتذاد ِغضٔ(SS)3ی ٌٛیٙذ [.]6

شکل  -7سازًذ آسواری:رژین تٌش ًرهال است( )σ1:Sv , σ2:SH , σ3:Shشکل  -6سازًذ گچساراى:رژین تٌش ًرهال است()σ1:Sv , σ2:SH , σ3:Sh

1. Normal Faulting
2. Reverse Faulting
3. Strike slip Faulting
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شکل  -9سازًذ سرٍک:رژین تٌش ًرهال است()σ1:Sv , σ2:SH , σ3:Sh

شکل  -8سازًذ ایالم:رژین تٌش ًرهال است()σ1:Sv , σ2:SH , σ3:Sh

شکل  -11سازًذ فْلیاى:رژین تٌش ًرهال است()σ1:Sv , σ2:SH , σ3:Sh
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ًتیجِ گیری
ثب اػتفبد ٜاص دادٞ ٜبی ِشصٍ٘ ٜبسی ػ ٝثعذی ؤ ٝىب٘یضْ اثش آٟ٘ب اص طشیك صٔبٖ عجٛس أٛاج كٛتی فـبسی ) ٚ(Pثشؿی )ٔ(Sی ثبؿذ ،دس 5
ػبص٘ذ یىی اص ٔیبدیٗ ٘فتی ایشاٖ ،تحّیّی اص ٔیذاٖ تٙؾ كٛست ٌشفت و٘ ٝتبیح صیش حبكُ ٌشدیذ:

 .1دس  ٕٝٞػبص٘ذٞب سطیٓ تٙؾ ٘،شٔبَ ثٛد )  h >  H > v ( ٜأب دس ٞش ٔشحّ ٝثب تٛخ ٝث ٝپیچیذٌی ٞبی ػبختبسی  ٚعٕك ٞبی
ٔختّف ،خٛاف ٔىب٘یه ػٍٙی  ٚطئٔٛىب٘یىی دس ٞش ػبص٘ذ ٔ،تفبٚت ثٛد ٚ ٜسفتبسٞبی ٔختّفی دس ثشاثش ٔحبػجبت تٙؾ ٞبی ٔٛسد ٘ظش
دس ٞش ػبص٘ذ ٔـبٞذٌ ٜشدیذ.
 .2ػبص٘ذ ٌچؼبساٖ داسای ِیتِٛٛؤی ٕ٘ه ٌ ٚچ ٔی ثبؿذ پغ سفتبس پالػتیه اص خٛد ٘ـبٖ ٔی دٞذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ اختالف ثیٗ تٙؾ
ٞبی افمی (فبكّ ٝثیٗ  (SH ٚ Shدس ایٗ ػبص٘ذ وٓ ثٛد ٚ ٜدس لؼٕتٟبیی اص ٕ٘ٛداس ثشٙٔ ٓٞطجك ٔی ؿ٘ٛذ(ؿىُ .)6
ٞ .3شوذاْ اص ػبص٘ذٞب و ٝاختالف ثیٗ تٙؾ ٞبی افمی (فبكّ ٝثیٗ  (SH ٚ Shدس آٖ ثیـتش ثبؿذ ٔٙبػت ثشای عّٕیبت ؿىؼت ٞیذسِٚیىی
ٔی ثبؿذ ،و ٝػبص٘ذ فّٟیبٖ ثیـتشیٗ اختالف ثیٗ تٙؾ ٞبی افمی (فبكّ ٝثیٗ  (SH ٚ Shسا دس ثیٗ ػبص٘ذٞبی دیٍش داسد(ؿىُ .)10
 .4ػبص٘ذ ػشٚن ،ایالْ  ٚفّٟیبٖ ث ٝدِیُ ِیتِٛٛطی آٞىی ػخت  ٚثب ؿىؼتٍی ٔحذٚد ،ضشایت االػتیه ٔب٘ٙذ ضشیت یبً٘ اػتبتیىی
)ٔ ٚ(Eمبٔٚت فـبس ته ٔحٛس (UCS) ٜافضایؾ پیذا ٔی وٙٙذ.
ٔضیت ایٗ سٚؽ دس آٖ اػت و ٝثذ ٖٚا٘دبْ عّٕیبت حفبسی  ٚفمط اص طشیك دادٞ ٜبی ِشصٍ٘ ٜبسی ػ ٝثعذی و ٝدس ٔیبدیٗ ٘فتی ثٙٔ ٝظٛس
اوتـبف ٘فت كٛست ٔی ٌیشد ٔ،ی تٛاٖ ث٘ ٝتبیح لبثُ تٛخ ٝاص ٚضعیت تٙؾ ٞب دس ػبص٘ذٞبی ٔختّف دػت پیذا وشد.و ٝثشای عّٕیبت
ٞبی ثعذی ٔب٘ٙذ حفبسی ٔی تٛا٘ذ ٔٛثش  ٚػٛدٔٙذ ثبؿذ  ٚاص طشیك آٖ ٔی تٛاٖ ٘ؼجت ث ٝطشاحی یه ٔذَ طئٔٛىب٘یىی  ٚتعییٗ پٙدشٜ
ایٕٗ ٌُ حفبسی ،الذأبت الصْ سا ا٘دبْ داد.

هٌابع
[. ]1س .حؼیٙی دخت  ْ،طبِجی وٙبسی ،ثٟی ٝٙػبصی طشاحی ِشصٍ٘ ٜبسی ػ ٝثعذی ثب اػتفبد ٜاص اٍِٛسیتٓ ص٘تیه دس پشٚط ٜپشدیغ ٔ،بٙٞبٔ ٝاوتـبف  ٚتِٛیذ ،ؿٕبس83 ٜ
ٟٔ.شٔب1390 ٜ
[٘. َ..]3شیٕی صاد ْ، ٜآثذیذٔ ، ٜطبِع ٝؿىؼتٍی ٞبی ػٔ ًٙخضٖ ثٛػیّ ٝتّفیك ٔذَ طئٔٛىب٘یىی ٕٛ٘ ٚداسٞبی تلٛیشٌشٔ ،طبِعٛٔ ٝسدی ٔیذاٖ ٘فتی ٔبس ، ٖٚػی ٚ
یىٕیٗ ٌشدٕٞبیی عّ ْٛصٔیٗ.آرس ٔب1391 ٜ
[ٚ..]4ی.اعٚ.تٛوٛسی ،ن.وبتؼٛیٔٛب ،تشخٕٔ ٝحذفبسٚق حؼیٙی" ،1378،دسآٔذی ثشٔىب٘یه ػ٘ ،"ًٙـشوتبة دا٘ـٍبٞی
[2].Zoback,M.D.,Barton,C.A.,Brudy,M.,Castillo,D.A.,Finkbeiner,T.,Grollimund,B.R.,Moos,D.B.,Peska,P.,Ward,C.D.,Wiprut,D.J.,
, Int.J.Rock Mech.Mini.Sci.vol.40, p.p.1049-1076 ."Determination of stress orientation and magnitude in deep wells"2003.
[5].Hubbert,M.K.,Willis,D.G.,1957, “Mechanics of hydraulic fracturing” . Pet. Trans.AIME,vol.210, pp.53-63. [6].Zoback, M.,
2007, “Reservoir Geomechanics” , CAMBRIDGE University.
[6].Zoback, M., 2007, “Reservoir Geomechanics” , CAMBRIDGE University.

8

