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 چکیده

های قائم  های نفت و گاز حائز اهمیت ویژه بوده و عالوه بر چاه های گسلش بر پایداری چاه تاثیر رژیم

های افقی وضعیت  ، چاه های متفاوت ژئومکانیکی هستند های گسلش مختلف دارای رفتار که در رژیم

فقی نفتی در یک های گسلش مختلف دارند. در این مطالعه، چاه ا تری نسبت به تغییر در رژیم بحرانی

 رژیم گسلش امتداد لغز و در نظر گرفتنمحدوده عمقی مشخص در میدان نفتی شهید منصوری، با 

با روش اجزاء  ABAQUS یزوتروپ در محیط نرم افزارنحالت االستیک منفذی با تنشهای افقی ا

در محدوده  در این آنالیز که بصورت استاتیکی محدود، مورد آنالیز و تحلیل حساسیت قرار گرفت.

ثانیه )مجموع زمان دو گام تحلیل ژئواستاتیک و حفاری( بررسی شد، فشار گل حفاری  2زمانی صفر تا 

از محدوده فشار منفذی هیدرواستاتیکی )حد پایین پنجره گل( تا حد شکست کششی )حد باالی پنجره 

ر مبنای حداقل کردن سازی فشار گل ب گل( بصورت پیوسته در گام دوم تحلیل افزایش یافت و بهینه

سازی پایداری چاه افقی،  دهد، در بهینه نتایج نشان می تنش بر دیوار چاه و کرنش پالستیک انجام شد.

های جدار چاه تعدیل داده خواهدشد و  با اعمال فشار گل تا حد کمی باالتر از فشار منفذی،  تنش

ا فعالیت رژیم گسلش امتداد لغز ب همچنینرسد و  میزان کرنش پالستیک در مقطع چاه به صفر  می



امکان حفر چاه در جهت تنش افقی  که آید میاختالف زیادی بین تنش افقی حداقل و حداکثر بوجود 

حداکثر نخواهد بود چراکه با حفر چاه در این جهت فشار منفذی از حد کششی بزرگ تر خواهد شد و 

 دیوار چاه دچار شکست خواهد شد.

 

 ABAQUSچاه افقی نفتی، روش اجزاء محدود، نرم افزار   ه،پایداری چا کلید واژه:

 

 

 .مقدمه1

 بر مؤثر پارامترهای نظر نقطه از ها چاه هیدروکربوری، ذخایر از برداری بهره به نیاز افزایش و زمان گذشت با

 بر عالوه. گیرد می انجام تر سخت شرایط با هایی محیط در حفاری عملیات و اند شده تر پیچیده چاه پایداری

 در ناپایداری هرگونه وقوع است، بیشتری وهزینه وقت صرف مستلزم که ها چاه این حفر در تکنیکی های چالش

 اساس بر آمده عمل به های تخمین طبق. [1] دهد افزایش را چاه های هزینه زیادی حد تا تواند می چاه دیواره

 در چاه شده تعریف بودجه از درصد 01 حداقل جهان، مختلف درنقاط حفاری از آمده دست به اطالعات

 در رقمی که شود می صرف هستند چاه دیواره ناپایداری با ارتباط در که ای نشده بینی پیش عملیات با مواجهه

 ای مجموعه محصول چاه پایداری مشکالت که است واضح. گردد می شامل سال در را دالر میلیارد یک حدود

 و سازند عادی غیر رفتار اعمالی، های تنش شرایط سیال، و سنگ میان کنش برهم آنها منشأ که هستند اتفاقات از

 ها چاه طراحی در سنگی مکانیک مطالعات کاربرد افزایش اگرچه. [2] است حفاری عملیات نامناسب انجام

 مبنای بر حوزه این در ها قضاوت از ای عمده بخش کماکان اما بخشیده، بهبود زیادی حد تا را حفاری عملکرد

 گذشته، های سال در گرفته انجام های تالش تمامی رغم علی. گیرد می صورت گذشته تجربیات و مشاهدات

 عملی اثرات. شود می تجربه حوزه این در درگیر جوامع توسط چاه یداری پا عدم به مربوط مشکالت کماکان

 برطرف موثری و مناسب نحو به اگر که شود می منجر ماسه تولید و چاه دیواره ریزش به عموماً ناپایداری این

 گل، هرزروی چاهی، درون ادوات خردگی چاه، شدگی گشاد سرمته، گیرکردن چون مشکالتی تواند می نگردد

 رژیم خصوصا گسلش های رژیم میان این در. [6] باشد داشته پی در را انحرافی حفاری به نیاز و مته بازیابی به نیاز

 داشته افقی، ویژه به و قائم های چاه در ناپایداری ایجاد در را بسزایی تاثیر تواند می لغز امتداد و معکوس گسلش



 و شود می تحلیل منصوری میدان در افقی نفتی  چاه پایداری در لغز امتداد گسلش رژیم تاثیر مطالعه، این در. باشد

 .میشود انجام حفاری گل فشار مجاز پنجره در گل فشار سازی بهینه

 وجود مدل یک در کامل بررسی امکان است، بزرگ بسیار آن قطر با مقایسه در چاه یک طول که این به باتوجه

 زمان طرفی از و شده فرض خط یک صورت به چاه عددی، افزارهای نرم اکثر در شرایطی چنین در زیرا ندارد

 درنتیجه. بود نخواهد پذیر امکان سازی  مدل از حاصل نتایج تحلیل و مشاهده و رفته باال بسیار تحلیل انجام

 مثل سازند به مربوط عوامل واسطه به ناپایداری بروز احتمال که آن از فواصلی در چاه پایداری تحلیل منظور به

 به اقدام شود، می داده تشخیص گل، وزن و نوع مثل حفاری به وابسته عوامل یا و منفذی فشار یا و سنگ جنس

 .[3] شود می بعدی سه و بعدی دو های مدل ساخت

 گسلش رژیم. است شده استفاده افقی چاه پایداری آنالیز برای کولمب موهر شکست معیار از تحقیق این در

 کششی شکست حد و سازند سیال منفذی فشار مقدار دو بین حفاری سیال فشار مجاز ی پنجره و بوده لغز امتداد

 و بوده محدود اجزای روش به عددی صورت به مدل آنالیز. است شده گرفته درنظر عمقی ی محدوده آن سنگ

 از حالت دو در پایداری شرایط آنالیز این در. است شده انجام   ABAQUSمحدود اجزای افزار نرم کمک به

 افقی تنش غربی جنوب-شرقی شمال راستای به نسبت درجه 01و صفر آزیموت زوایای با افقی چاه آزیموت

 حفاری حین در چاه پایداری شرایط بهینه. [8] شد حساسیت آنالیز افقی های تنش انیزوتروپ حالت در حداکثر

 و چاهی درون فشار به توجه با منصوری نفتی میدان از آسماری سازند در متری 2012 عمقی ی محدوده در

 افقی تنش جهت FMI الکتریکی نمودارهای به توجه با میدان این در. گرفت قرار بررسی مورد چاه حفر امتداد

 جنوب-غربی شمال امتداد در حداقل افقی تنش جهت و است غربی جنوب-شرقی شمال امتداد در حداکثر

 عمودی چاه روی بر آسماری سازند در چاه پایداری آنالیز. [3] است حداکثر افقی تنش امتداد بر عمود و شرقی

 پایداری گل پنجره پایین حد یعنی چاه درون در سازند سیال فشار اعمال با حاالت تمامی در. شد انجام نیز

 بیان تحقیق این در افقی های چاه پایداری آنالیز فقط محدوده این در افقی های چاه حساسیت دلیل به و شد حاصل

 .شد خواهد

 

 :محدود اجزاء .مدلسازی3



 شرایط یک تحت سازه یا و جسم یک بر حاکم دیفرانسیل معادالت حل روشهای از یکی محدود اجزاء روش

 از هریک. میشوند تقسیم بعدی سه یا و دو یک، اجزای به سازه یا و ناحیه جسم، روش، این در. است فیزیکی

 معروف نیز بندی شبکه یا سازی گسسته به عمل این. نامند می المان یا محدود جزء یک را کوچک اجزای این

 .[10]میشود  گفته ای گره نقاط المانها مرزی نقاط به و است

 چاه قطر. است شده فرض مکعب متر 3×673/2×673/2 ابعاد با مکعبی بلوک یک صورت به افقی چاه مدل

 شرایط تا شده آن بر سعی مدل این در. شد گرفته نظر در است متر 203/1 معادل که اینچ8.5 آن  درون

 در منفذی فشار و شده فرض متخلخل صورت به سنگ شرایط لذا. باشد نزدیک چاه واقعی شرایط به سازی شبیه

 یکنواخت فشار صورت به مدل باالی وجه به و عمودی صورت به برجا قائم تنش مقادیر. [6]است  شده لحاظ آن

 تنش تغییرات و شده اعمال مدل به نیز افقی های تنش مقادیر ژئواستاتیک، تحلیل گام گرفتن درنظر با. شد اعمال

 وارد حفره داخلی وجه به شعاعی یکنواخت فشار صورت به چاه درون فشار. شد مفروض مدل درون در نیز قائم

. برسد برجا حالت به تنش شرایط تا شده گرفته نظر در چاه قطر برابر 5 چاه مرز تا مکعبی مدل مرز فاصله. شد

 در آن چرخشی حرکت و Z قائم جهت در مکعبی بلوک کف انتقالی حرکت مقیدسازی با مدل مرزی شرایط

 در X نرمال بردار بر عمود جانبی وجه دو انتقالی حرکت همچنین. شد انجام مختصات محورهای جهت سه

 وجوه این چرخشی های حرکت. گردید مقید Y جهت در Y نرمال بردار بر عمود جانبی وجه دو و X جهت

 و شد داده مدل کل به اولیه تحلیل گام در منفذی فشار به مربوط مرزی شرایط. شد مقید جهت سه در نیز جانبی

 از بلوک درون در سیال شعاعی حرکت تا شد داده چاه درون به طور همین و مدل دور به تحلیل نهایی گام در

 .(0شود )شکل  تر محسوس ناپایداری ایجاد در سیال جریان اثر و شود ایجاد داخلی مرز به مدل خارجی مرز

 افقی با اثر نفوذ شعاعی سیال درون فضای متخلخل مدل سنگیبعدی چاه سه : نمای 0شکل 

 

 حفاری و اعمال فشار چاه گام دوم، گام و ژئواستاتیک گام اول، گام. است اساسی گام دو شامل سازی مدل این

 .[3]ثانیه است  2ثانیه است و در مجموع شامل زمان تحلیل  1میباشد که زمان مورد نیاز برای هرکدام از گامها 



 :ژئواستاتیک گام.1

 و بود خواهد تعادل حالت در سیستم و میشود سازی شبیه حفاری از قبل فرض با مدل شرایط گام این در

 اعمال شرایط گام این در. است اندک بسیار منفذی فشار تغییرات و جابجایی و کرنش و تنش مقادیرتغییرات

 نزدیک بیشتر واقعیت به حفاری از قبل تا را سازی مدل گراویته، نیروی اعمال همراه به سنگ در برجا های تنش

 .خواهد بود 0کند و مدت زمان این گام از صفر تا ثانیه  می

 :حفاری و اعمال فشار چاه گام.2

 کرنش تنش، تغییرات مقادیر و شد خواهد متفاوت چاه دیواره در ها تنش رژیم سنگ، حفر اعمال با گام این در

 اعمال با سنگ، حفر از بعد گام این در. یافت خواهد افزایش چاه نزدیکی در منفذی فشار همراه به جابجایی و

 پالستیک، کرنش مقادیر در تغییرات ممکن حد تا که میشود آن بر سعی چاه درون در حفاری گل فشار

 میباشد. 2تا ثانیه  0مدت زمان این گام از ثانیه  .شود تعدیل چاه مقطع در تنش و جابجایی

 :بندی .مش4

 مدل سراسر در شکل مکعبی های المان و بود خواهد هگزاگونال و ساختاری روش به مدل این بندی مش

 .[5] دهد این مش بندی را نشان می 2شکل  .شد  خواهد ایجاد منظم بصورت

 بندی شده بعدی مشسه : مدل 2شکل 

 

 :مسئله ورودی های .داده5

 و است شده استفاده چاه ی دیواره در شکست سازی شبیه برای کولمب موهر شکست معیار از تحلیل این در

 شامل افزار نرم به ورودی پارامترهای. اند شده داده معیار این به توجه با ABAQUS افزار نرم محیط در ها داده

 ،(v) پواسن نسبت ،(n) تخلخل ،() داخلی اصطکاک زاویه ،(ψ) اتساع زاویه ، (E) یانگ ضریب چگالی،

 .هستند (α) بایوت ضریب و (C) چسبندگی مقاومت



 :سنگ خواص (پارامترهای5-1

مترها شامل ااین پار  .است شده داده قرار  6و  2، 0 شماره ولاجد در سنگ خواص به مربوط پارامترهای

 در محدوده مدلسازی شده خواهند بود. ، تنشهای برجا و فشار منفذیپارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ

 تنش های برجا و فشار منفذی: 1جدول 

 (MPA) تنش قائم برجا (MPA) فشار منفذی (MPA)حداقل تنش افقی  (MPA)حداکثر تنش افقی 
31.15 60.32 20.12 55.3 

 

 : پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ2جدول 

 (٪) درصد تخلخل (MPa) مقاومت کششی ضریب بایوت (MPa) مقاومت چسبندگی

3.56 1.0 2.73 00.12 

 

 : پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ6جدول 

 زاویه اصطکاک (GPa) مدول یانگ ( Kg/m3) چگالی نسبت پواسون

5220 2050 .2.3 42213 

 

 :منفذی االستیک .محیط6

 و درز تخلخل، شامل جامد غیر بخش. اند شده تشکیل جامد غیر بخش و ماتریکس از زمین اعماق در ها سنگ

 بسزایی تأثیر ها تنش توزیع در منفذی فشار وجود که است واضح. است منافذ درون سیاالت همچنین و شکاف

 پارامترهای ترین اصلی از یکی عنوان به همواره سازند منفذی فشار نفتی، میادین اتفاق به قریب اکثر در. [6]دارد 

 حاالت در ها تنش توزیع معادالت و روابط به باتوجه. [7 ,4]است  بوده بحث مورد چاه پایداری بر مؤثر

 آنالیز و شود می نظر صرف روابط این نوشتن از [2]و [1] مختلف  مراجع در [9]منفذی  االستیک و االستیک

 شود. می انجام کششی حد و (α.Pfمنفذی) فشار حد دو بین گل فشار

 :برجا قائم تنش .تخمین7



 تا زمین سطح از چگالی مقادیر و آمده دست به ترزاقی ی رابطه کمک  به تحقیق این در برجا قائم تنش مقدار

 ی محاسبه منظور به ترزاقی معادله در درنهایت. شد استخراج گاما-گاما های الگ کمک به متری 2012 عمق

 قرار آن باالی که است ای روباره وزن با برابر چاه از دلخواه عمق یک در قائم تنش. شد داده قرار برجا قائم تنش

 باالیی های بخش دهنده تشکیل مواد از نازک های المان وزن از حاصل های تنش جمع با بنابراین. [1]است  گرفته

 آورد. دست به زیر رابطه طبق را قائم تنش توان می چاه

0
( )

z

vS z gdz gz    …………………………………………………… (0-7)

    

) آن در که )z عمق، از تابعی عنوان به چگالی دهنده نشان g و زمین جاذبه شتاب  روباره متوسط چگالی 

 است.

 :حداقل و حداکثر برجا افقی .تنش8

با توجه به فقدان داده های مربوط به تست نشت و شکست هیدرولیکی به منظور تعیین دقیق تنش های برجا، در 

(( که برای 1-4و) (1-6))روابط  Rummel, 1986این تحلیل با استفاده از روابط تنش افقی حداقل و حداکثر 

حداقل با توجه به رژیم گسلش  های افقی حداکثر و متری کاربردی است، تنش 6111متر تا  511عمق های 

حداقل را به تنش قائم -، نسبت تنش افقی حداکثرkامتداد لغز در محدوده آنالیز، محاسبه خواهند شد. پارامتر 

 ((. 1-2( و )1-0کند )روابط ) تعریف می

Kmax=hmax/v ................................................................................................................................ (8-1) 

Kmin=hmin/v ............................................................................................................ ..................... (8-2) 

Kmax=0.98+250/z ......................... ................................................................................................ (8-3) 

Kmin=0.5+150/z .................................................. .......................................................................... (8-4) 

( که از 1-2( و )1-0های افقی حداکثر و حداقل در رژیم گسلش امتداد لغز با استفاده از روابط ) مقادیر تنش

آورده  5در بخش  0اند مورد محاسبه قرارگرفته و در جدول شماره  مشتق شده Rummel( 1-4( و )1-6روابط )

 اند. شده
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( فرمول کلی محاسبه فشار شکست درچاه قائم به شرح  σhmax>σv >σhminبا توجه به رژیم گسلش امتداد لغز )

 .[1]زیر است 

 σhmin)≠:(σhmaxهای افقی  *در حالت انیزوتروپ تنش

Pfrac=3σhmin-σhmax-Pf+T0 …………………………………………………….. (9-1) 

 (:σhmin=σhmax) های افقی *در حالت ایزوتروپ تنش

Pfrac=2σhmin-Pf+T0 ………………………………………………………….. (9-2) 

( فرمول کلی محاسبه فشار شکست درچاه افقی به شرح زیر σhmax>σv >σhminدر رژیم گسلش امتداد لغز )

 است.

 σhmin)≠:(σhmaxهای افقی  *در حالت انیزوتروپ تنش

 الف( در جهت تنش افقی حداقل:

Pfrac=3σv-σhmax-(α×Pf)+T0 ………………………………………………….. (9-2) 

 ب( در جهت تنش افقی حداکثر:

Pfrac=3σhmin-σv- (α×Pf)+T0……………………………………………….…. (4-0)  

 

Pf   فشار منفذی وα ضریب بایوت 
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-نسبت به راستای شمال شرقی هدرج 01چاه افقی در جهت تنش افقی حداقل در این تحلیل دارای آزیموت 

باشد. تحلیل مدل در جهت تنش افقی حداقل نشان داد که در این حالت  جنوب غربی تنش افقی حداکثر، می

شوند کم است و این موضوع سبب  اختالف تنش افقی حداکثر وتنش قائم که بر وجوه طولی چاه اعمال می

نزدیکی به هم باشند و در جریان اعمال فشار به درون چاه  های اعمال شده به بدنه چاه در توافق شود که تنش می

های بزرگ بر بدنه چاه افقی رخ دهد. در  های پالستیک و تنش های کمتری از جهت ایجاد کرنش ناپایداری

ترین مقدار برای فشار  آنالیز فشار گل حفاری برای بدست آوردن مقدار بهینه پنجره فشار گل و همینطور بهینه

ز فشار گل را در گام حفاری و محدوده مجاز فشار گل از حد فشار منفذی تا حد گسیختگی کششی گل، آنالی

ثانیه با ضریب افزایشی ثابت فشار گل در این محدوده تحلیل حساسیت  2تا  0سازند در محدوده زمانی استاتیکی 

 کردیم.



ثانیه در گام حفاری از حد فشار منفذی )با ضریب بایوت(  2تا  0ابتدا فشار گل را در محدوده زمانی استاتیکی 

(. نتایج 5مگاپاسکال با ضریب ثابت افزایش دادیم )شکل  10.10مگاپاسکال تا حد گسیختگی کششی  00.36

های پالستیک وجود ندارند اما با افزایش فشار تا  نشان داد که در محدوده زمانی گام حفاری در ابتدا کرنش

نشان  3(. شکل 3ثانیه کم کم پدیدار شده و روند افزایشی را طی خواهند کرد )شکل  0.57محدوده زمانی 

مگاپاسکال فشار چاه( به بعد باعث به حد تسلیم  50ثانیه )معادل  0.57دهد که اعمال فشار گل از زمان  می

ماال شکست و ریزش رسیدن سنگ و ایجاد کرنش های پالستیک در دیوار چاه شود و چاه را با ناپایداری و احت

ای پیچیده میباشد. آنالیز  کند. اما روند ایجاد و افزایش تنش در دو یال چاه )یال قائم و یال جانبی( به گونه مواجه 

( نشان 6بروی یال جانبی، شکل  65بروی یال قائم و گره شماره  00تنش در دو نقطه از چاه افقی )گره شماره 

فشار با افزایش فشار چاه از فشار منفذی تا فشار شکست کششی در محدوده دهد که در گام حفاری و اعمال  می

ای یکدیگر را قطع  های القا شده بر چاه باال بوده و رفته رفته کم میشوند تا در نقطه ثانیه، میزان تنش 2تا  0زمانی 

( روند 65نبی )گره ( و سپس با ادامه افزایش فشار نمودار مربوط به یال جا4ثانیه، شکل  0.225کنند )زمان 

افزایشی طی میکند که ناشی از ایجاد ناپایداری می باشد. نقطه تقاطع دو نمودار مربوط به یال قائم )گره شماره 

( چاه افقی در نمودار تنش بر حسب زمان، بهینه ترین فشار چاه است )زمان 65( و یال جانبی )گره شماره 00

( به عنوان محدوده بهینه 0.225( تا فشار بهینه )ثانیه 0منفذی )ثانیه  ( و محدوده فشار5و 4ثانیه در شکل  0.225

و  00مکان گره های شماره  3(. شکل 0ثانیه، شکل  0.225تا  0شود )زمان  فشار گل در این آنالیز، انتخاب می

 ثانیه رسم شده اند. 2تا  0را نشان میدهد و تمامی اشکال نموداری بر حسب زمان  65

لحاظ شده است و مقادیر بهینه تنش و همینطور فشار  2نتایج عددی این تحلیل بصورت خالصه در جدول شماره 

 گل حفاری بر حسب مگاپاسکال آورده شده است.

 11و  30: نمایش جایگاه گره های شماره 3شکل 

 

 

 00گره 

 65گره 



 

 های مختلف تحلیل و کرنش پالستیک در حالت : مقادیر فشار چاه، تنش4جدول 

 (MPa) پنجره فشار گل حد پایین حد شکست کششی حد بهینه

 زمان )ثانیه( 0 2 0.225

 (MPa) فشار گل 00.36 10.10 65

 (MPa) چاهبر دیوار  تنش 62.1 1.10 04

1 
2-

01×0.3  کرنش پالستیک 1 

 

 )یال قائم( بر حسب زمان تحلیل )ثانیه( 11)یال جانبی( و  30در گره های شماره  )پاسکال( : تنش4شکل 

 

 بصورت خطی بر حسب زمان تحلیل )پاسکال( : افزایش میزان فشار چاه5شکل 

 

 



 : نمای شکل گیری کرنش پالستیک در مدل سنگی بر حسب زمان تحلیل3شکل 
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جنوب غربی با آزیموت -در این حالت جهت چاه افقی در جهت تنش افقی حداکثر واقع بر راستای شمال شرقی

صفر درجه نسبت به این راستا قرار گرفته است. محاسبه میزان فشار سیال چاه برای ایجاد شکست کششی در این 

ت و از حد فشار منفذی کمی باال تر مگاپاسکال اس 22.60جهت از چاه افقی نشان داد که این مقدار برابر با 

خواهد بود و در نتیجه با حفاری چاه در این جهت احتمال ایجاد شکست وریزش چاه و تولید ماسه بسیار باال 

خواهد بود از این رو تحلیل مدل در این راستا متوقف شد و آنالیز مدل فقط در جهت تنش افقی حداقل انجام 

 شد.

 .نتایج:12

های افقی انیزوتروپ بهترین جهت حفر چاه افقی در جهت تنش افقی حداقل  در سازندهای با تنش -

 خواهد بود چراکه در این جهت کمترین ناپایداری در چاه رخ خواهد داد. 

در این مطالعه، فعالیت رژیم گسلش امتداد لغز اختالف زیادی بین تنش افقی حداقل و حداکثر بوجود  -

ن حفر چاه در جهت تنش افقی حداکثر نخواهد بود چراکه با حفر چاه در این جهت آورده است و امکا

 فشار منفذی از حد کششی بزرگ تر خواهد شد و دیوار چاه دچار شکست خواهد شد.



 فشار مورد نیاز گل که داد نشان افقی، های چاه در مجاز فشار گل محدوده در حفاری فشار گل اعمال -

 حفاری یا حد پایین آن نیز گل فشار مجاز محدوده باالی حد اعمال با افقی، یها چاه سازی پایدار برای

 باشد. شد و میزان بهینه فشار گل حفاری در چاه افقی، باالتر از حد پایین پنجره گل می نخواهد پایدار

سازی پایداری چاه افقی، با اعمال فشار گل تا کمی باالتر از حد فشار منفذی، تا حدی  در بهینه -

 های جدار چاه تعدیل داده شد و میزان کرنش پالستیک در مقطع چاه به صفر رسید. شتن

در آنالیز فشار گل چاه در این تحلیل به کمک دو مقدار تنش در گره های نامبرده که بر یال های قائم و  -

در این عمق  جانبی قرار داشتند و انقطاع نمودار آنها مقدار بهینه فشار و همینطور میزان بهینه پنجره گل

 مشخص شد.

با بررسی نمودار کرنش پالستیک نسبت به زمان، حداقل میزان فشار چاه که باعث ایجاد کرنش  -

 شود مشخص شد تا با دانستن این مقدار بحرانی فشار چاه را به آن مقدار نزدیک نکنیم. پالستیک می

سازی آنالیز  گل در چاه، شبیهبا اعمال فشار منفذی و اثر نفوذ آن در سنگ و همینطور اعمال فشار  -

استاتیکی پایداری چاه با دقت بیشتری انجام شد، زیرا وجود سیال در درون سنگ مشکالت ناپایداری 

 بیشتری را ایجاد کرد.

 تواند می چاه پایداری در ها شکستگی و درزه وجود اثر تحلیل، این در پیوسته محیط فرض به توجه با -

 .گیرد قرار بررسی مورد آتی تحقیقات در
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