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هغبلعِ اثز ًزخ تٌصّبی بزجب بز پبیذاری چبُ قبئن بب استفبدُ اس رٍش الوبى
هجشا -ضبکِ ضکستگیّبی هجشا :هغبلعِ هَردی یکی اس چبُّبی
خلیجفبرط
هحوذ کویلیبى ،1اهیذ سعیذی ،2هْذی رّبز

3

 -1کبرضٌبط ارضذ ،داًطکذُ هٌْذسی هعذى ٍ هتبلَرصی ،داًطگبُ صٌعتی اهیزکبیز
 -2دکتزی صئَهکبًیک ،ادارُ سهیي ضٌبسی ،ضزکت ًفت فالت قبرُ ،تْزاى
 -3کبرضٌبط ارضذ ،ادارُ سهیي ضٌبسی ،ضزکت ًفت فالت قبرُ ،تْزاى

(زضیبفت :ذطزاز  ،1398پصیطـ :آثبٖ )1398

چکیذُ
ًبپبیذاری چبُ ٍ ّزسرٍی سیبل حفبری در سبسًذّبی دارای ضکستگی یکی اس هسبئل عوذُ در حفبریّابی عویا اسات.
بزرسی اثز حضَر ضکستگیّب بز هکبًیشمّبی ًبپبیذاری چبُ ٍ ّزسرٍی سیبل حفبری اّویت ٍیاضُای در تعیایي یاک الگاَی
حفبری کبرآهذ دارد .در ایي هقبلِ بِ هٌظَر ارسیببی پبیذاری چبُ قبئن ٍ ّوچٌیي بزرسی ّزسرٍی سایبل حفابری ،ضابیِسابسی
سِبعذی یک چبُ در یکی اس هیذاىّبی ًفتی خلیج فبرط ارائِ ضذُ است .ضبیِ سابسی ضازایظ ّیاذرٍهکبًیکی ایاي چابُ ٍ
پیبدُسبسی ضکستگی ّبی هٌغقِ بِ تزتیب بب استفبدُ اس رٍش الوبى هجشا ٍ ضبکِ ضکستگیّبی هجشا اًجبم ضاذُ اسات .باِ
هٌظَر اعتببرسٌجی هذل ارسیببی پبیذاری ،اس هعیبر بیطتزیي جببجبیی هجبس ،هیابًگیي ضاعب سٍى ضکسات پالساتیک ٍ الگ
کبلیپز ،استفبدُ ضذُ است .ارسیببی پبیذاری اٍلیِ هذل ًطبى داد کِ در عو هٌتسب بِ سبسًذ کضدهی ،چابُ در یاک ٍیاعیت
ًبپبیذار قزار دارد .بِ هٌظَر بزرسی هکبًیشمّبی ّیذرٍهکبًیکی چبُ در سبسًذ دارای ضکستگی ،تشری سیبل حفبری بب گزاًزٍی
 1/08سبًتی پَآس ٍ ًزخ  25بطکِ بز سبعت اًجبم ضذ .لغشش در اهتذاد ضکستگیّب ،جببجبیی بزضی ٍ حجن سیبل ّزسرٍی باِ
عٌَاى پبراهتزّبی هَردبزرسی تعییيضذُ است .اثز ًسبت تٌصّبی بزجب ( ) بز ٍیعیت پبیذاری ٍ ّزسرٍی سیبل حفابری در
اهتذاد ضکستگیّب بزای ضص سٌبریَ هتفبٍت بزرسی ضذ .بب افشایص ًسبت تٌصّبی بزجب ٍ در حبلات ًبّوسابًگزد (،) =2
جببجبیی بزضی ٍ لغشش در اهتذاد ًبپیَستگی افشایص یبفت .در ایي حبلت بزای ًزخ تشری سیبل حفبری  25بطکِ باز سابعت،
فطبر سیبل در اهتذاد ضکستگیّب کبّص پیذا هیکٌذ .ب زرسی پبراهتزی هذل بزای پٌج ًزخ تشری هتفبٍت اس  5تب  25بطکِ بز
سبعت ًطبى داد کِ بزای ًسبت تٌصّبی ( ،) =1/06گستزش سیبل در هحذٍدُ ضکستگیّب بیطتز خَاّاذ ضاذّ .وچٌایي
ضکستّبی کططی ٍ جببجبیی بزضی در ًزخّبی تشری پبییي ،کبّص یبفت .بزای ًزخ تشری  5بطکِ بز سبعت ،فطبر سایبل
در اهتذاد ضکستگی در هقبیسِ بب سبیز ًزخّب ی تشری  ،بیطتز خَاّذ بَد .ایي هسئلِ بز اسابط کابّص جببجابیی بزضای در
ًزخّبی تشری سیبل پبییيتز ٍ گستزش کوتز سیبل در فضبی بیي ضکستگیّب است.

کلوبت کلیذی
تٌصّبی بزجبّ ،زسرٍی سیبل ،پبیذاری چبُ ،رٍش الوبى هجشا ،ضبکِ ًبپیَستگیّبی هجشا ،هذلسبسی ّیذرٍهکبًیکی

فٟسٜزاض ٔىبتجبتkomaylian@aut.ac.ir :
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کمیلیانوهمکاران

ث ٝنٛضت ٓٞظٔبٖ=٘ <11یع خبیٍبٚ ٜیػٜای زض ایٗ ثرف اظ
ٔغبِقبت چب ٜزاض٘س .اظ آ٘دبییؤ ٝىب٘یعْٞبی ٘بپبیساضی چبٜ
زض ؾبظ٘سٞبی زاضای قىؿتٍی ثؿیبض پیچیس ٚ ٜقٙبذت آٟ٘ب
زقٛاض اؾت ،ایٗ ٔؿئّ٘ ٝیبظٔٙس ا٘دبْ ٔغبِقبت خبٔـتطی
اؾت .زض ایٗ ثیٗ ثب تٛخ ٝثٌ ٝؿتطـ ضٚظافع ٖٚضٚـٞبی
فسزی  ٚافعایف لبثّیتٞبی ٘طْافعاضی زض قجیٝؾبظی
قطایظ پیچیسٞ ٜیسضٔٚىب٘یىی ،أىبٖ ا٘دبْ ٔغبِقبت
زلیكتط فطا ٓٞقس ٜاؾتٔ .غبِقبت فسزی ا٘دبْ قس ٜزض
ضاؾتبی ثطضؾی ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض ؾبظ٘سٞبی
زاضای قىؿتٍی اغّت ثٙٔ ٝؾٛض تٛنیف ذهٛنیبت
اذتهبنی تٛز ٜؾًٞٙب ثٛز ٜاؾت  ٚوٕتط ث ٝثطضؾی
ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی ٔؤثط زض پبیساضی چبٜ
پطزاذتٝقس ٜاؾت= .<10ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝاقبض ٜوطز و ٝزض
ایٗ ٔغبِقبت قىؿتٍیٞب اغّت ث ٝنٛضت نطیح  ٚثب تقطیف
ذهٛنیبت آٟ٘ب ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ زض ٔسَٞبی فسزی
ثطضؾی قس ٜاؾت .ایٗ زض حبِی اؾت و ٝپیچیسٌی ؾیؿتٓ
قىؿتٍیٞب  ٚفسْ ٚخٛز اعالفبت وبفی اظ ٔبٞیت ٙٞسؾی
ایٗ ٘بپیٛؾتٍیٞب زض الیٞٝبی ظیطؾغحی اظ خّٕٛٔ ٝاضز
زقٛاض زض ایٗ ثرف اظ ٔغبِقبت فسزی اؾتٞ .ط چٙس
8
ضٚـٞبی خسیسی ٔب٘ٙس قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔدع ا
( )DFNثب لبثّیت ایدبز یه ٔسَ ؾٝثقسی اظ ؾیؿتٓ
قىؿتٍیٞب ث ٝنٛضت تهبزفی  ٚثط اؾبؼ پبضأتطٞبی
آٔبضی  ٚتٛاثـ تٛظیـ احتٕبَ ٔكرم ،ثطذی اظ ایٗ
زقٛاضیٞب ضا تؿٟیُ ٕ٘ٛز ٜاؾت= .<12زض اضظیبثی پبیساضی
چبٜٞب ضٚـٞبی فسزی ٔرتّفی ث ٝوبض ضفت ٝاؾت .ضٚـ
إِبٖ ٔحسٚز ،تفبضُ ٔحسٚز  ٚإِبٖ ٔطظی اظ ایٗ خّٕٝ
اؾت .ثبیس تٛخ ٝزاقت و ٝایٗ ضٚـٞب ث ٝعٛض غبِت ثطای
قجیٝؾبظی ٔحیظٞبی پیٛؾت ٝثٛز ٜاؾت= .<13فال ٜٚثط
ایٗ ،فطٔٛالؾی ٖٛایٗ ضٚـٞب زض حبِتی ؤ ٝؿئّٛٔ ٝضز ٘ؾط
قبُٔ ٘بپیٛؾتٍی  ٚؾغٛح قىؿتٍی ٔتمبعـ ثبقسٔ ،حسٚز
اؾت= .<14ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـ إِبٖٔدعا )DEM( 9زض
ٔسِؿبظی ٔحیظٞبی زاضای ٘بپیٛؾتٍی ثطذی اظ
ٔحسٚزیتٞبی ضٚـٞبی ثط پبیٔ ٝحیظ پیٛؾت ٝضا ٔطتفـ
ٔیوٙس .زض ٔسِؿبظی ث ٝضٚـ إِبٖ ٔدعا ،تٛز ٜؾ ًٙثٝ
نٛضت ٔدٕٛفٝای ٔتكىُ اظ ثّٛنٞبی نّت  ٚیب تغییط
قىُپصیط زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس .زض ایٗ ضٚـ ؾغٛح
٘بپیٛؾتٍی ثٔ ٝب٘ٙس ٔطظٞبی ٔدعای ا٘سضوٙكی زض ثیٗ ایٗ
ثّٛنٞب فطو ٔیق٘ٛس= .<14ضٚـ إِبٖ ٔدعا زض ٔغبِقبت
ٔتقسزی ٔطتجظ ثب ٔؿئّ ٝزفـ ظثبِٞٝبی ٞؿتٝای=،<15

 -1هقذهِ
حفؼ یىپبضچٍی چب ٚ ٜخٌّٛیطی اظ ٚلٛؿ ٘بپبیساضی ثٝ
ٔٙؾٛض وبٞف ظٔبٖ غیط ِٔٛس ( )NPT1یىی اظ ٟٔٓتطیٗ
ٔؿبئُ زض حفبضی چبٜٞبی ٘فت ٌ ٚبظ اؾت .تغییط قىُٞب،
ثبظقسٌی زٞب٘ ٝچب ٚ ٜقىؿتٞبی اِمبیی ٘بقی اظ حفبضی،
پیبٔسٞبی ثؿیبضی ضا ث ٝز٘جبَ زاقت ٚ ٝزض ٔٛاضزی ٔیتٛا٘س
ٔٙدط ث ٝفطٚقىؿت چب ٚ ٜحتی ذبضج وطزٖ چب ٜاظ چطذٝ
ثٟطٜثطزاضی قٛزٕٞ .چٙیٗ فسْ ٚخٛز یه اضظیبثی زلیك ٚ
وبُٔ اظ فطآیٙسٞبی ٔٙتح ثٚ ٝلٛؿ ٘بپبیساضی زض چبٔ ،ٜی-
تٛا٘س ثبفث ایدبز ٔكىالتی اظ لجیُ ٌیطوطزٖ ٔیّ ٝحفبضی،
قؿت ٝقسٖ زیٛاض 2ٜچب ،ٜافعایف ثیف اظ حس لغط زٞب٘ٝ
چب ٜزض فٕك ظیبز ،ثؿتٝقسٌی زض اثط فكبض ثبالتط اظ حس
تقبزَ 3چب ٚ ٜزض ٔٛاضزی ٞطظضٚی ؾیبَ ث ٝنٛضت خعئی ٚ
یب اظ زؾت ضفتٗ وُ چطذٌ ٝطزـ ٌُ حفبضی 4قٛز= .<1ثٝ
عٛض ٔیبٍ٘یٗ  10زضنس اظ ظٔبٖ حفبضی یه چب ٜنطف ضفـ
ٔكىالت ٘بقی اظ ٚلٛؿ ٘بپبیساضی چبٔ ٜیقٛز=.<2
ذهٛنیتٞبی ٚیػ ٜثطذی ؾبظ٘سٞبی ؾٍٙی اظ خّٕ ٝحضٛض
قجى ٝقىؿتٍیٞبی عجیقی  ٚاذتالف وٓ ثیٗ فكبض
ٔٙفصیٌ ٚ )PP( 5طازیبٖ قىؿتٍی )FG( 6ثط پیچیسٌی
حفبضی ٔیافعایس= .<3حضٛض قىؿتٍیٞب ثٚ ٝیػ ٜزض
ؾبظ٘سٞبی ثب ٘فٛشپصیطی پبییٗ 7یىی اظ فٛأُ ضایح ٚ
ٔكتطن زض ٘بپبیساضی چبٜٞب اؾت= .<3زض ایٗ حبِت (حضٛض
قىؿتٍی زض ؾبظ٘س) ٔىب٘یعْٞبی ٘بپبیساضی پیچیسٚ ٜ
قٙبذت ضفتبض غبِت ثط چب ٜزقٛاض اؾت .قطوتٞبی ثعضي
فقبَ زض ظٔی ٝٙحفبضی  ٚثٟطٜثطزاضیٕٛٞ ،اض ٜث ٝز٘جبَ
ضاٜوبضٞبی ٘ٛیٗ  ٚفٙبٚضیٞبی پیكطفت ٝثٙٔ ٝؾٛض وبٞف
ظٔبٖٞبی غیط ِٔٛس ذٛز  ٚث ٝتجـ آٖ وبٞف ٞعیٞٝٙبی
ثٟطٜثطزاضی اظ ٔربظٖ ثٛزٜا٘س .تبؤ ٖٛٙغبِقبت ٔتقسزی زض
ظٔی ٝٙاضظیبثی پبیساضی چبٜٞب ا٘دبْ قس ٜاؾت .اظ خّٕٝ
چبِفٞبی ٔغبِقبتی خسیس زض ایٗ ظٔی ٝٙقبُٔ اضظیبثی
پبیساضی چب ٜزض ؾبظ٘سٞبی غیط تحىیٕی= ،<5تٛز ٜؾ-ًٙ
ٞبی قسیساً زضظٜزاض= ٚ <6اضظیبثی پبیساضی چبٜٞبی حفط
قس ٜزض ؾبظ٘سٞبی ثؿیبض فٕیك= <7اؾت .ضٚـٞبی
ٔرتّفی زض اضظیبثی پبیساضی چبٜٞب ٚخٛز زاضز .ثطذی اظ ایٗ
ضٚـٞب ثط پبیٔ ٝغبِقبت تدطثی= ،<8تحّیّی= <9فسزی=<10
اؾتٞ .ط چٙس اضظیبثی پبیساضی  ٚثطضؾی ضفتبض چب ٜثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی تطویجی تدطثی  ٚفسزی ثطای ٔثبَ
ثٟطٌٜیطی اظ زازٜٞبی ٔغعٌٜیطی ٘ ٚتبیح ٔسِؿبظی فسزی
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فكبض ٔٙفصی  ٚزض ٟ٘بیت وبٞف تٙف ٔؤثط ٘طٔبَ ٔیقٛز.
ایٗ ٔؿئّٙٔ ٝدط ث ٝضٞبیی ثطقی ٚ 12زض ٘تیدٚ ٝلٛؿ
خبثدبییٞبی خب٘جی زض نفحبت قىؿتٍی ٔیقٛز=.<10
ٔغبِقبت ثؿیبض ٔحسٚزی زض ظٔی ٝٙاضظیبثی پبیساضی چب ٜزض
ؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی ا٘دبْ قس ٜاؾت و ٝزض آٖ فكبض
ٔٙفصی  ٚؾیبَ حفبضی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜثبقس= .<10فالٜٚ
ثط ایٗ ،حضٛض قىؿتٍیٞب زض ٔدبٚضت چبٔ ٜؿئّٞ ٝطظضٚی
ؾیبَ حفبضی ضا تكسیس ذٛاٞس وطز .ثٙبثطایٗ ایدبز یه ٔسَ
ؾٝثقسی اظ ؾیؿتٓ قىؿتٍیٞب  ٚثٟجٛز تغجیك ٘ؿجی ایٗ
ٔسَ ثب ٚالقیت ثطخب ،ثطای قٙبذت ضفتبضٞبی تٛأٔبٖ ٚ
پیچیسٞ ٜیسضٔٚىب٘یىی زض چب ٜضطٚضی اؾت .قجیٝؾبظی
ایٗ ؾیؿتٓ ؾٝثقسی اظ قجى ٝقىؿتٍیٞبی ظیطؾغحی
٘یبظٔٙس حدٓ ثبالیی اظ اعالفبت ثطخب اؾت .زقٛاضی  ٚضقف
ضٚـٞبی اوتؿبة زاز ٜاظ الیٞٝبی ظیطؾغحی  ٚوٕجٛز ایٗ
اعالفبت زض ٔغبِقبت فسزی اختٙبة٘بپصیط اؾت .ثٕٞ ٝیٗ
ٔٙؾٛض زض ایٗ ٔغبِق ٝضٚـ قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔدعا
(ٔ )DFNقطفیقس ٜاؾت .زض ایٗ ضٚـ ،ایدبز یه ٔسَ
ؾٝثقسی اظ قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ،ٝثط اؾبؼ زازٜٞبی
آٔبضی ،تٛاثـ تٛظیـ احتٕبَ  ٚث ٝنٛضت تِٛیس تهبزفی ا٘دبْ
ٔیقٛز= .<12ثطتطی ایٗ ضٚـ ،تِٛیس تهبزفی ؾیؿتٓ
قىؿتٍیٞب اؾت .زض ایٗ ضٚـ ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی
ٔحسٚزی و ٝاظ ٔكرهٞٝبی ٘بپیٛؾتٍیٞبی ٔٙغم ٝزض
اذتیبض اؾت ،یه ٔسَ ٙٞسؾی ؾٝثقسی اظ قىؿتٍیٞب
ایدبز ٔیقٛز .ایٗ ٔسَ وٙٔ ٝغجك ثط تٛاثـ تٛظیـ احتٕبَ ٚ
ثطذی پبضأتطٞب اظ ذهٛنیبت ثطخب قىؿتٍیٞب اؾت ،تب حس
ذٛثی ثب ٚالقیت ثطخب ٕٞرٛا٘ی زاضز= .<12یىی زیٍط اظ
ٔؿبئُ ٔ ٟٓزض اضظیبثی پبیساضی چب ٜث ٝضٚـ فسزی ،ا٘تربة
یه ٔقیبض ٔٙبؾت ثطای افتجبضؾٙدی ٔسَ  ٚتقییٗ آؾتب٘ٝ
٘بپبیساضی چب ٜاؾت .افتجبضؾٙدی ،ث ٝایدبز یه ٔسَ پبی ٝثب
پبؾد ٘عزیه ثٚ ٝالقیت ثطخب وٕه ٔیوٙس= .<10زض ایٗ
ٔمبِٔ ٝسِؿبظی فسزی ؾٝثقسی یه چب ٜزضیىی اظ
ٔیساٖٞبی ٘فتی ذّیحفبضؼ ث ٝضٚـ إِبٖٔدعا (ٚ )DEM
قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔدعا ( )DFNا٘دبْ قس ٜاؾتٔ .سَ
ثٙٔ ٝؾٛض قجیٝؾبظی قطایظ ٞیسضٔٚىب٘یىی چب ٜتٙؾیٓ
قس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ فكبض ٔٙفصی زض ؾبظ٘س ٔدبٚض چبٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ خطیبٖ ؾیبَ حفبضی ،زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
ؾیبَ حفبضی ث ٝنٛضت تطاوٓ ٘بپصیط فطو قس ٜاؾت .اظ
٘فٛشپصیطی ٔبتطیىؽ ؾ ًٙچكٓپٛقی قس ٚ ٜؾیبَ نطفبً
زض قىؿتٍیٞب خطیبٖ زاضز .زض ایٗ ٔسِؿبظی ،تغییط

ٔسِؿبظی تٙفٞبی ٔیسا٘ی= ،<16قىؿت ٞیسضِٚیىی=،<17
٘فٛشپصیطی ٚاثؿت ٝث ٝتٙف ٚ <18= 10اضظیبثی پبیساضی
ؾبظٜٞبی ظیطظٔیٙی= <19ث ٝوبض ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ایٗ ضٚـ
اثجبت وطز ٜاؾت و ٝیه اثعاض حیبتی زض فٔ ٟٓىب٘یعْٞبی
قىؿت زض تٛز ٜؾًٞٙبی زضظٜزاض  ٚاضظیبثی پبیساضی چبٜ
زض ؾبظ٘سٞبی زاضای قىؿتٍی اؾت= .<20یىی اظ
فبوتٛضٞبی ٔؤثط زض ٚلٛؿ ٘بپبیساضی چبٔ ،ٜؿئّٞ ٝطظضٚی
ؾیبَ حفبضی اؾتٞ .طظضٚی ؾیبَ حفبضی زض ٔحیظٞبی
زاضای قىؿتٍی ثب قست ثیكتطی ضخ ٔیزٞسٔ .ىب٘یعْٞبی
وٙتطَوٙٙسٞ ٜطظضٚی زض چب ،ٜپیچیس ٚ ٜقٙبذت آٟ٘ب
ضطٚضی اؾت .ایٗ ٔؿئّ ٝثب ٔف٘ ْٟٛفٛشپصیطی ٔٙتؿت ثٝ
قجى ٝقىؿتٍیٞب ٔطتجظ اؾت .زض ٚالـ ٘مف حضٛض
قىؿتٍیٞب زض ٞطظضٚی ؾیبَ ٔ ٚىب٘یعْٞبی ٘بپبیساضی
ٔتأثط اظ آٖ ٔٛضز ٘ؾط اؾت٘ .فٛشپصیطی قىؿتٍیٞب (٘فٛش
ؾیبَ حفبضی ث ٝزض ٖٚقىؿتٍیٞبی ٔدبٚض چب )ٜیه
ٔؿئّ ٝثب ٔىب٘یعْ ٔٙفطزٔ( 11ؿتمُ) ٘جٛز ٚ ٜثط اؾبؼ
ٚیػٌیٞبی ٔحیغی ٔ ٚكرهٞٝبی غئٔٛىب٘یىی ثطخبی
ٔیساٖ (ثطای ٔثبَ ٘ؿجت تٙفٞبی ثطخب) ٔتغیط اؾت.
ثطضؾی ٘فٛشپصیطی ٚاثؿت ٝث ٝتٙف اظخّٕٛٔ ٝاضز ٔ ٟٓزض
اضظیبثی ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض ٔحیظٞبی زاضای
قىؿتٍی اؾتٔ .غبِقبت ٔتقسزی ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی اثط
٘ؿجت تٙفٞبی ثطخب ثط ٘فٛشپصیطی ؾ ٚ ًٙخطیبٖ ؾیبَ
زض ٖٚقىؿتٍی اضائٝقس ٜاؾت =ٞ .<23-21ط چٙس اثط
٘ؿجت تٙفٞبی ثطخب ثط ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی ٚ
ٞطظضٚی ؾیبَ حفبضی ث ٝعٛض وبُٔ ثطضؾی ٘كس ٜاؾت.
اضظیبثی ٔسَٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی  ٚقجیٝؾبظی فطآیٙسٞبی
پیچیس ٜزض حضٛض قىؿتٍیٞبی عجیقی ثطای قٙبذت ٚ
زضن ٔىب٘یعْٞب ی ٘بپبیساضی چب ٜضطٚضی اؾت .فال ٜٚثط
ایٗ ،ثطضؾی ٔىب٘یعْٞبی ٔٙتح ثٚ ٝلٛؿ ٘بپبیساضی زض چبٜٞب
 ٚاضظیبثی ٔسَٞبی فسزی ث ٝایدبز زضن خبٔـ اظ ضفتبض
غبِت چبٜٞب ٔٙدط ذٛاٞس قس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض قطوت ٘فت
فالت لبض ٜایطاٖ ٘یع ثطضؾی ٔسَٞبی خبٔـ ٞیسضٔٚىب٘یىی
(ث ٝضٚـ فسزی) ٔٙغجك ثط قطایظ ثطخبی ٔیساٖٞبی ٘فتی
ضا زض زؾتٛض وبض لطاض زاز ٜاؾت .اظ خّٕ ٝاٞساف ایٗ
ٔغبِقبت ثطضؾی ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی ٔٙتح ثٝ
٘بپبیساضی ٞ ٚطظضٚی ؾیبَ حفبضی اؾتٕٞ .بٖ عٛض و ٝثیبٖ
قس یىی اظ ٔؿبئُ ٔ ٟٓزض ثطضؾی پبیساضی چب ٜزض
ؾبظ٘سٞبی زاضای قىؿتٍیٞ ،طظضٚی ؾیبَ حفبضی ؾیبَ
اؾت٘ .فٛش ؾیبَ حفبضی ث ٝزض ٖٚقىؿتٍیٞب ثبفث افعایف
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حفبضی  ٚزض ٔٛاضزی ضیعـٞبی ٔٛضقی قسیسٙٔ ،دط ثٝ
تغییط ٔؿیط حفبضی 14زض ایٗ ٔیساٖٞب قس ٜاؾت .ث ٝعٛض
ٔقٕ َٛزض ٔٛاخ ٝثب ٞطظضٚیٞبی ؾٍٙیٗ زض ٔؿیط حفبضی اظ
(  ،)LCM 15پاليٞبی ؾیٕب٘ ی ٚ 16ؾبیط فطآیٙسٞبی
ؾیٕبٖوبضی اؾتفبزٔ ٜیقٛزٞ .ط چٙس زض ٔٛاضز ٔتقسز فسْ
وبضایی فطآیٙسٞبی تعضیك ( )LCMثطای ٔؿسٚزؾبظی
ٔدبضی ٞطظضٚی ؾیبَ حفبضی زض ایٗ ٔیساٖٞب ٌعاضـقسٜ
اؾت .تقییٗ  ٚا٘تربة ٔٙبؾتتطیٗ ٔكرهٞٝب ثطای ٔٛاز
ٔؿسٚزوٙٙس ٜزقٛاض ٘ ٚیبظٔٙس ثطضؾی ٔسَٞبی
ٞیسضٔٚىب٘یىی زلیمی اظ قطایظ ٘فٛشپصیطی ؾبظ٘س چ ٝزض
فضبی قىؿتٍیٞب  ٚچ ٝزض ٔبتطیىؽ ؾ ًٙاؾت٘ .طخ
تعضیك ٌ ٚطا٘طٚی ٌُ حفبضی ٘یع اظ خّٕٛٔ ٝاضز ٔ ٟٓزض
تقییٗ اٍِٞٛبی ٞطظضٚی ؾیبَ ٘ ٚبپبیساضیٞبی احتٕبِی
اؾت .یىی اظ ٔكرهٞٝبی ٔیساٖٞبی ٘فتی زض ذّیحفبضؼ،
حضٛض قىؿتٍیٞب زض فٕكٞبی ٔرتّف اؾت .تغییط خٟت
قیت ایٗ ٘بپیٛؾتٍیٞب زض ٔؿیط حفبضی ث ٝفّت ضغیٓ
تٙفٞبی تىت٘ٛیه پیچیس ٜزض ایٗ ٔٙغم ،ٝقطایظ حفبضی ٚ
تقییٗ اٍِٞٛبی وبضآٔس پبیساضؾبظی ضا زقٛاض ٔیوٙس .ثط
اؾبؼ ٌعاضـٞبی ٔتقسز اظ ٞطظضٚی ٚ ٚلٛؿ ٘بپبیساضی زض
ٔؿیط حفبضی ثطای ٔیساٖ ٔٛضز٘ؾط ،ثطضؾی ٔسَٞبی
ٞیسضٔٚىب٘یىی زلیكتط زض زؾتٛض وبض قطوت ٘فت فالت
لبض ٜایطاٖ اؾت .زض ٕٞیٗ ضاؾتب ٔسَٞبی خبٔقی اظ ؾبذتبض
قىؿتٍیٞب ٔٙغم ٝایدبز  ٚقجیٝؾبظی قطایظ
ٞیسضٔٚىب٘یىی پیچیس ٜزض چبٜٞبی ایٗ ٔیساٖ ا٘دبْقسٜ
اؾت .ثطای ٔیساٖ ٔٛضز ٘ؾط  10ؾبظ٘س ٔكرم  ٚثط اؾبؼ
٘مكٞٝبی ؾبذتبضی اظ ٔٛلقیت قىؿتٍیٞب زض ٔؿیط
حفبضی ،ؾیؿتٓ قىؿتٍی غبِت ثطای فٕك ٔٛضز ثطضؾی
تقییٗقس ٜاؾت .یىی اظ ٔكرهٞٝبی ایٗ ٔیساٖ ،اذتالف
قسیس زض ٔكرهٞٝبی غئٔٛىب٘یىی ؾبظ٘سٞب اؾت .ثٙبثطایٗ
تقییٗ یه ضٚـ حفبضی وبضآٔس زض ٔؿیط حفبضی ٘یبظٔٙس
ثطضؾیٞبی خبٔـتط  ٚث ٝنٛضت ٔدعا ثطای ٞط الی ٝاؾت .زض
ایٗ ٔیساٖ تفبٚت ٔكرهٞٝبی غئٔٛىب٘یىی الیٞٝب ،حضٛض
قىؿتٍیٞب ،ضغیٓ تٙف ٘بٕٞؿبٍ٘طز  ٚاذتالف زض ٘طخ
٘فٛشپصیطی ٔبتطیىؽ ؾ ًٙثطای الیٞٝبی ٔرتّف ،حفبضی
ضا زقٛاض ٔیوٙس .زض قىُ (ٛٔ )b،1لقیت  ٚضربٔت الیٞٝب
زضج قس ٜاؾتٛٔ .لقیت لطاضٌیطی چبٛٔ ٜضز ٘ؾط زض ٘مكٝ
 ٓٞوٙبضٙٔ ٜتؿت ث ٝالی ٝایالْ ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾت
(قىُ (.))c،1

قىُٞبی ٔىب٘یىی ٔٙدط ث ٝتغییطات زض فكبض ٔٙفصی  ٚثٝ
عٛض ٔتمبثُ تغییطات زض فكبض ٔٙفصی (تعضیك ؾیبَ) ٔٙدط
ثٚ ٝلٛؿ تغییط قىُٞبی ٔىب٘یىی زض ٔسَ ذٛاٞس قس=.<14
ثطضؾیٞبی خبٔـ  ٚپبضأتطی ا٘دبْ قس ٜزض ایٗ ٔغبِقٝ
قبُٔ ٞطظضٚی ؾیبَ٘ ،فٛشپصیطی ٚاثؿت ٝث٘ ٝؿجت تٙف
ثطخب  ٚاثط ٘طخ تعضیك ؾیبَ حفبضی ثط ٔىب٘یعْٞبی ٘بپبیساضی
چب ٜاؾت٘ .تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜثب ضٚیىطز قٙبذت ٞط چٝ
ثیكتط ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض ٔحیظ زاضای
قىؿتٍی اضائ ٝقس ٜاؾت .زض ایٗ ٔغبِق ٝثٙٔ ٝؾٛض
افتجبضؾٙدی  ٚاضظیبثی پبؾد ٔسَ ،زٔ ٚقیبض ثب فٛٙاٖ:
ثیكتطیٗ خبثدبیی ٔدبظ=ٔ ٚ <6یبٍ٘یٗ ققبؿ ظ ٖٚقىؿت
پالؾتیه ٘طٔبَ قس ٔ <10= 13ٜقطفی قس ٜاؾت.
افتجبضؾٙدی ٔسَ ٔجتٙی ثط ٔقیبض ظ ٖٚقىؿت پالؾتیه ثب
ٔمبیؿ ٝزازٜٞبی الي وبِیپط ا٘دبْ قس ٜاؾت .وّیٝ
زازٜٞبی ث ٝوبض ثطز ٜقس ٜزض ایٗ ٔسِؿبظی ثط اؾبؼ
ٌعاضـٞبی حفبضی تٟی ٝقس ٜتٛؾظ قطوت ٘فت فالت لبضٜ
ایطاٖ ثطای یه چب ٜزض ذّیح فبضؼ اؾت.
 -2هطخصِّبی سبختبری هیذاى ٍ چبُ هَردًظز در
خلیج فبرط
ذّیح فبضؼ زضیبی حبقیٝای اؾت و ٝع َٛآٖ حسٚز
 1000ویّٔٛتط  ٚفطو ثیٗ  180تب  250ویّٔٛتط  ٚحسٚزاً
 240000ویّٔٛتطٔطثـ ٔؿبحت زاضز .فٕك آٖ ث ٝعٛض
ٔتٛؾظ حسٚز ٔ 35تط ثٛز ٚ ٜفٕیكتطیٗ ٘مغ ٝآٖ زض تٍٝٙ
ٞطٔع حسٚز ٔ 100تط اؾت .فبوتٛضٞبی ظیبزی ٚخٛز زاضز
و ٝذّیحفبضؼ ضا ث ٝیىی اظ غٙیتطیٗ ٘ٛاحی خٟبٖ اظِحبػ
تدٕـ ٞیسضٚوطثٗ تجسیُ وطز ٜاؾت .زض ذّیح فبضؼ ،زض
اعطاف خعیط ٜؾیطی  ٚزض ٔدبٚضت ٔطظ آثی ایطاٖ زٚثی
چٙسیٗ ؾبذتٕبٖ ٘فتی تكریم زاز ٜقس ٜاؾت .ایٗ
ؾبذتٕبٖٞبی ٘فتی فجبضتا٘س اظ :ؾیطی ( ،)Aؾیطی (،)B
ؾیطی ( ،)Cؾیطی ( ،)Dؾیطی( ،)Eؾیطی ( ٚ )Fؾیطی
(ٕٞ ٚ )Lچٙیٗ ؾبذتٕبٖ ٘فتی ٘هطت (فبتح قٕبِی).و ٝاظ
ٔیبٖ آٟ٘ب ،ؾبذتٕبٖٞبی ؾیطی ( ،)Aؾیطی ( ،)Cؾیطی
( ،)Dؾیطی (٘ ٚ )Eهطت (فبتح قٕبِی) ٔیساٖ ٘فتی
ٞؿتٙس ،یقٙی تِٛیس  ٚثٟطٜثطزاضی ٘فت اظ آٟ٘ب التهبزی
اؾت .حفبضی زض ایٗ ٔیساٖ ٕٛٞاض ٜثب ٔكىالتی اظ لجیُ
ضیعـ زیٛاضٞ ،ٜطظضٚی ؾیبَ حفبضی ،قىؿت ِ ِٝٛخساضی ٚ
ٕٞ ...طا ٜثٛز ٜاؾت .حفبضی زض ایٗ ٔیساٖٞب زض ٔٛاضزی تب
فٕك ٟ٘بیی ٔ 4300تط ا٘دبْقس ٜاؾتٞ .طظضٚی ؾیبَ
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ضکلً )a( :1وبیص هَقعیت ًسبی هٌغقِ هَردهغبلعِ )b( .هطخصبت الیِبٌذی ٍ یخبهت سبسًذّب در هسیز چبُ هَردًظزً )c( .وبیص
هَقعیت ًسبی چبُ هَردًظز بز رٍی ًقطِ ّن کٌبرُ الیِ ایالم

ٌبٔب ( ،)GRIM19الي وبِیپط ،20الي ٘ٛتطٚ )NPIM21( ٖٚ
الي تهٛیط ثط اؾبؼ تغییطات ٔمبٔٚت اِىتطیىی ()FMS22
اؾت .اعالفبت  ٚزازٜٞبی خبٔـ اظ ٔكرهبت ؾبظ٘سٞب ثط
اؾبؼ ٌعاضـٞبی ٚاحس پتطٚفیعیه قطوت ٘فت فالت لبضٜ
ایطاٖ تٟی ٚ ٝزض ایٗ ٔغبِقٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت.

ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ضفتبض چب ،ٜثط اؾبؼ ٌعاضـٞبی
ٞطظضٚی ؾیبَ ٘ ٚبپبیساضی ٔمغقی زض تطاظ فٕمی  2500تب
ٔ 3200تطی 5 ،ؾبظ٘س انّی ثب قطٚؿ اظ ٌٛضپی ( قطٚؿ اظ
فٕك ٔ 2217تطی) ا٘تربة قس ٜاؾتٔ .كرهٞٝبی
غئٔٛىب٘یىی ؾبظ٘سٞب زض خس 1 َٚزضج قس ٜاؾت.
ٔكرهٞٝبی ا٘ساظٌٜیطی قس ٜزض چب ٜثط اؾبؼ زازٜٞبی
الي نٛتی (ٔ ،)DTSM18( ٚ )DTCO17غعٌٜیطی ،الي

جذٍل  :1هطخصبت صئَهکبًیکی سبسًذّبی هعزف  5الیِ اس عو  2700تب  3164هتز بزای چبُ هَرد هغبلعِ
ًبم سبسًذ

هذٍل ببلک

هذٍل یبًگ

یزیب پَآسي

هذٍل بزضی

GPa

GPa

چسبٌذگی

ساٍیِ اصغکبک

چگبلی
3

.

GPa

MPa

deg

ٌٛضپی

6/43

6/76

0/32

7/25

24/46

26/36

2/47

ایالْ

10/70

10/62

0/33

15/58

29/70

37/57

2/64

ؾطٚن

9/05

9/94

0/32

14/19

22/31

30/93

2/50

وػزٔی

5/00

6/05

0/30

6/58

11/00

12/02

2/26

زاضیبٖ

8/49

9/67

0/31

14/21

22/36

29/56

2/57

ثط اؾبؼ ٘مكٞٝبی ؾبذتبضی ثطای ٔیساٖ ٔٛضز٘ؾط،
قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝثطضؾی  ٚثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلقیت ٘ؿجی

g/cm

چب ،ٜقىؿتٍیٞبی ٔؤثط تقییٗ قس .ثطای ٔحسٚز ٜفٕمی
زض  5ؾبظ٘س ٔٛضز٘ؾط ،ز ٚؾیؿتٓ قىؿتٍی (اظ ٘ؾط قیت ٚ
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زض ٔحیظ ٘طْافعاض ،ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ثطذی فطضیبت
ؾبزٜؾبظی زض ضٚـ قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔدعا ،زازٜٞبی
ٔٛضز ٘یبظ زض خس 2 َٚزضج قس ٜاؾت.

خٟت قیت) ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .قیت  ٚخٟت
قیت غبِت ثطای ایٗ ؾیؿتٓ قىؿتٍی و ٝثب فٛٙاٖ
(ٔ )F_15_Westقطفی ٔیقٛز زض قىُ  2زضج قس ٜاؾت.
ثٙٔ ٝؾٛض پیبزٜؾبظی ٔسَ ؾٝثقسی اظ ؾیؿتٓ قىؿتٍیٞب

جذٍل  :2هطخصِ ضکستگیّبی هٌغقِ
سختی بزضی

25

ببسضذگی در حبلت تٌص ًزهبل صفز

24

سختی ًزهبل

GPa

m

GPa

MPa

deg

m

6

0/00025

9

0

32

0/000125

ٔكرهٞٝبی ٔٙسضج زض خس 2 َٚثط اؾبؼ ٘تبیح ثطضؾی
الي (ٌ ،)FMSعاضـٞبی ٔغعٌٜیطی  ٚثطذی ٔمبزیط
پیففطو زض ثطضؾی قىؿتٍیٞب ( اضائ ٝقس ٜتٛؾظ ٚاحس
ظٔیٗقٙبؾی قطوت ٘فت فالت لبض ٜایطاٖ) زض ٘ؾط
ٌطفتٝقس ٜاؾت .ثط اؾبؼ زازٜٞبی غئٔٛىب٘یىی ٔٛخٛز زض
ٔٙغمٌ ٝطازیبٖ تٙف لبئٓ ث ٝنٛضت  25 MPa/Kmتقییٗ
قسٚ .ظٖ ضٚثبض ٜث ٝنٛضت تٙف لبئٓ ( ) ثبثت ثط اؾبؼ
ضاثغ )1( ٝثٔ ٝسَ افٕبَ ٌطزیس.
()1

23

چسبٌذگی

ساٍیِ اصغکبک

ببسضذگی ببقیهبًذُ

ٔٙؾٛض غّج ٝثط ٚضقیت ٘بپبیساض چبٕٞ ٜطا ٜثٛز ٜاؾت .ثطضؾی
ٔغعٜٞبی ٌٕب٘ ٝزض چب ٚ ٜثطضؾی ٕ٘ٛزاضٞبی الي اوتؿبة
قس ٜاظ چبٛٔ ٜضز٘ؾط (تٛؾظ ٚاحس ظٔیٗقٙبؾی ٚ
پتطٚفیعیه قطوت ٘فت فالت لبض ٜایطاٖ) ز ٚؾیؿتٓ
قىؿتٍی غبِت ٔٙسضج زض قىُ  2ضا ث ٝفٛٙاٖ ٔجٙبی
ثطضؾی زض ٔسَ ٞیسضٔٚىب٘یىی چبٔ ٜقطفی وطز ٜاؾت .ثط
اؾبؼ ٔكرهبت اِٚی ٝثطآٚضز قس ٜثطای چب ٚ ٜؾبظ٘س
قىؿتٔ ٝدبٚض آٖٔ ،سِؿبظی ٔٛضز٘ؾط زض پٙح ثرف انّی
ا٘دبْقس ٜاؾت.
 -1پیبزٜؾبظی قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝزضضٚـ ()DFN
 -2ؾبذت ٔسَ فسزی ؾٝثقسی تٙؾیٓ قس ٜثطای ثطضؾی
ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض چبٜ
 -3افتجبضؾٙدی ٔسَ ثب اؾتفبز ٜاظ زاز ٜالي وبِیپط
 -4اضظیبثی پبیساضی اِٚی ٚ ٝثطضؾی ٞطظضٚی ؾیبَ
 -5ثطضؾی پبضأتطیه ثط اؾبؼ ٘طخ تعضیك ؾیبَ ٘ ٚؿجت
تٙفٞبی ثطخب
ثٙٔ ٝؾٛض پیبزٜؾبظی ٔسَ قىؿتٍیٞب اظ ضٚـ قجىٝ
قىؿتٍیٞبی ٔدعا ( ٚ )DFNثطای ؾبذت ٔسَ
ٞیسضٔٚىب٘یىی اظ ضٚـ إِبٖٔدعا زض ٔحیظ ٘طْافعاضی
( )3DECاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ایدبز ؾبذتبض ؾٝثقسی ٚ
تِٛیس تهبزفی قىؿتٍی ث ٝضٚـ ( )DFNثب ثٟطٌٜیطی اظ
لبثّیت ٘طْافعاض ( )3DECا٘دبْ قس ٜاؾت .زض ٚالـ ثب
اؾتفبز ٜاظ ایٗ ٘طْافعاض ٔیتٛاٖ ٞط ز ٚثرف ٔٛضز٘ؾط یقٙی
پیبزٜؾبظی قجى ٝقىؿتٍیٞب ٔ ٚسَ ؾٝثقسی
ٞیسضٔٚىب٘یىی چب ٜضا اضائٕٛ٘ ٝز=.<14

∫

زض ایٗ ضاثغ )TVD( ٝفٕك لبئٓ ٚالقی ) ( ،چٍبِی
الیٞٝبی ثبالیی ) (،قتبة ٌطا٘ف  ) ( ٚتغییطات زض فٕك
اؾت .تٙفٞبی افمی ثیكی ٚ ) ( ٝٙوٕی ) ( ٝٙثط اؾبؼ
زازٜٞبی غئٔٛىب٘یىی اظ ٔحسٚزٛٔ ٜضزٔغبِق ٝو ٝتٛؾظ
قطوت ٘فت فالت لبض ٜتٟی ٝقسٜا٘س  ٚثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ
)
) و ٝزض آٖ ضطیت (
٘ؿجت (
ٔقطف اضتجبط ثیٗ ٔمساض فسزی تٙف ضٚثبض ٚ ٜتٙف افمی
ثیكی ٝٙاؾت ،تقییٗ  ٚزض ٔحبؾجبت قطایظ ٔطظی ث ٝوبض
ثطز ٜقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضاثغ ،)1( ٝایٗ ٘ؿجت ٔ ٚمساض
فسزی تٙفٞبی افمی وٕی ٚ ٝٙثیكی ٝٙزض اضتجبط ثب تٙف
لبئٓ ثط اؾبؼ فٕك الی ٝزض ٞط ٔطحّ ٝاظ تحّیُ فسزی ثٝ
نٛضت ضٚاثظ وس قس ٜزض ٔحیظ ٘طْافعاض ث ٝزؾت آٔسٜ
اؾتٌ .طازیبٖ فكبض ٔٙفصی ٘یع ثطای ٔسَ ث ٝنٛضت
 10 MPa/Kmتقییٗقس ٜاؾت.
حفبضی چب ٜزض ٔیساٖ ٔٛضز٘ؾط ثب ٔكىالت اظ زؾت
ضفتٗ ٌُ حفبضی  ٚزض ٔٛاضزی ا٘حطاف چب ٜاظ ٔؿیط 26ثٝ
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ضکلً )a( :2وبیص هَقعیت چبُ در هقبیسِ بب اهتذاد ضکستگی در ًقطِ ّن کٌبرُ بزای سبسًذ ایالمً )b( .وبیص استزیَ گزام ضستگیّبی
هَردًظز در اهتذاد چبُ

آٟ٘ب زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس .ایٗ ٔكرهٞٝب ٔٙغجك ثب تٛاثـ
تٛظیـ احتٕبَ ٔقیٗ  ٚثط پبیٔ ٝتغیطٞبی تهبزفی ٔؿتمُ
اؾتٙتبج ٔیق٘ٛس= .<24ثطای ٔثبَ ،خٟتٌیطی قىؿتٍیٞب
ثب اؾتفبز ٜاظ اؾتطیٌ ٛطاْ ٚ 27یب ضٚظت 28پطزاظـ  ٚثط اؾبؼ
٘ٛؿ تبثـ تٛظیقی و ٝاظ آٖ تجقیت ٔیوٙٙس ،زض ٔدٕٛفٞٝبی
ٔدعا ٌطٜٚثٙسی ٔیق٘ٛس= .<25ایٗ تٛاثـ تٛظیـ ٔیتٛا٘ٙس اظ
٘ٛؿ ٘طٔبَ ،فیكط ،29یىٛٙاذت  ... ٚثبقٙس .ا٘ساظ ٜقىؿتٍیٞب
ث ٝعٛض ٔقٕٙٔ َٛغجك ثط تٛاثـ تٛظیـ لب٘ ٖٛتٛا٘یٕ٘ ،بیی
ٔٙفی ،الي ٘طٔبَ ٌ ٚبٔب اؾت .زض ایٗ ضٚـ فطوب٘ؽ
قىؿتٍیٞب ثب ٔف ْٟٛچٍبِی قىؿتٍی  ٚیب قست
قىؿتٍی 30تٛنیف ٔیقٛز .چٍبِی قىؿتٍیٞب ثط اؾبؼ
ؾیؿتٓ ( ) و ٝزض آٖ ( ) ٔف ْٟٛثُقس ٕ٘ ( ٝ٘ٛتهثقسی،
زٚثقسی  ٚؾٝثقسی)  ) ( ٚثُقس ا٘ساظٌٜیطی اظ آٖ ٕ٘ٝ٘ٛ

 -3پیبدُسبسی ضکستگیّبی هٌغقِ بِ رٍش DFN

ث ٝفّت ٔكىالت فطاٚاٖ زض ا٘ساظٌٜیطی ٔؿتمیٓ
ٔكره ٝقىؿتٍیٞبی عجیقی زض فٕك ،ضٚـ تِٛیس
تهبزفی آٟ٘ب تٛؾق ٚ ٝث ٝنٛضت ٌؿتطزٜای ٔٛضزاؾتفبزٜ
لطاضٌطفت ٝاؾت .ضٚـ تهبزفی ایدبز قجى ٝقىؿتٍیٞب
ثطای اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ  1980ثب ٞسف ٔغبِق٘ ٝفٛشپصیطی ٚ
خطیبٖ ؾیبَ زض قىؿتٍیٞب ؽٟٛض پیسا وطز .زض ایٗ ضٚـ،
قىؿتٍیٞب ث ٝنٛضت ذظ ٔؿتمیٓ  ٚیب زیؿهٞبی
نفحٝای (چٙسضّقی) زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیق٘ٛس .زض ایٗ ضٚـ
ثٙٔ ٝؾٛض پیبزٜؾبظی یه ٔسَ ؾٝثقسی اظ ؾیؿتٓ
قىؿتٍیٞبٔ ،كرهٞٝبی ٔتقسزی ٔب٘ٙس خٟتٌیطی،
ا٘ساظ ،ٜفطوب٘ؽ ،فبنّٝزاضی ،ثبظقسٌی ٛٔ ٚلقیت لطاضٌیطی
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ٔسَ ؾٝثقسی ٘یع ٔیتٛا٘س ثط اؾبؼ تٛاثـ تٛظیـ فیكط،
ٌبٚؼ ٚ 31یب ث ٝنٛضت وبٔالً یىٛٙاذت زض تٕبْ فضبی ٔسَ
زض ٘ؾط ٌطفت ٝق٘ٛس .ایٗ ضٚـ تهبزفی زض ایدبز ٔسَ
قجىٝای اظ قىؿتٍیٞب ث ٝضٚـ قجى ٝقىؿتٍیٞبی
ٔدعای پٛآؾٗ  ٚیب ثیچطٔ 32طؾ ْٛاؾت .ایٗ ضٚـ ثٚ ٝؾیّٝ
ٔحممیٗ ظیبزی ثطای ٔغبِقبت ٔطتجظ ثب ا٘تمبَپصیطی ،تغییط
قىُپصیطی٘ ،فٛشپصیطی  ... ٚعی ؾ ٝزٌ ٝٞصقت ٝث ٝوبض
ٌطفت ٝقس ٜاؾت=.<12

اؾتٔ ،كرم ٔیقٛز (قىُ  .)3چٍبِی قىؿتٍیٞب ثٝ
نٛضت تقساز قىؿتٍی ثط ٚاحس حدٓ ( )ٔ ،ؿبحت
( )  ٚیب ع ) ( َٛا٘ساظٌٜیطی ٔیق٘ٛس .فبنّٝزاضی
قىؿتٍیٞب ٔیتٛا٘س اظ تٛاثـ تٛظیـ الي ٘طٔبَ٘ ،طٔبَ ٚ
ٕ٘بیی ٔٙفی تجقیت وٙس  ٚایٗ ٔؿئّٚ ٝاثؿت ٝث ٝزضخٝ
اقجبؿقسٌی قىؿتٍیٞب زض قجى ٝاؾت= .<26ثبظقسٌی
قىؿتٍی ٔقٕٛالً اظ تٛاثـ تٛظیـ الي ٘طٔبَ  ٚیب لب٘ ٖٛتٛا٘ی
تجقیت ٔیوٙس=ٛٔ .<27لقیت لطاضٌیطی قىؿتٍیٞب زض

ضکل ً :3وبیص ًحَُ تعزیف چگبلی ضکستگیّب دررٍش ضبکِ ضکستگیّبی هجشا[]14

٘ح ٜٛتقطیف چٍبِی  ٚا٘ساظ ٜقىؿتٍیٞب زض ایٗ ضٚـ
ثط اؾبؼ تٛاثـ تٛظیـ چٍبِی  ٚع َٛقىؿتٍیٞب ث ٝنٛضت
یه ٔسَ آٔبضی ثط اؾبؼ ضاثغ )2( ٝثیبٖ ٔیقٛز=.<28
()2

)

(

]

)

(

ٔطثٛط ث ٝثعضيتطیٗ  ٚوٛچهتطیٗ قىؿتٍی اؾتٔ .مساض
پبییٗ ثطای پبضأتط ( ) ٕ٘بیكٍط یه ؾیؿتٓ قىؿتٍی
اؾت و ٝزض آٖ قىؿتٍیٞبی ا٘ساظ ٜثعضي غبِت اؾت .ایٗ
زض حبِی اؾت و ٝثب افعایف ایٗ ٔمساض ( ) ث ٝؾٕت
ثیٟ٘بیت ،اٍِٛی غبِت قجى ٝقىؿتٍیٞب ث ٝؾٕت
) ؾیط ٔیوٙس= .<12زض
ا٘ساظٜٞبی ثطاثط ثب ٔمساض (
تئٛضی ( ) ث ٝثبظ [1,2] ٜثطای حبِت زٚثقسی  [2,3] ٚثطای
حبِت ؾٝثقسی ٔحسٚز اؾتٔ .مساض ( ) ٘یع ث ٝثبظ[1,∞] ٜ
ثطای حبِت زٚثقسی  [2,∞] ٚثطای حبِت ؾٝثقسی تقّك
زاضز .ثطای ٔسِؿبظی فسزی ،ا٘ساظٔ ٜسَ ٔقٕٛالً زض ٔحسٚزٜ
) خبی ٔیٌیطزٔ .ؿئّ ٝثقسی ٘حٜٛ
(
تقطیف ٔٛلقیت لطاضٌیطی زیؿهٞبی قىؿتٍی زض ٔسَ
ؾٝثقسی اؾتٛٔ .لقیت لطاضٌیطی قىؿتٍیٞب زض ٔسَ
ؾٝثقسی ٔقٕٛالً ث ٝنٛضت یىٛٙاذت زض ٘ؾط ٌطفتٝ

[

و ٝزض آٖ ( ) ( ) ٕ٘بیٙس ٜتقساز قىؿتٍیٞب ثب
ا٘ساظٔ ٜقیٗ اؾت  ٚث ٝثبظ] ٜ
[ تقّك زاضز ٔ ٚطثٛط
ث ٝحدٓ اِٚی ٝثب ا٘ساظٔ ٜكرم ( ) اؾت ) ( .چٍبِی ٚ
) ثعضيتطیٗ  ٚوٛچهتطیٗ ا٘ساظ ٜقىؿتٍی
(
33
اؾت .زض ایٗ ضاثغ ) ( ٝثُقس فطوتبَ اؾت .ثَطذبَ یب
فطوتبَ ،ؾبذتبضی ٙٞسؾی اؾت و ٝثب ثعضي وطزٖ ٞط
ثرف اظ ایٗ ؾبذتبض ث٘ ٝؿجت ٔقیٕٗٞ ،بٖ ؾبذتبض
٘رؿتیٗ ث ٝزؾت ٔیآیس ) ( .تٛاٖ ع ،َٛزض تبثـ ٕ٘بیی
لب٘ ٖٛتٛا٘ی اؾت .تٛاٖ ( ) زض ٚالـ ٔقطف ٘ؿجتٞبی
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اٍِٛی ثطـ (زیؿهٞب ثّٛن انّی ضا ثطـ ٔیزٙٞس) زض
ثّٛن انّی ٔسَ ٚاضز ٔیق٘ٛس .ایٗ قجى ٝقىؿتٍیٞبی
ٔدعای ایدبزقس ،ٜثقس اظ افٕبَ ثط ثّٛن ؾٝثقسی ( ثّٛوی
و ٝقبُٔ ٔحسٚز ٜچبٔ ٚ ٜطظٞبی ٙٞسؾی اؾت) ،ثّٛن ضا
ثٔ ٝكبث ٝنفحبت ثطـ لغـ ذٛاٞس وطز .ثٙبثطایٗ ٞط
زیؿه ثٌ ٝؿتط ٜثعضيتطیٗ ثُقس ٔسَ أتساز ذٛاٞس زاقت.
ثٙٔ ٝؾٛض خساؾبظی ثركی اظ لغط ایٗ زیؿه ؤ ٝقطف
ٔحسٚز ٜقىؿتٍی اؾت ،ثبیس زض ٔطحّ ٝتقطیف ذهٛنیبت
ٔٛاز ،ایٗ ٔحسٚز ٜثب چؿجٙسٌی ثؿیبض پبییٗ ( ث ٝعٛض
ٔقٕ َٛچؿجٙسٌی نفط زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز) زض ٘ؾط
ٌطفت ٝقٛز .ثرف ثیط٘ٚی زیؿه ثب تقییٗ ثبالتطیٗ حس
ذهٛنیبت چؿجٙسٌی فٕالً ث ٝفٛٙاٖ یه ؾبذتبض ؾٍٙی
ثس ٖٚقىؿتٍی زض فطآیٙس ٔسِؿبظی ٚاضز ٔیقٛز=.<14
فطآیٙس پیبزٜؾبظی قجى ٝقىؿتٍیٞب ث ٝضٚـ ( )DFNزض
ٔحیظ ٘طْافعاضی ثسیٗ نٛضت اؾت و ٝثقس اظ زض اؾترطاج
قیت  ٚخٟت قیت غبِت قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝثط اؾبؼ
٘مكٞٝبی ؾبذتبضی  ٚپطزاظـ زض اؾتطیٌ ٛطاْ ،ایٗ
ٔكرهٞٝب ث ٝنٛضت یه فبیُ لبثُ ثبظذٛا٘ی زض ٔحیظ
٘طْافعاض ٚاضز ٔیقٛز .زض ٚالـ ؾیؿتٓ قىؿتٍیٞب اظ ٘ؾط
قیت  ٚخٟت قیت ثط اؾبؼ ٔكرهٞٝبی ایٗ فبیُ ث ٝعٛض
تهبزفی تِٛیس ٔیق٘ٛس .زض ٔطحّ ٝثقس ٌؿتطٜای و ٝؾیؿتٓ
قىؿتٍیٞب زض آٖ اخبظ ٜتِٛیس تهبزفی زاض٘سٔ ،كرم
ٔیقٛز .ثطای ٔسَ پیف ض ٚثط اؾبؼ عٔ َٛغعٜٞبی ثٝ
زؾت آٔس ٜاظ چبٔ 9( ٜتط)ٌ ،ؿتط ٜپیففطو تِٛیس
قىؿتٍیٞب ث ٝنٛضت یه ٔىقت ٔ 10تط زض ٔ 10تط
تقییٗ قس ٜاؾت .زض ٚالـ قىؿتٍیٞب ٔیتٛا٘ٙس نطفبً زض
ایٗ فضبی ٔىقجی تِٛیس ق٘ٛس.
زض ازأ ٝثب تقطیف ٙٞسؾ ٝیه چب ٜلبئٓ ث ٝعٔ 9 َٛتط
زض ٔطوع ایٗ فضبی ٔىقجی  ٚپیبزٜؾبظی وسٞبی پیففطو
٘طْافعاض ،ایٗ أىبٖ ایدبز ٔیقٛز و ٝؾیؿتٓ قىؿتٍیٞب
ثط اؾبؼ چٍبِی اظ پیف تقییٗقس )P10=1/5( ٜؤ ٝقطف
حضٛض  14قىؿتٍی زض عٔ 9 َٛتط ٔغع ٜاؾت ،تِٛیس  ٚاظ
ایٗ حس تدبٚظ ٘ىٙٙس .زضٚالـ ایٗ ٙٞسؾ ٝفطضی ثطای چب ٜثٝ
فٛٙاٖ یه قبذم تقییٗ حس آؾتب٘ ٝچٍبِی  1/5ثطای
تِٛیس قىؿتٍی زض فضبی ٔسَ اؾت .ع َٛقىؿتٍی ثط
اؾبؼ پیكٟٙبز ٚاحس ظٔیٗقٙبؾی قطوت ٘فت فالت لبض( ٜ
ٔٙغجك ثط زازٜٞبی ٔیسا٘ی ٌ ٚعاضـٞبی تدٕیقی) زض ثبظٜ
 25ؾب٘تیٔتط تب ٔ 2تطی تقیٗ قس .زضٚالـ قىؿتٍی ٔدبظ
ٞؿتٙس زض ایٗ ثبظ ٜاظ ع َٛتقییٗقس ٜایدبز ق٘ٛس .ثٝ

ٔیقٛز= .<14ثٙبثطایٗ زیؿهٞبی ٔقطف قىؿتٍی زض تٕبْ
ٔسَ ثب احتٕبَ یىؿبٖ ایدبز ٔیق٘ٛس .زض ٚالـ تدٕـ
قىؿتٍی زض یه ثرف ذبل اظ ٔسَ ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت
 ٚقىؿتٍیٞب ث ٝعٛض یىٛٙاذت زض تٕبْ فضبی ٔسَ حضٛض
ذٛاٙٞس زاقتٟٓٔ .تطیٗ پبضأتط زض ایدبز یه ٔسَ وبضآٔس
٘ ٚعزیه ثٚ ٝالقیت اظ ؾبذتبض قىؿتٍیٞب ٔٙغم ،ٝقیت ٚ
خٟت قیت قىؿتٍیٞب اؾت .ثسیٗ ٔٙؾٛض ثب ایدبز یه
فبیُ ثب ٔحتٛای ٔكرهٞٝبی قیت  ٚخٟت قیت ٚالقی اظ
ؾبذتبض قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٚ ٝثبظذٛا٘ی فبیُ زض ٔحیظ
٘طْافعاض ،ایٗ أىبٖ ایدبز ٔیقٛز و ٝیه ٔسَ ٙٞسؾی
ؾٝثقسی اظ قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝثط اؾبؼ زازٜٞبی
ٚالقی قیت  ٚخٟت قیت ایدبز قٛز .زضٚالـ ٔسَ
ؾٝثقسی قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝاظ ٘ؾط تٛظیـ چٍبِی  ٚا٘ساظٜ
ٔٙغجك ثط ضاثغ ٚ )2( ٝاظ ٘ؾط قیت  ٚخٟت قیت ث ٝعٛض
زلیك ٔٙغجك ثط زازٚ ٜالقی ذٛاٙٞس ثٛز .زض قىُ ٘ 2مكٝ
ؾبذتبضی اظ قىؿتٍیٞبی ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝثط اؾبؼ
٘تبیح پطزاظـ اؾتطیٌ ٛطاْ ٕ٘بیف زازٜقس ٜاؾت .ثطای
ایدبز یه اٍِٛی خبٔـ ٘ ٚعزیه ثٚ ٝالقیت اظ ؾیؿتٓ
قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ،ٝاظ تطویت ؾ ٝاٍِٛی ٔتفبٚت اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ؾ ٝقجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔدعا ثب فٛٙاٖ
قىؿتٍیٞبی پؽظٔی ،ٝٙعٔ َٛتٛؾظ  ٚثعضئمیبؼ ثط
اؾبؼ ٔكرهٞٝبی ٙٞسؾی  ٚخٟتٌیطی ٘بپیٛؾتٍیٞب
ایدبز ٌطزیس (قىُ  .)b ،4ثیكتطیٗ  ٚوٓتطیٗ ا٘ساظٜ
٘بپیٛؾتٍیٞب ،چٍبِی قىؿتٍیٞب٘ ،ؿجت تٛظیـ وٛچهتط
ث ٝثعضيتطیٗ ا٘ساظ ٚ ٜا٘تربة تبثـ یىٛٙاذت ثطای تقطیف
ٔٛلقیت لطاضٌیطی ٘بپیٛؾتٍیٞب ،اظ خّٕ ٝپبضأتطٞبی انّی
زض تقییٗ ؾبذتبض قىؿتٍیٞب زض ایٗ ٔغبِق ٝاؾت .ثطای
ٔسَ پیكط ٚثط اؾبؼ اٍِٛی ( )P10و ٝثط اؾبؼ ٔبٞیت
تهثقسی ٌٕب٘ٞٝبی ثطزاقت زازٜٞبی ٙٞسؾی اظ قىؿتٍی
اؾت ،الساْ ث ٝتقییٗ اٍِٛی قست قىؿتٍیٞب قس ٜاؾت.
ثٟطٌٜیطی اظ پبالیٞٝبی ٔتقسز زض ض٘ٚس تِٛیس قجىٝ
قىؿتٍی أطی ضطٚضی اؾت .تقییٗ اٍِٛی قىؿتٍیٞب ثب
وٕتطیٗ فبنّ ٝاظ زیٛاض ٜچب ،ٜقىؿتٍی ٔتمبعـ ثب أتساز
چب ٚ ٜثٟیٝٙؾبظی فٛانُ ٘عزیه ث ٓٞ ٝثطای ؾبذت ٔسَ
ٟ٘بیی اظ خّٕ ٝایٗ ٔٛاضز اؾت .زض قىُ ٕ٘ 5بیف ٔمبعـ
ثطـ لبئٓ اظ زیؿهٞبی ٔقطف ٘بپیٛؾتٍی ،لجُ  ٚثقس اظ
افٕبَ تهحیحٞبی شوط قس ،ٜزضج قس ٜاؾت .اثقبز
زیؿهٞبی ٔقطف قىؿتٍیٞب زض ثبظٔ 0/25 ٜتط تب ٔ 2تط
تقییٗقس ٜاؾت .ایٗ زیؿهٞبی ؾٝثقسی ث ٝنٛضت یه
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ثٟیٝٙؾبظی ٔسَ ایدبز قس ٜا٘دبْ ٔیقٛز .زض ایٗ حبِت
قىؿتٍیٞبی ٔؤثط زض أتساز چب ٜتقییٗ ،قىؿتٍیٞبی
زاضای ذٛقٝثٙسی ( قىؿتٍیٞبیی و ٝث ٓٞ ٝضا ٜزاض٘س)
ٔكرم  ٚنفحبت قىؿتٍی ثب فبنّٔ ٝدبٚضتی ثؿیبض وٓ (
ثٙٔ ٝؾط خٌّٛیطی اظ ایدبز إِبٖٞبی ٔف ثٙسی ٘بٔٙبؾت
زض ٔٛلقیت ثیٗ نفحبت ٔدبٚض  ٚوبٞف ذغب زض ٔسِؿبظی)
حصف ٔیق٘ٛس (قىُ .)5

ٔٙؾٛض تقطیف ٔٛلقیت لطاضٌیطی قىؿتٍیٞبی تِٛیس قسٜ
زض فضبی ٔسَ ،پیففطو تٛظیـ یىٛٙاذت زض ٘ؾط ٌطفتٝ
قس ٜاؾت .زض ٚالـ قىؿتٍی زض وّی ٝفضبی ٔسَ ثب تٛظیـ
یىؿبٖ تِٛیس ذٛاٙٞس قس .زض ایٗ حبِت تٕطوع چٍبِی
قىؿتٍی زض ثرف ذبنی اظ ٔسَ ضخ ٘رٛاٞس زاز (قىُ
 .)4ثقس اظ تِٛیس تهبزفی قىؿتٍیٞب  ٚایدبز ؾبذتبض
ؾٝثقسی اظ زیؿهٞبی ٔقطف قىؿتٍی ،تهحیح ٚ

ضکل  )a( :4دادُّبی هغشُ گیزی بزای عَل  9هتز در اهتذاد چبُ هَردًظز بِ هٌظَر بزآٍرد هطخصبت اٍلیِ سیستن ضکستگیّب)b( .
ًوبیص هذل سِبعذی ایجبدضذُ بز اسبط پبراهتزّبی تعییيضذُ ٍ جذٍل هٌتسب بِ هطخصِّبی تَابع آهبری ٍ تَسیعّبی تعییيضذُ
بزای سبخت هذل ًْبیی ( قبل اس اعوبل تصحیح ٍ بْیٌِسبسی هذل ضکستگیّب)
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ضکل ً)a( :5وبیص هذل سِبعذی ایجبدضذُ بزای ضکستگیّبی هٌغقِ قبل اس اعوبل تصحیحً )b( .وبیص دیسکّبی هعزفی ضکستگی
در اهتذاد چبُ بعذ اس اعوبل تصحیح ٍ تعییي ضکستگیّبی هؤثز بزای هذلسبسی ًْبیی

ؾٍٙی ٔ ٚحیظ قىؿت ٝثطای ٔسِؿبظی تٛظیـ تٛا٘ی ا٘تربة
قس ٜاؾت= .<14لبثُ شوط اؾت و ٝزض ثطضؾی فطآیٙسٞبی
ٞطظضٚی  ٚاضظیبثی ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض ٖٚچب ٜزض
ؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی ،اغّت خٟتٌیطی نفحبت
٘بپیٛؾتٍی زض ٔمبیؿ ٝثب أتساز تٙفٞبی افمی ثیكیٚ ٝٙ
وٕی ٚ ٝٙأتساز چبٔ ٜس٘ؾط اؾت .زض ایٗ حبِت تقییٗ ٚظٖ
ثٟی ٌُ ٝٙحفبضی ثب زلت  ٚاعٕیٙبٖ ثبالتطی ا٘دبْ ذٛاٞس
ٌطفت=.<31

ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تهبزفی تِٛیس قجى ٝقىؿتٍیٞب،
ایٗ أىبٖ ایدبز ذٛاٞس قس و ٝثتٛاٖ فطآیٙسٞبی ٞطظضٚی
ؾیبَ زض ؾبذتبض تٛز ٜؾٔ ًٙدبٚض چب٘ ٚ ٜبپبیساضیٞبی
احتٕبِی ضا ثبلبثّیت اعٕیٙبٖ ثیكتطی قجیٝؾبظی
ٕ٘ٛز= .<14ایدبز قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝثب اؾتفبز ٜاظ
ضٚـ (٘ )DFNیبظٔٙس زازٜٞبی خبٔـ اظ ذهٛنیتٞبی
ثطخبی قىؿتٍیٞب اؾتٞ .طچٙس ثب تٛخ ٝثٔ ٝحسٚزیتٞبی
ثطزاقت زاز ٜاظ فٕك چب ،ٜفطضیبت ؾبزٜؾبظی ٔس٘ؾط اؾت.
اظخّٕ ٝایٗ ٔٛاضز ٔحسٚزیت زازٜٞبی ثطزاقت قس ٜاظ
ٔغعٜٞبی زض ٖٚچب ٜاؾت .زض ٚالـ ایٗ زازٜٞبی تهثقسی
اؾت .ثط اؾبؼ لبثّیتٞبی تقطیفقس ٜزض ٔحیظ ٘طْافعاض
ا٘تربثی ( )3DECثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی تهثقسی ،تِٛیس
قجى ٝقىؿتٍیٞب زض ؾ ٝثقس ٔیؿط ٔیقٛز .ثط اؾبؼ
ٔكرهٞٝبی ٔقطفی قس ٜزض ؾیؿتٓ ٘طْافعاض ٔٛضز ٘ؾط،
شوط قس ٜاؾت و ٝپبضأتطٞبی آٔبضی ؾیؿتٓ ؾٝثقسی
قىؿتٍیٞب ٔب٘ٙس تٛظیـ ا٘ساظٜٞب ،فبنّٝزاضیٞب  ٚتٛظیـ
چٍبِی اظ عطیك زازٜٞبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهثقسی  ٚیب زٚثقسی
 ٚثط اؾبؼ تحّیُٞبی اؾتطیِٛٛغیه 34اؾترطاج ٔیقٛز
=ٔ .<29،30ؿئّ ٝثقسی زض ایدبز ٔسَ ( )DFNا٘تربة
عٙٔ َٛبؾت ثطای أتساز قىؿتٍیٞب اؾت .ثب تٛخ ٝثٝ
ذهٛنیبت ٔرعٖ حفبضی قس ٚ ٜزازٜٞبی اضائ ٝقس ٜزض
ٌعاضـٞبی ثطضؾی ٔغعٜٞب  ٚؾبیط ٔغبِقبت ثطخب ،ثبظ ٜعَٛ
ا٘تربة قس ٜزض ایٗ ٔسِؿبظی ( 0/25تب ٔ 2تط) ث ٝفٛٙاٖ
ثبظٜای ٔٙبؾت ثطای تِٛیس قىؿتٍیٞب تقییٗ قس ٜاؾت .ثٝ
ٔٙؾٛض تقییٗ ٘ٛؿ تبثـ تٛظیـ ٔٙبؾت ثطای ع َٛقىؿتٍیٞب
ثط اؾبؼ پیكٟٙبز ذٛز ٘طْافعاض ( )3DECثطای زازٜٞبی

 -4هذلسبسی عذدی چبُ قبئن بِ رٍش DEM
زض ایٗ ٔغبِق ٝثٙٔ ٝؾٛض پیبزٜؾبظی ٔسَ ؾٝثقسی اظ
قطایظ ٞیسضٔٚىب٘یىی چب ٜزض حضٛض قىؿتٍیٞب اظ ضٚـ
إِبٖٔدعا اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثٟطٌٜیطی اظ ایٗ ضٚـ زض
ثٟجٛز ٘تبیح حبنُ اظ ٔسَٞبی قبُٔ قىؿتٍی ٚ
قجیٝؾبظی فطآیٙسٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی ٘مف ثؿعایی
زاضز= .<10تٛز ٜؾًٞٙبی زاضای قىؿتٍی عجیقی ث ٝعٛض
ٔقٕ َٛث ٝنٛضت ٔحیظٞبی ثب ترّرُ زٌٚب٘ ٝقجیٝؾبظی
ٔیق٘ٛس .ترّرُ اِٚی ٝو ٝزض فطآیٙس تكىیُ ؾًٙ
(زیبغ٘ع )35ایدبز قس ٚ ٜترّرُ ثب٘ٛی ٝحبنُ اظ ٔىب٘یعْٞبی
ٌؿّف  ٚؾبیط فطآیٙسٞبی تىت٘ٛیىی ٔطتجظ اؾت= .<20زض
قجیٝؾبظی فطآیٙسٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض ؾبذتبضٞبی
قىؿت ٝث ٝعٛض ٔقٕ َٛاظ ترّرُ اِٚی ٝچكٓپٛقی
ٔیقٛز= .<10زض ایٗ ضٚـ ثّٛنٞبی تكىیُ زٙٞسٜ
ٙٞسؾ ٝچب ٜث ٝنٛضت تغییط قىُپصیط زض ٘ؾط ٌطفت ٝقسٜ
اؾت .زض ایٗ حبِت تغییط قىُٞبی پالؾتیه ثط اؾبؼ
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ٔقیبض ٔٞٛط -وِٕٛت قجیٝؾبظی ٔیقٛز .زض یه فطآیٙس
ٞیسضٔٚىب٘یىی قجیٝؾبظی قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ
إِبٖٔدعا ایٗ أىبٖ ٚخٛز زاضز و ٝثط اؾبؼ تغییط
قىُٞبی ٔىب٘یىی٘ ،فٛشپصیطی ٞیسضِٚیى ی 36زض ٔسَ
ثطضؾی قٛز .ثطضؾی یه ٔسَ ٞیسضٔٚىب٘یىی ثب فطآیٙسٞبی
تٛأٔبٖ ٔجتٙی ثط ٔٛاضز ظیط اؾت=:<14
 -1ثطضؾی اثط فكبض ٔٙفصی ثط تغییط قىُٞب ٚ
ٔمبٔٚت تٛز ٜؾ ًٙزاضای قىؿتٍی
 -2ثطضؾی اثط تغییط قىُٞبی ٔىب٘یىی ثط
٘فٛشپصیطی تٛز ٜؾ ٚ ًٙفكبض ٔٙفصی ؾبظ٘س
ثبیس زض ٘ؾط زاقت و ٝثطضؾی ٘فٛشپصیطی ؾبظ٘س زضضٚـ
37
إِبٖٔدعا ثط اؾبؼ تغییطات زض ثبظقسٌی قىؿتٍیٞب
اؾت=ٔ .<14قبزِ ٝحبوٓ ثط خطیبٖ ؾیبَ زض قىؿتٍیٞب ثط
اؾبؼ فطْ ؾبز ٜقسٔ ٜقبزِ٘ ٝبٚیط -اؾتٛن 38زض ٘ؾط ٌطفتٝ
قس ٜاؾت .زض حبِتی ؤ ٝقبزِ٘ ٝبٚیط -اؾتٛن ثطای خطیبٖ
ؾیبَ ثیٗ ز ٚنفح ٝتمطیجبً ٔٛاظی٘ ،فٛش٘بپصیط  ٚفطو ؾیبَ
غیط تطاوٓ پصیط زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز ،ث ٝنٛضت ضاثغ)3( ٝ
ثیبٖ ٔیقٛز .زض ایٗ حبِت ث ٝفطْ ؾبز ٜقسٔ ٜقبزِ٘ ٝبٚیط-
اؾتٛنٔ ،قبزِ ٝضیِٛٙسٌ 39فتٔ ٝیقٛز=.<14
()3

)

()4
و ٝزض آٖ ( ) تٙف ثطقی اؾتٕٞ .بٖ عٛض و ٝثیبٖ
قسٔ ،سَ انّی ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ إِبٖٔدعا تٟی ٝقسٜ
اؾت .ثٟطٌٜیطی اظ ضٚـ إِبٖٔدعا ایٗ أىبٖ ضا فطآٞ
ٔیوٙس تب ثتٛاٖ اثط حضٛض قىؿتٍیٞب زض ضفتبض ٟ٘بیی چبٜ
ث ٝذٛثی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز .زض ٚالـ زض ایٗ ضٚـ نفحبت
٘بپیٛؾتٍی ثبلبثّیت خطیبٖ ؾیبَ زض زض ٖٚآٟ٘ب ٚ
قجیٝؾبظی ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی ث ٝذٛثی پیبزٜؾبظی
ٔیقٛز .ذهٛنیبت غئٔٛىب٘یىی ؾبظ٘س ٔٛضز ٔغبِق ٝزض
خس 1 َٚزضج قس ٜاؾت .ایٗ زازٜٞب ثط اؾبؼ آظٔبیفٞبی
ثطخب (ؾطفت ٔٛجثطقی  ٚفكبضی زض ؾبظ٘س) ثطای چبٛٔ ٜضز
٘ؾط تٟی ٝقس ٜاؾت .ثط اؾبؼ زازٜٞبی حفبضی ٔ ٚسَ
غئٔٛىب٘یىی ؾبظ٘سٞب (ٔٙغجك ثط ٌعاضـٞبی قطوت ٘فت
فالت لبض ٜایطاٖ) ثطای چبٔ ٜصوٛض  9الی ٝتب فٕك ٔ 3164تط
تقییٗ قس ٜاؾت.
ٌّ -1-4ذسِ ٍ ضزایظ هزسی هذل

ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ٔسَ ٞیسضٔٚىب٘یىی اظ چب ٜزض حضٛض
قىؿتٍی ،ثقس اظ ایدبز یه ٔسَ ؾٝثقسی اظ قىؿتٍیٞبی
ٔٙغم ،ٝثّٛن ٙٞسؾی ٔٙتؿت ث ٝچب ٜثب اثقبز وٛچهتطی
٘ؿجت ث ٝفضبی ایدبز قىؿتٍیٞب ا٘تربة قس ٜاؾت .زض
ٚالـ ثب ایدبز یه ٔسَ ؾٝثقسی اظ قىؿتٍی ثب اثقبز
ثعضيتط ،پیبزٜؾبظی قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝثب ٔكرهٞٝبی
٘عزیه ثٚ ٝالقیت ث ٝزؾت ذٛاٞس آٔس .ثب ایدبز یه ثّٛن
ٙٞسؾی ثب اثقبز وٛچهتط اظ چب ٜزض ٔطوع ٔسَ ایدبز قسٜ
ثطای قىؿتٍیٞب ،ثركی اظ قىؿتٍیٞب ؤ ٝحسٚز ٜثّٛن
چب ٜضا لغـ ٔیوٙٙس اؾترطاج ٔیقٛز (قىُ  .)a،6ثط ایٗ
اؾبؼ یه ٔسَ ؾٝثقسی اظ ٙٞسؾ ٝچب ٜثب حضٛض
قىؿتٍیٞبیی و ٝزیٛاض ٜچب ٜضا لغـ وطزٜا٘س ،ث ٝزؾت
ذٛاٞس آٔس .اثقبز ٔسَ قىؿتٍی ث ٝنٛضت یه ٔحسٚزٜ
ٔىقجی ثب ثقس ٔ 10تط تقییٗ قس ٜاؾت .قىؿتٍیٞبی
ایدبز قس ٜزض ایٗ ٌؿتط ٜاظ پیف تقییٗ قس ٜثط اؾبؼ
پبضأتطٞبی آٔبضی  ٚضٚـ ( )DFNزض ٔطحّ ٝلجُ اضائ ٝقس.
ثٙٔ ٝؾٛض ایدبز ثّٛن ٙٞسؾی چب ٚ ٜافٕبَ قطایظ ٔطظی
ٔكرم قس ٜثطای ثطضؾی فطآیٙسٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىیٔ ،سَ
ٟ٘بیی ث ٝنٛضت یه ثّٛن ٔىقجی ( ٚ )2×2×3یه چبٜ
اؾتٛا٘ٝای ث ٝلغط  20ؾب٘تیٔتط زض ٔطوع آٖ تقییٗ قس.
پیبزٜؾبظی ٔسَ فسزی زض ٘طْافعاض ( )3DECثب
ٔحسٚزیتٞبیی ضٚثطٚؾت .ثطای ٔثبَ زض نٛضت ٚخٛز

(

) ٔقطف فبنّ ٝثیٗ ٔطظٞبی
و ٝزض آٖ (
( ) اظ نفحٝ
٘فٛش٘بپصیط قىؿتٍیٞب زض ٘مغ)( ٝ
(نفحٙٔ ٝتؿت ثٔ ٝطظٞبی ٘بپیٛؾتٍی)( ،

)

ٞس ٞیسضِٚیىی ) ( ،قتبة ٌطا٘ف ) ( ،چٍبِی ؾیبَ
حفبضیٌ ) ( ،طا٘طٚی ؾیبَ  ) ( ٚفكبض ؾیبَ اؾت .زض ایٗ
ٔغبِق ٝثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی فطآیٙسٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی تٛأٔبٖ
زض حضٛض قىؿتٍیٞب ،تغییط قىُٞبی ٔىب٘یىی ثّٛن ثط
اؾبؼ ٔسَ ضفتبضی ٔٞٛط -وِٕٛت  ٚضفتبض ثطقی
قىؿتٍیٞب ثط اؾبؼ ٔسَ ٔٞٛط -وِٕٛت ِغعقی( 40ضاثغٝ
 )4پیبزٜؾبظی قس ٜاؾتٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض ضاثغ)4( ٝ
ثیبٖقس ٜاؾت ،قىؿتٞبی ثطقی ( تغییط قىُٞبی
ِغعقی) زض قىؿتٍیٞب ثط اؾبؼ تٙف ٘طٔبَ ٔؤثط ( )،
چؿجٙسٌی ( )  ٚظاٚی ٝانغىبن ( ) وٙتطَ ٔیقٛز .زض
ایٗ فطآیٙس ثب تغییط تٙف ٘طٔبَ ( ) زض اثط خطیبٖ ؾیبَ
زض ؾبظ٘س ( وٙٔ ٝدط ث ٝتغییط فكبض ؾیبَ ( ) ٔیقٛز)،
تٙف ٘طٔبَ ٔؤثط( ) تغییط وطزٙٔ ٚ ٜدط ث ٝقىؿت ثطقی
زض ٘بپیٛؾتٍیٞب ٔیقٛز=.<14
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وبٞف ظٔبٖ ٔحبؾجبت ذٛاٞس قس .ا٘تربة اثقبز ٔٙبؾت
ثطای عطاحی ٙٞسؾ ٝچب ٚ ٜؾبظ٘س زضثطٌیط٘س ٜث ٝنٛضت
فبنّٔ ٝطظی پٙح ثطاثط لغط چب ٜتقطیف ٔیقٛز=ٞ .<14ط
چٙس ثطای ٔسَٞبی فسزی زض قطایظ ذبل  ٚثط اؾبؼ ٘ٛؿ
حُ و ٝث ٝنٛضت ٔف ْٟٛوط٘ف نفحٝای  ٚیب ؾٝثقسی
ثبفبنّٔ ٝكرم اظ ٔطوع چب ،ٜتقییٗ ایٗ ضطیت ثب ٔمیبؼ
لغط چبٔ ٜتغیط اؾت .زض یه خٕـثٙسی وّی ثطای اثقبز
ٔسَ زض ضاؾتبی اضظیبثی پبیساضی چب ٜثط اؾبؼ ضٚـٞبی
إِبٖٔدعا ٔحسٚزٔ ٜتقبضف تقییٗ ا٘ساظ ٜاثقبز ٔسَ ثط پبیٝ
لغط چب ٜزض ثبظ 5 ٜتب  16ثطاثط لغط چب ٜتقطیف ٔیٌطزز
= .<6،10ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ضفتبض غبِت چب٘ 12 ،ٜمغ ٝپبیف
زض ٔحسٚز ٜزیٛاض ٜچب ٜتقییٗ قس ٜاؾت .وف ٔسَ ث ٝعٛض
ثبثت زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ایدبز خطیبٖ ؾیبَ
زض ٔحسٚز ٜچب ٚ ٜؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی  ٚاضظیبثی
ضفتبضٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی ثٚ ٝلٛؿ پیٛؾت ،ٝاظ اذتالف فكبض
ثیٗ ٘ٛاحی ٔطظی (زیٛاض ٜچب ٚ ٜؾبظ٘س ٔدبٚض) اؾتفبز ٜقسٜ
اؾت .زض ایٗ حبِت أىبٖ خطیبٖ ؾیبَ اظ زیٛاض ٜچب ٜثٝ
زض ٖٚؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی (ؾبظ٘س ٔدبٚض چب )ٜفطآٞ
ٔیقٛز=.<14

ٙٞسؾ٘ ٝبٔغّٛة زض ٔسَ انّی (ثط اثط تمبثُ  ٚتمبعـ
قىؿتٍیٞبی پیچیس ٚ )ٜأتساز چبٔ ،ٜیتٛا٘س زض ایدبز
قجىٙٔ ٝؾٓ  ٚیىٛٙاذت ٔفثٙسی (إِبٖ ثٙسی ثّٛنٞبی
تكىیُزٙٞس )ٜاذالَ ایدبز وٙس .تدطث ٚ ٝؾبذت ٔسَٞبی
فسزی ٔتقسز ٔیتٛا٘س زض ضفـ ایٗ ٔكىالت احتٕبِی ٘مف
ٔؤثطی زاقت ٝثبقس .ثٙبثطایٗ زض ایٗ ٔسِؿبظی ٘یع ؾقی قسٜ
ثط اؾبؼ تدطث ٝثطای پیبزٜؾبظی ٔسَٞبی ٔتٛٙؿ اظ چب ٜزض
قطایظ پیچیس ،ٜضٚیٙٔ ٝبؾت زض ایدبز ٔسَ ٟ٘بیی ا٘تربة
قٛزٙٞ .سؾ ٝچب ٜث ٝعٛض پیففطو ثط اؾبؼ عطح اخطایی
حفبضی ث ٝزؾت ذٛاٞس آٔس .اثقبز ٔسَ ث ٝعٛض ٔقٕ َٛثط
اؾبؼ لغط چب ٚ ٜثطای ضفـ اثط قطایظ ٔطظی ا٘تربة
ٔیقٛز .لغط چبٜٞب زض ٔحسٚزٚ ٜؾیقی اظ ا٘ساظٜٞبی
ٔتفبٚت لطاض زاضز .تقییٗ اثقبز ث٘ ٝؿجت فبنّ ٝاظ ٔطوع چبٜ
تب حس ٟ٘بیی ٔطظ ٔسَ ث ٝنٛضت ضطیجی اظ ققبؿ چب ٜتقییٗ
ٔیقٛز .ا٘تربة فبنّٞٝبی غیطٔقم َٛاظ ٔطظ زاذّی زیٛاضٜ
چب ٜثطای اضظیبثی پبیساضی ٔٙدط ث ٝافعایف چٍبِی إِبٖٞب ٚ
افعایف ثبظٜٞبی ظٔب٘ی زض ٔحبؾجبت ٘طْافعاضی ذٛاٞس قس.
ثٙبثطایٗ ا٘تربة حس ثٟی ٝٙاثقبز ثطای ٔسَ ٘مف اؾبؾی زض
وبضآٔسی  ٚضفـ اثط قطایظ ٔطظی ثط پبؾد ٔسَ ٕٞ ٚچٙیٗ

ضکلً )a( :6وبیص ٌّذسِ ٍ ابعبد هذل سبختِضذًُ )b( .وبیص ضزایظ هزسی تعییيضذُ بزای هذل ٍ اهتذاد تٌصّبی افقی بیطیٌِ ٍ
کویٌِ

(ضیعـٞبی ٔمغقی) ثطای ؾبذتبضٞبی ؾٍٙی ٔدبٚض زیٛاضٜ
چب ٜا٘دبٌْطفت ٝاؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی چب ٜثطای  5ؾبظ٘س
تقییٗ قس ،ٜقطایظ ٔطظی ثط اؾبؼ ضاثغٔ )1( ٝحبؾج ٚ ٝثط
ٔطظ ٔسَ افٕبَ ٔیقٛز .زض خسٔ 3 َٚكرهبت ٔطثٛط ثٝ
٘ؿجت تٙفٞبی ثطخب ثطای ٞط ثرف زضج قس ٜاؾت.

ثطضؾی ٔسَ  ٚاضظیبثیٞبی ا٘دبْ قس ٜثط اؾبؼ ٔحسٚزٜ
فٕك  2700تب ٔ 3164تط اؾت .الیٞٝبی تقطیف قس ٜزض
ایٗ ٔمغـ اظ چب ٜقبُٔ  5الی ٝث٘ ٝبْٞبی ٌٛضپی ،ایالْ،
ؾطٚن ،وػزٔی  ٚزاضیبٖ اؾت .ا٘تربة ثرف ٔصوٛض اظ چبٜ
ٔٛضز٘ؾط ،ثط اؾبؼ ٌعاضـٞبی ٞطظضٚی ٘ ٚبپبیساضی
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جذٍل :3هقبدیز تٌصّبی بزجب بزای  5الیِ هَردًظز
گَرپی

ایالم

سزٍک

تٙف لبئٓ ()MPa

66/65

71/46

74/26

ًبم الیِ

داریبى

کضدهی

78/06

76/80

تٙف افمی ثیكی)MPa( ٝٙ

46/51

45/04

48/49

54/93

49/41

تٙف افمی وٕی)MPa( ٝٙ

44/89

42/49

46/10

46/10

47/09

زیٛاض ٜچبٜٞب ٕٔىٗ اؾت زض اثط تدبٚظ تٙفٞبی اِمبیی
اظ حس آؾتب٘ٔ ٝمبٔٚت وككی یب ثطقی تٛز ٜؾًٞٙبی
زاضای قىؿتٍی ،زچبض فطٚقىؿت ٘ ٚبپبیساضی ق٘ٛس.
ٔىب٘یعْٞبی پبؾد چب ٜزض حیٗ حفبضی ث ٝقطایظ پیچیسٜ
ظٔیٗقٙبؾی ،تٙفٞبی ثطخبی ٔیبٖ زٚض ٘ ٚبحیٝای ... ٚ
ثؿتٍی زاضز .ثٙبثطایٗ تقییٗ یه آؾتب٘ٔ ٝكرهی اظ
خبثدبیی ثطای یه قطایظ ذبل فٕالً غیطٕٔىٗ اؾتٞ .ط
چٙس ثط اؾبؼ فطضیبت پصیطفت ٝقسٜای ،ثقضی اظ
آقفتٍیٞبی ایدبز قس ٜزض اثط حفبضی زض ؾبظ٘سٞبی زاضای
قىؿتٍیٔ ،كتطن زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ،
تغییط قىُٞبی وّی زض ا٘ساظ ٜچب ٜثطای ثبظ 10 ٜزضنس ثٝ
فٛٙاٖ حس آؾتب٘ ٝپبیساضی چب ٜزض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز=.<7
ایٗ ٔقیبض ث ٝنٛضت ضاثغ )5( ٝثیبٖ ٔیقٛز (قىُ .)a،7

ثب پیبزٜؾبظی ٔسَ قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٚ ٝؾبذت ٔسَ
ٙٞسؾی اظ چب ٚ ٜافٕبَ قطایظ ٔطظیٔ ،سَ انّی ٔتكىُ اظ
چب ٜزض ؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی ث ٝزؾت ٔیآیس .تقطیف
قطایظ ٞیسضٔٚىب٘یىی ثب فقبَؾبظی ٔبغ َٚتحّیُ تٛأٔبٖ
ٔىب٘یعْٞبی ٔىب٘یىی ٞ ٚیسضِٚیىی زض ٔسَ ا٘دبْ ٔیقٛز.
زض ٘طْافعاض ( )3DECثطای تحّیُٞبی فسزی ٔیتٛاٖ
ٔىب٘یعْٞبی ٔىب٘یىی ث ٝتٟٙبیی ثطضؾی ق٘ٛس .ثطای ایٗ
ٔٙؾٛض اظ زؾتٛض پیففطو ()Mechanic on - off
اؾتفبزٔ ٜیقٛزٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛاٖ ثب زؾتٛض پیففطو
(ٔ )Fluid on - offىب٘یعْٞبی ٞیسضِٚیىی ٘بقی اظ خطیبٖ
ؾیبَ زض ٔسَ ضا ث ٝعٛض ٓٞظٔبٖ ثطضؾی وطز= .<14ثٝ
ٔٙؾٛض ایدبز خطیبٖ ؾیبَ حفبضی ث ٝزض ٖٚؾبظ٘س زاضای
قىؿتٍی ،اظ ٔف ْٟٛفكبض ثبالی حس تقبزَ ( فكبض ٌُ
حفبضی ثبال  ٚفكبض ٔٙفصی پبییٗ) و ٝث ٝفٛٙاٖ ()HMLP41
ٔقطفی ٔیٌطزز ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثب ثبالتط زض ٘ؾط ٌطفتٗ
فكبض ؾیبَ حفبضی ،خطیبٖ ؾیبَ ث ٝزض ٖٚؾبظ٘س ثطلطاض
ذٛاٞس قس .ثط اؾبؼ ٌعاضـٞبی حفبضی زض چبٛٔ ٜضز٘ؾط،
ؾیبَ حفبضی ( )FCL Sea water mudاؾتٌ .طا٘طٚی ٚ
ٔ ( 0/00108قبزَcP
چٍبِی ؾیبَ ث ٝتطتیت
 1025زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ثقس اظ
ٚ )1/08
ایدبز ٔسَ انّی تٙؾیٓ قس ٜثطای اضظیبثی فطآیٙسٞبی
ٞیسضٔٚىب٘یىی زض ٖٚچب ٜزض ؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی،
اضظیبثی اِٚی ٝپبؾد ٔسَ ا٘دبْ ٔیقٛز= .<10زض ٚالـ لجُ
ٞطٌ ٝ٘ٛتحّیُ  ٚثطضؾی ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض
چب ،ٜافتجبضؾٙدی ٔسَ ا٘دبْ ٔیقٛز .افتجبضؾٙدی ٚ
ٔمبیؿ ٝپبؾد ٔسَ ثب قطایظ ٚالقی ثطخب ثٙٔ ٝؾٛض ایدبز
یه ٔسَ فسزی وبضآٔس ،ضطٚضی اؾت .ثٙٔ ٝؾٛض اضظیبثی
پبیساضی چب ٚ ٜافتجبضؾٙدی ٔسَ فسزی ایدبز قس ،ٜاظ زٚ
ٔقیبض ثب فٛٙاٖ ثیكتطیٗ خبثدبیی ٔدبظ  ٚققبؿ ظ ٖٚقىؿت
پالؾتیه اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

()5

) (

ثیكتطیٗ خبثدبییٞب زض ٔحسٚز ٜزیٛاض ٜچب ٜتقییٗ  ٚثط
اؾبؼ ضاثغ ٝثبال ثب تمؿیٓ ثط لغط اِٚی ٝچب٘ ،ٜطٔبَ ٔیق٘ٛس.
ٔقیبض ثقسی ثطای تقییٗ حس آؾتب٘ ٝپبیساضی چبٔ ٜقیبض ظٖٚ
قىؿت پالؾتیه اؾت .ثط ایٗ اؾبؼٌ ،ؿتطـ ظ ٖٚتؿّیٓ
زض ٔحسٚز ٜاعطاف زیٛاض ٜچب ٜو ٝثطاثط تٙفٞبی اِمبیی
ایدبزقس ٜاؾت ،ثب اؾتفبز ٜاظ ققبؿ ظ ٖٚتؿّیٓ ٘طٔبَ قس،ٜ
ا٘ساظٌٜیطی ٔیقٛز= .<7ققبؿ ظ ٖٚقىؿت پالؾتیه ٘طٔبَ
قس ٜزضٚالـ حبنُ تمؿیٓ ققبؿ ظ ٖٚتؿّیٓ ( ) ث ٝققبؿ
اِٚی ٝچب ) ( ٜاؾت .زض یه قطایظ حفبضی ٔتسا ،َٚثبظٜ
 1/4تب  1/5ثطای ٘ؿجت ( ) ،ث ٝفٛٙاٖ آؾتب٘ ٝپبیساضی چبٜ
زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز= .<30ققبؿ ض ٖٚتؿّیٓ ٘طٔبَ قسٜ
ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبضی ثطای افتجبض ؾٙدی ٔسَ ٘یع ث ٝوبض ٌطفتٝ
ٔیقٛز .زض ایٗ ٔمبِ ،ٝثط اؾبؼ ایٗ ٔقیبض ٔ ٚمبزیط ا٘ساظ-ٜ
ٌیطی قس ٜتٛؾظ الي وبِیپط ،افتجبضؾٙدی ثطای پبؾد
ٔسَ ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت= .<9زض ضاثغٔ )6( ٝقیبض ظ ٖٚتؿّیٓ
٘طٔبَ قس ٜاضائ ٝقس ٜاؾت(قىُ .)b،7

 -2-4اعتببر سٌجی هذل ٍ ارسیببی پبیذاری چبُ

()6
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ضکلً )a( :7وبیص ًحَُ تعزیف هعیبر بیطتزیي جببجبیی هجبس (ً )bوبیص ًحَُ تعزیف هعیبر ضعب سٍى ضکست پالستیک ًزهبل ضذُ بز
اسبط الوبىّبی ضکست بزضی ٍ کططی در گذضتِ ٍ حبل

اعطاف چب ٜثطضؾی قس .ظ ٖٚپالؾتیه ٘كب٘ ٝلبثُتٛخٟی اظ
تغییط قىُٞبی اعطاف چب ٜاؾت= .<10زض ٚالـ ثب تقییٗ
ٔحسٚز ٜظ ٖٚپالؾتیه اعطاف چبٔ ٜیتٛاٖ ٔحسٚز ٜتغییط
قىُٞبی پالؾتیه اعطاف چب ٜضا تقییٗ وطزٔ .حیظ
٘طْافعاضی إِبٖ ٔدعا ا٘تربثی ایٗ لبثّیت ضا زاضز و ٝخطیبٖ
پالؾتیه ٔٛاز ضا تطؾیٓ وٙس .أب ثدبی خطیبٖ پالؾتیه
ٚالقی ،ثّٛنٞبی تؿّیٓقس ٜضا ٘كبٖ ٔیزٞس= .<10ایٗ
خطیبٖ پالؾتیه ثط اؾبؼ ثّٛنٞبی تؿّیٓ قس ٜثطخبی
ٔب٘س( ٜثطذی ثّٛن اظ زیٛاض ٜخساقس ٚ ٜاظ ٔحسٚز ٜچبٜ
حصف ٔیق٘ٛس و ٝایٗ ٔؿئّ ٝزض ٔحیظ یه ٘طْافعاض إِبٖ
ٔدعا ؾٝثقسی ضخ ٔیزٞس) ترٕیٗ ظزٔ ٜیقٛز .زض اثتسای
فطآیٙس ٔسِؿبظیٔ ،كبٞس ٜثّٛنٞبی تؿّیٓقس ،ٜزض ٚالـ
٘كبٖزٙٞس ٜیه ٚضقیت ؾیؿتٕی ٘بٔتقبزَ (٘یطٞٚبی
٘بٔتقبزَ وٙٙس ٜثیفاظحس ٔدبظ) اؾت .ثب ازأ ٝفطآیٙس
ٔسِؿبظی  ٚتٛظیـ ٔدسز تٙفٞب٘ ،یطٞٚبی ٘بٔتقبزَ وٙٙسٜ
وبٞفیبفت ٚ ٝثبضٌصاضیٞبی تؿّیٓوٙٙس ٜاظ ضٚی إِبٖٞب
ثطزاقتٔ ٝیقٛز .زضٚالـ تٙفٞب ،ثیكتط اظ ایٗ ٔقیبض تؿّیٓ
( و ٝزض ایٗ ٔغبِقٞٛٔ ٝط وِٕٛت اؾت) ضا اضضبء ٕ٘یوٙٙس.

ٕٞبٖ عٛض و ٝزض قىُ (ٕ٘ )a،8بیف زاز ٜقس ٜاؾت،
تغییطات زض ا٘ساظ ٜچب ٜزض ٔٛاخٝقسٖ ثب ؾبظ٘سٞبی خسیس ثٝ
ذٛثی ٔكٟٛز اؾت .ایٗ ٔكبٞس٘ ٜكبٖ ٔیزٞس وٝ
ذهٛنیبت ؾ٘ ًٙمف حیبتی زض پبیساضی چب ٜایفب
ٔیوٙس= .<10ثٙٔ ٝؾٛض وبٞف ظٔبٖ اخطای ٔسِؿبظیٞ ،ط
ؾبظ٘س ث ٝعٛض ٔدعا  ٚثب زض ٘ؾطٌیطی یه فٕك لبئٓ اضخح
ثطای حصف اثطات ٔطظی ،قجیٝؾبظی قس ٜاؾت .ؾپؽ
اضظیبثی پبیساضی  ٚافتجبضؾٙدی ٔسَ ثط اؾبؼ تحّیُ تغییط
قىُٞب اعطاف چب ٜا٘دبْ ٌطفتٔ .ىب٘یعْ پبؾد چب ٜزض
فّٕیبت حفبضی ث ٝؾبذتبضٞبی پیچیس ٜظٔیٗقٙبؾی،
تٙفٞبی ٔیساٖ زٚض ٔ ٚحّی  ٚپبضأتطٞبی فّٕیبتی (ٔطثٛط
ث٘ ٝح ٜٛحفبضی) ثؿتٍی زاضز .ثٙبثطایٗ تقطیف یه آؾتب٘ٝ
ٔكرم اظ خبثدبیی ثطای ثّٛنٞبی ؾٍٙی  ٚاضظیبثی پبیساض
ثٛزٖ  ٚیب ٘جٛزٖ چب ٜثط اؾبؼ آٖ ،زض یه قطایظ ذبل
ٕٔىٗ ٘یؿتٞ .طچٙس ایٗ ٔؿئّ ٝپصیطفتٝقس ٜاؾت وٝ
ثطذی اظ آقفتٍیٞبی غبِت زض حفبضی چب ٜزض ؾبظ٘سٞبی
زاضای قىؿتٍی ٔكتطن اؾت= .<6ثٙٔ ٝؾٛض اضظیبثی
ضفتبضی  ٚافتجبضؾٙدی ٔسَ ایدبز قس ،ٜظ ٖٚپالؾتیه
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(ً )aوبیص الگ کبلیپز بزای چبُ هَردًظزً )b( .وبیص هقبعع بزضی افقی ٍ قبئن اس هزکش هذل بزای ارسیببی گستزش سٍى

ضکست پالستیکً )c( .وَدار هقبیسِ تغییزات هقبدیز الگ کبلیپز بزای قغز چبُ (ایي هقذار بب تقسین بز قغز اٍلیِ چبُ ًزهبل ضذُ است) ٍ
ًتبیج هذلسبسی هٌتسب بِ تغییزات ضعب سٍى ضکست پالستیک

ایٗ إِبٖٞب ثب فٛٙاٖ تؿّیٓ زضٌصقتٔ 42ٝقطفی ٔی-
ق٘ٛس .زض ا٘تٟبی قجیٝؾبظی ،إِبٖٞبی تؿّیٓ فقبَ و ٝثب
فٛٙاٖ إِبٖٞبی تؿّیٓ زض حبَٔ 43قطفی ٔیق٘ٛس ،زض
ٔحسٚز ٜچب ٜؽبٞط ٔیقٛز .إِبٖٞبی تؿّیٓ زضٌصقتٚ ٝ
تؿّیٓ زض حبَ ثب یىسیٍط ٔقطف ظ ٖٚتغییط قىُٞبی
پالؾتیه اعطاف چب ٜاؾت= .<14قىُ ( )b ،8تٛؾق ٝظٖٚ
تؿّیٓ اعطاف چب ٜضا ثطای پٙح ؾبظ٘س ٔرتّف ٘كبٖ ٔیزٞس.
ٔمساض ایٗ تؿّیٓ ثطای تقطیف تغییط قىُٞبی اعطاف چبٜ

ا٘ساظٌٜیطی ٔیقٛز= .<10ظ ٖٚقىؿت پالؾتیه ثب فٛٙاٖ
ققبؿ ٔیبٍ٘یٗ ظ ٖٚتؿّیٕی ٘طٔبَ قسٔ ،ٜمیبؾی ثطای
اضظیبثی  ٚافتجبضؾٙدی ٔسَ ٟ٘بیی اؾتٌ.ؿتطـ ظٖٚ
تؿّیٓ زض ٔحسٚز ٜاعطاف زیٛاض ٜچب ٜو ٝثطاثط تٙفٞبی
اِمبیی ایدبزقس ٜاؾت ،ثب اؾتفبز ٜاظ ققبؿ ظ ٖٚتؿّیٓ ٘طٔبَ
قس ،ٜا٘ساظٌٜیطی ٔیقٛز .ثطای تقییٗ ققبؿ ٔیبٍ٘یٗ ظٖٚ
تؿّیٓ (ظ ٖٚتغییط قىُ پالؾتیه)ٔ ،حسٚز ٜققبفی حضٛض
إِبٖٞبی تؿّیٓ ( إِبٖٞبی لطٔع  ٚظضز) زض اعطاف چبٜ
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 ٚزازٜٞبی ثطخبی ٔیسا٘ی اؾت .زض ایٗ حبِت ٔیتٛاٖ ٔسَ
ث ٝزؾت آٔس ٜضا ثب اعٕیٙبٖ ٔٙبؾجی ثطای ا٘دبْ ثطضؾیٞبی
پبضأتطی ثقسی ٔٛضزاؾتفبز ٜلطاضزازٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض
قىُ (ٔ )c،8كبٞسٔ ٜیقٛز ،ض٘ٚس تغییطات زض ٞط ز ٚثرف
(٘تبیح حبنُ اظ ٔسِؿبظی فسزی ٘ ٚتبیح ٔطثٛط ث ٝوبِیپط)
تغجیك زاقت ٚ ٝپبؾد ٔسَ زض ایٗ فطآیٙس ٔیتٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ
یه پبؾد ٘عزیه ثٚ ٝالقیت (قطایظ ثطخب) زض ٘ؾط ٌطفتٝ
قٛز٘ .تبیح حبنُ اظ زازٜٞبی ٔیسا٘ی  ٚقجیٝؾبظی
٘طْافعاضی زضٚالـ زاضای یهض٘ٚس تغییطات ٘ؿجتبً ٔكبثٟی
ثطای ٔٛاخ ٝثب ؾبظ٘سٞبی خسیس زاض٘س .ثسیٗ نٛضت و ٝزض
الی ٝضقیفتط (وػزٔی) ٔمبزیط ث ٝزؾت آٔس ٜثطای ٘ؿجت
ققبؿ ظ ٖٚتغییط قىُٞبی پالؾتیه ث ٝققبؿ اِٚی ٝچب ٜزض
ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط الیٞٝب ثیكتط ثٛز ٜاؾت و ٝتمطیجبً ٔكبث ٝثب
٘تبیح حبنُ اظ الي وبِیپط اؾت .ثیكتطیٗ تغییطات ٚ
خبثدبیی زض زیٛاض ٜچب ٜثطای الی ٝوػزٔی ٔقبزَ 3
ؾب٘تیٔتط ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .خبثدبیی زض زیٛاض ٜثطای الیٝ
ایالْ ٔ 0/001تط اؾت .ایٗ زٚالیٔ ٝقطف ضقیفتطیٗ ( الیٝ
وػزٔی) ٔ ٚؿتحىٓتطیٗ ( الی ٝایالْ) ؾبظ٘سٞب زض أتساز
چبٔ ٜقطفی ٔیق٘ٛس .ثط اؾبؼ ٔقیبض تقطیفقس ٜثب فٛٙاٖ
ثیكتطیٗ خبثدبیی ٔدبظ زیٛاض ٜچب ،ٜثطای الی ٝایالْ ٔمساض
ایٗ ٘ؿجت ث ٝنٛضت  0/5زضنس  ٚثطای الی ٝضقیف وػزٔی
ٔمساض  15زضنس ث ٝزؾت آٔسٔ .مساض ث ٝزؾت آٔس ٜثطای
الی ٝضقیف وػزٔی اظ حس آؾتب٘ 10 ٝزضنس ٔدبظ ،ثیكتط
ثٛز٘ ٚ ٜكبٖ زٙٞس٘ ٜبپبیساضی زض ایٗ ثرف اظ چب ٜاؾت .ثط
اؾبؼ آ٘چ ٝزض ٕ٘ٛزاض قىُ ( )c،8ثطای ؾبظ٘س وػزٔی ثٝ
زؾت آٔس ٜاؾت٘ ،ؿجت تغییطات لغط چب ٜث ٝلغط اِٚی ٝزض
ا٘ساظٌٜیطیٞبی الي وبِیپط زض حسٚز  1/6ثٛز ٜاؾت .ایٗ
ٔمساض ث ٝزؾت آٔس٘ ٜكبٖ زٙٞس٘ ٜبپبیساضی چب ٜزض ؾبظ٘س
وػزٔی اؾتٞ .ط چٙس ٘تبیح تحّیُ فسزی ٘كبٖ زٙٞس ٜیه

ا٘ساظٌٜیطی  ٚیه ققبؿ ٔیبٍ٘یٗ ثطآٚضز قس ٜاؾت.
إِبٖٞبی تؿّیٓ زض ؾبظ٘س وػزٔی زاضای پطاوٙسٌی
ثیكتطی اؾت ٕٞ ٚبٖعٛض و ٝثیبٖ قسٔ ،یبٍ٘یٙی اظ ققبؿ
حضٛض إِبٖٞبی تؿّیٓ تقییٗقس ٜاؾت .زض قىُ ()b،8
٘ح ٜٛتقطیف ققبؿ ظ ٖٚتؿّیٓ ٕ٘بیف زازٜقس ٜاؾت .ققبؿ
ٔیبٍ٘یٗ حضٛض إِبٖٞبی تؿّیٓ ثطای ٔحسٚز ٜزیٛاض ٜچبٜ
زض ٞط الی ٝثطآٚضز  ٚثب تمؿیٓثط ققبؿ اِٚی ٝچب٘ ،ٜطٔبَ قسٜ
اؾت .زض ایٗ حبِت ٔیتٛاٖ یه ٚضقیت غبِت اظ ٌؿتطـ
ظ ٖٚتؿّیٓ ٘ ٚح ٜٛتغییطات آٖ زض ٔٛاخ ٝثب ؾبظ٘سٞبی
خسیس ضا اضظیبثی وطز .ؾپؽ ثط اؾبؼ ٘تبیح حبنُ اظ
ا٘ساظٌٜیطیٞبی الي وبِیپط یه ٔقیبض ٔمبیؿٝای ث ٝزؾت
آٔس ٜاؾت .زازٜٞبی ا٘ساظٌٜیطی قس ٜزض الي وبِیپط ثٝ
نٛضت تغییطات لغط چب ٜثٛز ٜاؾت .ثٙبثطایٗ ثب تمؿیٓ ایٗ
ٔمبزیط ثط لغط اِٚی ٝچبٔ ،ٜقیبضی ثس ٖٚثُقسی ث ٝزؾت
ذٛاٞس آٔس و ٝتغییطات لغط چب ٜزض ؾبظ٘سٞبی ٔرتّف ضا
٘كبٖ ذٛاٞس زاز .ثطای ٔثبَ زض فٕك ٔطثٛط ث ٝؾبظ٘س
وػزٔی ٔمبزیط ا٘ساظٌٜیطی قس ٜزض الي وبِیپط (٘ؿجت
تغییطات لغط چب ٜث ٝلغط اِٚی )ٝزض ٔحسٚز ٜتمطیجی 1/6
اؾت .زضٚالـ تغییطات لغط چب٘ ٜؿجت ث ٝلغط اِٚی ٝچبٜ
ثٝعٛض ٔیبٍ٘یٗ  1/6ثطاثط ثٛز ٜاؾت .ایٗ ٔمبزیط تغییطات
ثطای ضربٔت تمطیجی ؾبظ٘س وػزٔی ٔیبٍ٘یٌٗیطی قسٜ
اؾت تب ثتٛاٖ یه ٔقیبض ٔمبیؿٝای ثب زازٜٞبی حبنُ اظ
ٔسِؿبظی فسزی ث ٝزؾت آٚضز= .<10زاز ٜچبٍ٘ ٜبض وبِیپط
زض فٕك ٔٙتؿت ث ٝالی ٝوػزٔی و ٝضقیفتطیٗ الی ٝزض
ٔدٕٛف ٝؾبظ٘سٞب ثكٕبض ٔیضٚز٘ ،كبٖزٙٞس ٜتغییطات ظیبز
زض ا٘ساظ ٜلغط چب ٜزض ایٗ ٔمغـ اؾت (قىُ ٘ .)a،8مف
تغییطات ِیتِٛٛغی  ٚذٛال ٔطتجظ ثب آٖ قبُٔ ٔسَٚ
االؾتیؿیت ،ٝچؿجٙسٌیٔ ،مبٔٚت فكبضیٔ ،س َٚثطقی ٚ
ؾبیط پبضأتطٞبی عطاحی ٔسَ فسزی ،زض ٔىب٘یعْ پبؾد
ؾبظ٘سٞب ثؿیبض ثطخؿت ٝاؾت .زض ٚالـ ذهٛنیبت ٔمبٔٚتی
تٛز ٜؾٔ ،ًٙؤثطتطیٗ فبُٔ زض ایدبز  ٚیب فسْ حضٛض
ظٖٞٚبی تؿّیٓ زض ٔحسٚز ٜچب ٜاؾت=ٔ .<6قیبض ققبؿ ظٖٚ
تؿّیٓ ٘طٔبَ قسٔ ،ٜمیبؾی ثطای اضظیبثی  ٚافتجبضؾٙدی
ٔسَ ٟ٘بیی اؾتٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض قىُ (ٔ )c،8كبٞسٜ
ٔیقٛز زض الی ٝضقیفتط یقٙی وػزٔی ،ققبؿ ظ ٖٚقىؿت
پالؾتیه ٌؿتطـ ثیكتطی زاقت ٝاؾت .ایٗ زض حبِی اؾت
و ٝزض الی ٝایالْ ٞیچٌٌ ٝ٘ٛؿتطـ ظ ٖٚپالؾتیىی ٔكبٞسٜ
٘كس٘ .تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ اضظیبثی اِٚی ٚ ٝافتجبضؾٙدی
ٔسَ ٘كبٖزٙٞس ٜتغجیك ٔٙبؾت ثیٗ ٘تبیح ٔسِؿبظی فسزی

ض٘ٚس ٔكبث ٝزض ٔمبزیط ٘ؿجت ( ) زض ٔمبیؿ ٝثب ٔمبزیط ثٝ
زؾت آٔس ٜاظ الي وبِیپط اؾتِٚ ،ی ایٗ حس آؾتب٘ٝ
پبیساضی ثطای الی ٝوػزٔی زض قجیٝؾبظی فسزی پبییٗتط ثٝ
زؾت آٔس ٜاؾت .ثسیٗ ٔقٙب و ٝفّیطغٓ قجبٞت زضض٘ٚس
تغییطات ایٗ ٘ؿجت ثطای ٞط ز ٚثرف ٘تبیح ا٘ساظٌٜیطی
قس ٜثطخب ٘ ٚتبیح حبنُ اظ ٔسِؿبظی فسزیِٚ ،ی ٔمساض ایٗ
٘ؿجت ثطای الی ٝوػزٔی زض قجیٝؾبظی فسزی زض حسٚز
 1/4ثٛز ٜاؾت و ٝثط اؾبؼ ثبظ ٜپبیساضی فطو قس( ٜحس
آؾتب٘ ٝپبیساضی زض ثبظ 1/4 ٜتب  )1/5ثطای ٘ؿجت ( ) ٔدبظ
زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝیقٛز)٘ ،كبٖزٙٞس ٜپبیساضی ٘ؿجی ایٗ
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ؾبظ٘س اؾتٞ .ط چٙس ثط اؾبؼ ٔقیبض ثیكتطیٗ خبثدبیی
ٔدبظ ،ثطای ایٗ ؾبظ٘س یه ٚضقیت ٘بپبیساضی تقییٗ قس .زض
یه ٘تیدٌٝیطی وّی ٔیتٛاٖ الی ٝوػزٔی ضا ٘بپبیساضتطیٗ
ثرف چب ٜتقییٗ وطز .ثط اؾبؼ ٌعاضـٞبی ٔیسا٘ی قطوت
٘فت فالت لبض ٜایطاٖ٘ ،بپبیساضی  ٚضیعـٞبی ٔمغقی ٚ
ٕٞچٙیٗ ٞطظضٚی ؾیبَ زض ایٗ ؾبظ٘س ٚخٛز زاضز .ثط ایٗ
اؾبؼ زض یه ثطآٚضز وّی چب ٜحفط قس ٜزض ثركی و ٝالیٝ
وػزٔی حضٛض زاقت ٝاؾت٘ ،بپبیساض  ٚققبؿ ظ ٖٚقىؿت
پالؾتیه ٌؿتطـ ثیكتطی زاقت ٝاؾت .الی ٝایالْ وٝ
الیٝای ثب ٔكرهٞٝبی اؾتحىبٔی ثبالتطی زض ٔمبیؿ ٝثب
ؾبیط الیٞٝب اؾت ،وبٔالً پبیساض  ٚثسٌ ٖٚؿتطـ ظٖٚ
قىؿت پالؾتیه اؾت .ثٙبثطایٗ زض اضظیبثی پبیساضی چبٜ
ٔٛضز٘ؾط ،الی ٝوػزٔی ث ٝفٛٙاٖ ثحطا٘یتطیٗ ثرف چبٜ
تقییٗ قس .ثط اؾبؼ ٌعاضـٞبی قطوت ٘فت فالت لبضٜ
ایطاٖٞ ،طظضٚی ؾیبَ  ٚقىؿتٞبی ٔمغقی زض ایٗ ثرف اظ

ضکل :9

چبٔ ٜكبٞس ٜقس ٜاؾت .زض قىُ ٌ 9ؿتطـ ظٖٞٚبی ٘فٛش
ؾیبَ زض أتساز قىؿتٍیٞب ثطای الی ٝوػزٔی زضج قسٜ
اؾتٌ .ؿتطـ ؾیبَ حفبضی زض أتساز قىؿتٍیٞبٚ ،لٛؿ
ِغعـ  ٚقىؿت ثطقی ٕٞ ٚچٙیٗ ٌؿتطـ ظٖٞٚبی
قىؿت پالؾتیه زض قىُ  9ثطای الی ٝوػزٔی ٕ٘بیف زازٜ
قس ٜاؾت .ثیكتطیٗ ٘ٛزٞبی ٔقطف ِغعـ  ٚقىؿت
وككی زض أتساز قىؿتٍیٞب (٘ٛزٞبی ؾجع  ٚآثیضً٘)
ثطای الی ٝوػزٔی ث ٝزؾت آٔس .ثط ایٗ اؾبؼ ثطای الیٝ
وػزٔی یه ٚضقیت ٘بپبیساض  ٚؾؿت اظ ٔٙؾط ثطٚظ قىؿت
ِ ٚغعـ ثطآٚضز قس ٜاؾت .زض ایٗ ٔطحّ ٝاظ ٔسِؿبظی ،یه
ٔسَ فسزی ؾٝثقسی ثب پبؾد ٘عزیه ثط ٚالقیت ث ٝزؾت
ٔیآیس .زض ٔطحّ ٝثقس ٘ح ٜٛاثطٌصاضی ٔكرهٝ
قىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝثط ٔىب٘یعْٞبی ٘بپبیساضی ٞ ٚطظضٚی
ؾیبَ حفبضی ثطضؾی قس ٜاؾت.

(ً )aوبیص سٍىّبی گستزش سیبل ٍ فطبر گل در اهتذاد ضکستگیّب ٍ هجبٍرت چبُ بزای الیِ یعیفتز (کضدهی)ً )b( .وبیص

ًَدّبی ضکست کططی ٍ لغشش ( ًَدّبی سبش ٍ آبی در هجبٍرت چبُ ٍ اهتذاد ضکستگیّب) ٍ سٍى گستزش تغییز ضکلّبی پالستیک
بزای الیِ یعیفتز (کضدهی)
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پبضأتطی ٔسَ ،الی ٝایالْ ث ٝفٛٙاٖ یه ؾبظ٘س پبیساض ا٘تربة
قس ٜاؾت .زض ایٗ حبِت أىبٖ ثطضؾی ٔىب٘یعْٞبی ٔسَ زض
آؾتب٘ ٝپبیساض چبٔ ٜیؿط ذٛاٞس قس .زض خس 5 ٚ 4 َٚثٝ
تطتیت ٘ؿجت تٙفٞبی ثطخب ثطای  6حبِت ٔتفبٚت ٚ
ؾٙبضیٞٛبی تقطیفقس ٜثطای ٘طخ تعضیك ؾیبَ حفبضی
زضجقس ٜاؾتٔ .مساض  1/06ثطای ٘ؿجت تٙف افمی ثیكیٝٙ
ث ٝتٙف افمی وٕیٔ ( ) ٝٙقطف حبِت تٙف ٔجٙب (قطایظ

 -5بزرسی ّزسرٍی سیبل حفبری ٍ ارسیببی پبراهتزی
هذل
ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ٘ح ٜٛاثطٌصاضی پبضأتطٞبی ٔرتّف ثط
ٞطظضٚی ؾیبَ حفبضی زض ؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی ،ز ٚثرف
ٔدعا تقییٗقس ٜاؾت .ثرف ا َٚثطضؾی ٘ؿجت تٙفٞبی
ثطخب  ٚاثط آٖ ثط ٞطظضٚی ٚ ٚضقیت وّی چب( ٜخبثدبیی
ثطقی  ٚفكبض ؾیبَ زض أتساز قىؿتٍیٞب) ث ٝفٛٙاٖ یه
پبضأتط غیطلبثُوٙتطَ زض حفبضی  ٚثرف ثقسی ثطضؾی اثط
٘طخ تعضیك ؾیبَ ثط ٞطظضٚی ٚ ٚضقیت وّی چب ٜث ٝفٛٙاٖ
یه فبوتٛض لبثُوٙتطَ زض حفبضی اؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی

ضغیٓ تٙف افمی ثطخب ٔٙغجك ثب زازٜٞبی غئٔٛىب٘یىی
ٔٙتؿت ث ٝچبٛٔ ٜضز٘ؾط) ٙٔ ٚغجك ثب قطایظ ثطخب زض الیٝ
ایالْ  ٚفٕك ٔٙتؿت ث ٝایٗ ؾبظ٘س اؾت.

جذٍل  :4اعالعبت هزبَط بِ  6سٌبریَ تعزیفضذُ بزای ًزخ تٌصّبی بزجب
Case 6

Case 4

Case 5

Case 2

Case 3

Case 1

Defined scenarios
In situ stress ratio

جذٍل  :5اعالعبت هزبَط بِ  5سٌبریَ تعزیفضذُ بزای ًزخ تشری سیبل
Case 5
25

Case 4
20

Case 2
10

Case 3
15

زض نٛضتی و ٝؾیبَ حفبضی غیط تطاوٓ پصیط فطو قٛز،
حدٓ ٞطظضٚی ؾیبَٔ ،قبزَ ثب تغییطات حدٓ فضبی ثیٗ
قىؿتٍیٞب اؾت  ٚثط ایٗ اؾبؼ زض ٔحیظ ٘طْافعاض تبثقی
ثطای تقییٗ تغییطات زض حدٓ ٔطتجظ ثب ثبظقسٌی
قىؿتٍیٞب تقطیف قس= .<14تغییط زض ٔیعاٖ ثبظقسٌی
قىؿتٍیٞب ثط اؾبؼ فبنّ ٝاِٚی ٝثیٗ نفحبت ٘بپیٛؾتٍی
(ثبظقسٌی اِٚی )ٝو ٝث ٝنٛضت پیففطو ثطای قجىٝ
قىؿتٍیٞبی ٔدعا (ٔ )DFNكرمقس ٜاؾت  ٚثبظقسٌی
ٞیسضٔٚىب٘یىی (تغییط زض فبنّ ٝلبئٓ ثیٗ نفحبت
٘بپیٛؾتٍی) ثٚ ٝلٛؿ پیٛؾت ٝزض عی فطآیٙس تحّیُ فسزی ٚ
٘فٛش ؾیبَ ث ٝزض ٖٚؾبظ٘س ،تقطیف ٔیقٛز .ثطضؾی  ٚاضظیبثی
پبضأتطی ثط ٔجٙبی تغییطات خبثدبیی ثطقی زض ٔدبٚضت
چب ،ٜفكبض ؾیبَ زض أتساز قىؿتٍیٞب  ٚحدٓ ؾیبَ
ٞطظضٚی ا٘دبْ قس ٜاؾت .ثطای ایٗ ٔٙؾٛض ز ٚپبضأتط ٘طخ
تعضیك ؾیبَ ٘ ٚؿجت تٙفٞبی ثطخب ثطضؾی قس .ثٙٔ ٝؾٛض
ثطضؾی اثط ٘ؿجت تٙفٞبی ثطخب  6ؾٙبضی ٛتقطیف قس .زض
حبِتی و٘ ٝؿجت تٙفٞبی ثطخب  1زض ٘ؾط ٌطفتٝقس ٜثبقس،
ٚضقیت تٙفٞب زض ٔدبٚضت چبٕٞ ٜؿبٍ٘طز فطو قسٜ
اؾت .زض ایٗ حبِت ٚضقیت چب ٜاظ٘ؾط تغییط قىُٞبی
ثطقی ٔحسٚز ذٛاٞس ثٛز .زض ٚالـ ٚلٛؿ ثطـ ِ ٚغعـ زض

Case 1
5

Defined scenarios
)Flow ratio (BPH

أتساز قىؿتٍیٞب وٕتط ضخ ذٛاٞس زاز= .<10ثٙٔ ٝؾٛض
ثطضؾی ٘ح ٜٛاثطٌصاضی ٘ؿجت تٙفٞبی ثطخبٔ ،سَ انّی
ثطای  6حبِت ٔرتّف تٙؾیٓ  ٚثب تعضیك ؾیبَ ثب ٘طخ 25
ثكى ٝثط ؾبفت ،خبثدبییٞبی ثطقی ٔدبٚضت چب ٜپبیف
قس ٜاؾت .حس آؾتب٘ )1×105( ٝثطای ٘یطٞٚبی ذبضج اظ
تقبزَ 44زض فطآیٙس ٔحبؾجبت ٘طْافعاض تقییٗقس ٜاؾت .زض
ایٗ حبِت تب ضؾیسٖ ٔسَ ث ٝیه ٚضقیت پبیساض اظ٘ؾط
ٔیعاٖ ٘یطٞٚبی ذبضج اظ تقبزَٔ ،سِؿبظی ازأ ٝذٛاٞس
زاقت=ٕٞ .<14بٖ عٛض و ٝزض قىُ (ٔ )a،10كبٞسٜ
ٔیقٛز ،ثب افعایف ٘ؿجت تٙفٞبی ثطخب ،خبثدبییٞبی
ثطقی زض ٔدبٚضت چب٘ ٜیع افعایف ٔییبثس .زضٚالـ زض حبِتی
و ٝتٙفٞبی ثطخب زض یه ٚضقیت ٕٞؿبٍ٘طز ثبقٙس،
خبثدبیی ثطقیِ ،غعـ  ٚقىؿتٞبی وككی زض ٔدبٚضت
چب ٚ ٜأتساز قىؿتٍی وٕتط ٔكبٞس ٜقس ٜاؾتٞ .ط چٙس
ثبیس ث ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝوطز و ٝزض حفبضیٞبی فٕیك ضغیٓ
تٙفٞبی ثطخب ٘بٕٞؿبٍ٘طز اؾت= .<10ثطای حبِتی وٝ
تٙفٞبی ثطخب ٘بٕٞؿبٍ٘طز ( ) ;2ثبقٙس ،قطایظ چب ٜزض
یه ٚضقیت ٘بپبیساض اظ ٘ؾط افعایف خبثدبییٞبی ثطقی،
ِغعـ  ٚقىؿت زض أتساز ٘بپیٛؾتٍیٞب لطاض زاضز .ثبیس ثٝ
ایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝوطز و ٝقىؿتٞبی ثطقی زض ٔدبٚضت چبٜ
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( 25ثكى ٝثط ؾبفت)ٌ ،ؿتطـ ؾیبَ زض نفحبت
٘بپیٛؾتٍی وٕتط ذٛاٞس ثٛز .زض حبِتی و٘ ٝؿجت تٙفٞبی
ثطخب  2زض ٘ؾط ٌطفتٝقس ٜاؾت ،افت فكبض ؾیبَ زض
ٔحسٚز ٜقىؿتٍیٞب ٔكبٞسٔ ٜیقٛز (قىُ  .)b،10ثب
افعایف ٘ؿجت تٙفٞبی افمی ثیكی ٝٙث ٝوٕی،) ( ٝٙ

ث ٝفٛٙاٖ فّت انّی ٚلٛؿ ٘بپبیساضی زض چب ٜتقییٗ
ٔیقٛز=ٔ .<10ؿئّ ٝثقسی زض ٔٛضزثطضؾی اثط ٘طخ
تٙفٞبی ثطخب ،تغییطات فكبض ؾیبَ زض قىؿتٍیٞب ٚ
ٔدبٚضت چب ٜاؾتٕٞ .بٖ عٛض و ٝثیبٖ قس ٘ؿجت تٙفٞبی
ثطخبی ٔ 1قطف ٚضقیت ٕٞؿبٍ٘طز زض ٔحسٚز ٜچب ٜاؾت.
زض ایٗ حبِت ٚلٛؿ ِغعـ  ٚخبثدبییٞبی ثطقی زض أتساز
قىؿتٍیٞب ٔحسٚز قس ٚ ٜزض٘تید ٝزض ٘طخ تعضیك ٔكرم

ٔىب٘یعْٞبی ثطقی زض أتساز قىؿتٍی تكسیس ذٛاٞس قس.

ضکل ً) a( :10وَدار تغییزات جببجبیی بزضی در هقببل ًسبت تٌصّبی بزجب هتفبٍتً )b( .وَدار تغییزات فطبر سیبل در اهتذاد
ضکستگیّب در هقبیسِ بب تغییزات ًسبت تٌصّبی بزجب

٘بپیٛؾتٍیٞب ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت .ثب افعایف خبثدبیی
ثطقی زض ٚضقیت تٙفٞبی ٘بٕٞؿبٍ٘طز ٌ ٚؿتطـ فضبی
زض زؾتطؼ ثطای ٘فٛش ؾیبَ (تؿٟیُ خطیبٖ ؾیبَ ٚ
ٌؿتطـ ثیكتط زض أتساز قىؿتٍیٞب) ،حدٓ ثیكتطی
ؾیبَ ث ٝزض ٖٚؾبظ٘س قىؿتٔ ٝدبٚض چب٘ ٜفٛش ذٛاٞس وطز
(قىُ  .)11ایٗ ٔؿئّ ٝث ٝنٛضت اثط ٔتمبثُ ثط پبیساضی چبٜ
ثیبٖ ٔیقٛز .زض ٚالـ ثب افعایف خبثدبییٞبی ثطقی ٚ
ِغعـٞب زض أتساز قىؿتٍی زض ضغیٓ تٙفٞبی ٘بٕٞؿبٍ٘طز

زض ٚالـ زض یه حبِت ٘بٕٞؿبٍ٘طز ثطای تٙف ثطخب،
ثطـ ِ ٚغعـ زض أتساز قىؿتٍی ثیكتط ذٛاٞس ثٛز .زض
٘تیدٌ ٝؿتطـ ؾیبَ زض ٔحسٚز ٜفضبی ثیٗ قىؿتٍیٞب
٘یع افعایف ذٛاٞس یبفت .ایٗ أط ٔٛخت افت فكبض ؾیبَ زض
قىؿتٍیٞب ذٛاٞس قس .زض ٚالـ افعایف خبثدبیی ثطقی ٚ
ِغعـٞب زض أتساز قىؿتٍیٞب ٔٙدط ث ٝافعایف فضبی
پرف ؾیبَ زض ٔحسٚز ٜقىؿتٍیٞب ذٛاٞس قس .زض ٘تیدٝ
ثطای تعضیك ؾیبَ ثب ٘طخ ثبثت ،افت فكبض زض أتساز
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قىؿت وككی زض أتساز ٘بپیٛؾتٍیٞب ٔكبٞسٔ ٜیقٛز.
ٕٞچٙیٗ ٌؿتطـ إِبٖٞبی قىؿت پالؾتیه  ٚظٖٞٚبی
تؿّیٓ زض ٔدبٚضت زیٛاض ٜچب ٜثطای ٘ؿجت تٙفٞبی ثطخبی
(ٔ ) ;2كبٞس ٜقس ٜاؾت.

 ٚافت فكبض ؾیبَ زض ٘طخ تعضیك ٔكرمٔ ،یتٛا٘س ثط فكبض
حس تقبزَ زض چب ٜاثط ٌصاقتٛٔ ٚ ٝخت ٘بپبیساضی چب ٜقٛز.
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض قىُ ٔ 12كبٞسٔ ٜیقٛز زض حبِت
تٙفٞبی ٘بٕٞؿبٍ٘طز ٌؿتطـ ظٖٞٚبی تٙفٞبی ا٘حطافی
زض ٔدبٚضت چب ٜافعایف یبفتٛ٘ ٚ ٝزٞبی ٔقطف ِغعـ ٚ

ضکل ً :11وَدار تغییزات حجن ّزسرٍی سیبل در اهتذاد ضکستگیّب در هقببل تغییزات ًسبت تٌصّبی بزجب بزای  6حبلت هتفبٍت
(ًسبت تٌص  1/06هعزف ضزایظ ٍاقعی رصین تٌصّبی بزجب بزای سبسًذ ایالم است)

ضکلً :12وبیص هقبعع بزضی افقی اس چبُ بزای تٌصّبی اًحزافیًَ ،دّبی لغشش ٍ سٍى ضکست پالستیک در هجبٍرت دیَارُ ٍ اهتذاد
ضکستگیّب در دٍ حبلت ًسبت تٌصّبی بزجب 1/06 ٍ 2
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ثطزٖ فكبض ؾیبَ ٔیقٛز= .<10ثبال ضفتٗ ٘طخ خطیبٖ ٔٙدط
ث ٝافعایف قىؿت وككی  ٚزض ٘تید ٝثبال ضفتٗ پطاوٙسٌی
ٌ ٚؿتطـ ثیكتط فكبض ٔٙفصی ٔیقٛز .ایٗ أط ٔٙدط ثٝ
افت فكبض ؾیبَ  ٚزض ازأ ٝثبثت ٔب٘سٖ آٖ ذٛاٞس قس .ایٗ
ٔؿئّ ٝزض قىُ (ٕ٘ )bٚ a،13بیف زاز ٜقس ٜاؾت .ثط
اؾبؼ ٘تبیح حبنُ اظ ٔغبِق ٝا٘دبْقس ٜتغییطات ٘طخ خطیبٖ
ؾیبَ حفبضی ،تأثیط ثؿعایی ثط ایدبز قىؿتٞبی وككی ٚ
خبثدبییٞبی ثطقی زاضز .افعایف ٘طخ خطیبٖ ث ٝعٛض
لبثُتٛخٟی ٔٙدط ث ٝافعایف قىؿتٞبی وككی زض ٔسَ
ٔیقٛز .ایٗ ٔف ْٟٛثب افعایف فكبض تعضیك لبثُثیبٖ اؾت وٝ
زض ٚالـ ٔٙدط ث ٝحضٛض ٔمساض ثیكتطی ا٘طغی ثطای ٚلٛؿ
قىؿت زض ؾ ًٙزض ٔدبٚضت چب ٜذٛاٞس قس= .<10ایٗ
ضفتبض ٔكبٞسٜقس ٜاظ ٔسِؿبظی چب ٜزض ؾبظ٘سٞبی زاضای
٘بپیٛؾتٍی ایٗ أىبٖ ضا ٔیزٞس تب ثتٛاٖ اظ ٘طخ خطیبٖ ثٝ
فٛٙاٖ یه فبوتٛض لبثُوٙتطَ فقبَ زض ٔمساض ٛ٘ ٚؿ قىؿت
ایدبز قس ٜزض ثیٗ ٘بپیٛؾتٍیٞب ثٟط ٜثطز.

ثب افعایف ٘طخ تعضیك ؾیبَ اظ ٔحسٚز 5 ٜثكى ٝثط
ؾبفت تب ٔطظ  25ثكى ٝثط ؾبفت خبثدبیی ثطقی ث ٝعٛض
پیٛؾت ٝافعایف ٔییبثس .ث ٝفّت افعایف ٘فٛش ؾیبَ ث ٝزضٖٚ
٘بپیٛؾتٍیٞب ث ٝتسضیح تٙف ٘طٔبَ افٕبِی ثط ٘بپیٛؾتٍی
وبٞف  ٚزض ٘تید ٝخبثدبیی ثطقی اتفبق ٔیافتس .ث ٝعٛض
ٔكبث ٝثب افعایف فكبض ؾیبَ زض ٖٚچب ٜتٙف وككی
افعایفیبفت ٚ ٝث ٝنٛضت قىؿت وككی ؽبٞط ٔیقٛز
= .<10فكبض ثطخبی ٔٙفصی زض ٘طخ خطیبٖ  5ثكى ٝثط ؾبفت
زض ٘مبط ٔرتّف پبیف زض ثیكتطیٗ ٔمساض زض ٔمبیؿ ٝثب ؾبیط
٘طخٞبی خطیبٖ اؾت.
فّت ایٗ ٔؿئّ ٝخبثدبیی ثطقی وٕتط زض ٘طخ خطیبٖ
پبییٗ اؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثبظقسٌی ٞیسضِٚیىی ثٝا٘ساظٜ
وبفی ثعضي ٘یؿت و ٝاخبظ ٜایدبز یه خطیبٖ ؾیبَ
٘بٔحسٚز ضا ثسٞس  ٚثٕٞ ٝیٗ تطتیت ٘طخ خطیبٖ ثطای ایدبز
قىؿت وككی وٓ اؾت .زض ٘تیدٕٞ ٝیٗ اتفبق ،پطاوٙسٌی
ٌ ٚؿتطـ فكبض ٔٙفصی وٓ ذٛاٞس قس وٙٔ ٝدط ث ٝثبال

ضکل ً) a( :13وَدار تغییزات جببجبیی بزضی در هقببل ًزخّبی تشری
ضکستگیّب در هقبیسِ بب تغییزات ًزخ تشری سیبل حفبری
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زضٔدٕٛؿ افعایف فضبی زض زؾتطؼ ثطای ٘فٛش ؾیبَ ثٝ
زض ٖٚقىؿتٍیٞب ذٛاٞس قس .زض ایٗ حبِت حدٓ ثیكتطی
ؾیبَ ث ٝزض ٖٚقىؿتٍیٞب ٘فٛش ذٛاٞس وطز (قىُ .)14

ث ٝعٛض ٔكبثٟی ثب افعایف ٘طخ تعضیك ؾیبَ حفبضی،
حدٓ ؾیبَ ٞطظضٚی ٘یع افعایف یبفت .زض ٚالـ افعایف ٘طخ
تعضیك ؾیبَ ٔٙدط ث ٝافعایف خبثدبیی ثطقیِ ،غعـ ٚ

ضکل ً :14وَدار تغییزات حجن سیبل ّزسرٍی در اهتذاد ضکستگیّب در هقببل ًزخّبی تشری هتفبٍت

ٔٙغجك ثط ٔكرهٞٝبی ؾبذتبضی ٘بپیٛؾتٍی زض ٔدبٚضت
چب ٜایدبز قس .ثٙٔ ٝؾٛض اضظیبثی اِٚی ٝچب ،ٜثط اؾبؼ ٔقیبض
ثیكتطیٗ خبثدبیی ٔدبظ ٔ ٚیبٍ٘یٗ ققبؿ ظ ٖٚقىؿت
پالؾتیه زض زیٛاض ٜچب ٜا٘دبْقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝحس
آؾتب٘ 10 ٝزضنس ٔدبظ ثطای خبثدبیی زیٛاض ،ٜچبٛٔ ٜضز٘ؾط
زض ثطای ؾبظ٘س ایالْ زض ٚضقیت پبیساضی ٘ؿجی لطاض زاضزٞ .ط
چٙس ثطای ؾبظ٘س ضقیفتط (وػزٔی) ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ
ثطضؾی ٔقیبض ثیكتطیٗ خبثدبیی ٔدبظ ٘كبٖ زٙٞس ٜیه
ٚضقیت ٘بپبیساض ثطای چب ٜثٛز .ثب تعضیك ؾیبَ ث ٝچبٜ
ٔىب٘یعْٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض ٔحسٚز ٜچبٙٔ ٜدط ثٚ ٝلٛؿ
خبثدبییٞبی ثطقی  ٚتغییط فكبض ؾیبَ زض أتساز
قىؿتٍیٞب ذٛاٞس قس٘ .تبیح حبنُ اظ ثطضؾی پبضأتطٞبی
ٔتغیط ثطای ٘طخٞبی تعضیك ٔتفبٚت ث ٝقطح ظیط اؾت.
ٔ -1مبیؿ ٝپبؾد ٔسَ فسزی ثب زازٜٞبی ثطخب (الي
وبِیپط) ٘كبٖ زاز و ٝثط اؾبؼ ٔقیبض ظ ٖٚقىؿت
پالؾتیه ٘طٔبَ قسٔ ،ٜسَ قجیٝؾبظیقس ٜزاضای
پبؾری ٘عزیه ث ٝپبؾد ٚالقی اؾت.
 -2اضظیبثی پبیساضی چب ٜثطای  5الی ٝا٘تربثی زض
أتساز چبٛٔ ٜضز٘ؾط ٘كبٖ زاز و ٝثطای الی ٝایالْ
یه ٚضقیت پبیساض  ٚثطای الی ٝوػزٔی یه
ٚضقیت ٘بپبیساضی ٘ؿجی پیفثیٙی ٔیقٛز.
 -3ظ ٖٚقىؿت پالؾتیه ثطای الی ٝوػزٔی
ٌؿتطـ ثیكتطی زاقت ٝاؾت و ٝثط اؾبؼ

ً -6تیجِگیزی
ٔؿئّ٘ ٝبپبیساضی چب ٚ ٜقٙبذت ٔىب٘یعْٞبی
ٞیسضٔٚىب٘یىی ٔؤثط ثط آٖ زض ؾبظ٘سٞبی زاضای قىؿتٍی
اظخّٕٔ ٝؿبئُ چبِفثطاٍ٘یع زض نٙقت حفبضی اؾت .زض ایٗ
ٔمبِٔ ٝسِؿبظی فسزی ؾٝثقسی یه چب ٜزضیىی اظ
ٔیساٖٞبی ٘فتی ذّیحفبضؼ ث ٝضٚـ إِبٖٔدعا  ٚقجىٝ
قىؿتٍیٞبی ٔدعا ا٘دبْ قس ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ایٗ
ٔغبِق ٝقبُٔ ٔٛاضز ظیط اؾت .فطآیٙسٞبی ٞیسضٔٚىب٘یىی زض
ٔحسٚز ٜچب ٜزض حبِت حضٛض قىؿتٍی ثؿیبض پیچیسٚ ٜ
٘یبظٔٙس ثطضؾی پبضأتطٞبی ضفتبضی ٔتقسزی اؾت .زض ایٗ
ٔمبِ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ إِبٖٔدعا ٔسَ ؾٝثقسی
ٞیسضٔٚىب٘یىی چب ٜزض ؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی ثطضؾی قس.
ؾ ٝثرف انّی اضائٝقس ٜقبُٔ پیبزٜؾبظی ٔسَ ؾٝثقسی
اظ قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔٙغم ٝث ٝضٚـ ( ،)DFNؾبذت ٚ
تٙؾیٓ ٔسَ ؾٝثقسی ٞیسضٔٚىب٘یىی چب ٜث ٝضٚـ
( ،)DEMافتجبضؾٙدی  ٚاضظیبثی پبیساضی اِٚیٔ ٝسَ ثط
اؾبؼ ٔقیبض ثیكتطیٗ خبثدبیی ٔدبظ ٔ ٚیبٍ٘یٗ ققبؿ ظٖٚ
قىؿت پالؾتیه  ٚزضٟ٘بیت ثطضؾی پبضأتطی اؾت.
ٞطظضٚی ؾیبَ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ قطایظ ترّرُ ٔٙتؿت ثٝ
قىؿتٍی زض ٔحسٚز ٜچب ٜثطای ضغیٓٞبی تٙف ٔرتّف ٚ
٘طخٞبی تعضیك ؾیبَ ٔتفبٚت ثطضؾی قس .قىؿتٍیٞبی
ٔٙغم ٝثط اؾبؼ ضٚـ قجى ٝقىؿتٍیٞبی ٔدعا (ٚ )DFN
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 -2اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی حفبضی ثب فكبض ٔسیطیت قسٜ
( )MPDثط اؾبؼ ٔىب٘یعْٞبی ثطقی ِ ٚغعقی
زض أتساز قىؿتٍیٞب و ٝثط اؾبؼ افعایف فكبض
ؾیبَ زض أتساز آٟ٘ب ضخ ٔیزٞسٔ ،یتٛا٘س زض
وبٞف ٞعیٞٝٙبی ٘بقی اظ ٞطظضٚی ؾیبَ ٔؤثط
ثبقس.
 -3زض یه ؾبظ٘س زاضای قىؿتٍی ،تقییٗ ٘طخ تعضیك
 ٚذهٛنیبت ٌُ حفبضی ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٘طخ
تٙفٞبی ثطخب ضطٚضی اؾت٘ .مف ٘طخ تٙفٞبی
افمی ثیكی ٚ ٝٙوٕی ٝٙزض ٔیعاٖ ٞطظضٚی ٚ
ٔىب٘یعْٞبی ثطقی زض أتساز قىؿتٍیٞب
اختٙبة٘بپصیط اؾت.

ٌعاضـٞبی ٔیسا٘ی قطوت ٘فت فالت لبض ٜزض ایٗ
الیٞ ٝطظضٚی  ٚضیعـٞبی ٔمغقی ٘یع ٚخٛز زاضز.
 -4ثب قطٚؿ فطآیٙس تعضیك فكبض زض ٔدبٚضت چب ٚ ٜزض
أتساز قىؿتٍیٞب افعایف ٔییبثس  ٚایٗ فكبض زض
أتساز ع َٛقىؿتٍی ض ٚث ٝوبٞف اؾت.
 -5ثطای ٘طخٞبی تعضیك ثبالتط ،خبثدبییٞبی ثطقی ٚ
ِغعـ زض أتساز قىؿتٍی افعایف ٔییبثس .ایٗ
ٔؿئّ ٝثطاثط وبٞف تٙف ٘طٔبَ ٔؤثط ٚ ٚلٛؿ
ِغعـ زض نفحبت ٘بپیٛؾتٍی اؾت.
 -6فكبض ؾیبَ زض أتساز قىؿتٍیٞب ثطای ٘طخٞبی
پبییٗ تعضیك زض ثبالتطیٗ حس ذٛز ث ٝزؾت آٔس.
ایٗ ٔؿئّ ٝزض اثط ٌؿتطـ وٕتط ؾیبَ زض فضبی
ثیٗ قىؿتٍیٞب  ٚتٕطوع حدٓ ثبالتطی اظ ؾیبَ
زض فضبی وٛچهتط اؾت.
 -7ثب افعایف ٘طخ تعضیك ؾیبَ فكبض ؾیبَ زض أتساز
قىؿتٍیٞب وبٞف ٔییبثس .زض ٘طخٞبی ثبالی
تعضیك ؾیبَ ،خبثدبییٞبی ثطقی ِ ٚغعـٞبی
أتسازی ثیكتط ذٛاٞس ثٛز .زض٘تید ٝؾیبَ زض
فضبی ثیكتطی ٌؿتطـ ذٛاٞس یبفت  ٚزض ٘تیدٝ
افت فكبض ؾیبَ ٔكبٞس ٜذٛاٞس قس.
 -8زض ٚضقیت تٙفٞبی ٕٞؿبٍ٘طز ( ٘طخٞبی
پبییٗتط تٙفٞبی ثطخب) خبثدبیی ثطقی زض أتساز
قىؿتٍیٞبی ٔحسٚز  ٚزض ٘تیدٌ ٝؿتطـ ؾیبَ
زض أتساز آٟ٘ب وٕتط ذٛاٞس ثٛز.
 -9فكبض ؾیبَ زض أتساز قىؿتٍیٞب زض ضغیٓ
تٙفٞبی ٘بٕٞؿبٍ٘طز وبٞف ذٛاٞس یبفت .ثب
افعایف ٘ؿجت تٙفٞبی ثطخبی افمی ثیكی ٝٙثٝ
وٕی٘ ،ٝٙبپبیساضی ( خبثدبییٞبی ثطقی ِ ٚغعـ
زض أتساز قىؿتٍیٞب) زض ٔحسٚزٔ ٜدبٚض چبٜ
افعایف ذٛاٞس یبفت .زض٘تیدٌ ٝؿتطـ ؾیبَ زض
أتساز قىؿتٍیٞبی افعایف ٔییبثس .افت فكبض
زض حبِت تٙفٞبی ٘بٕٞؿبٍ٘طز ٘یع ثٕٞ ٝیٗ فّت
ٔكبٞس ٜذٛاٞس قس.
زض یه ثطضؾی وّی ٘تبیح ث ٝقطح ظیط ثیبٖ ٔیقٛز.
 -1زض قطایظ حضٛض قىؿتٍی زض ٔدبٚضت چب ،ٜثٝ
وبض ثطزٖ ٘طخٞبی تعضیك پبییٗ ؾیبَ حفبضی ثب
زض ٘ؾط ٌطفتٗ (ٞ )LCMبی ٔٙبؾت أىبٖ
وٙتطَ ٞطظضٚی ؾیبَ ضا ثٟجٛز ذٛاٞس ثركیس.
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Non-productive time (NPT)
Washout
3
Overbalanced drilling
4
Drilling Mud Circulation
5
Pore pressure (PP)
6
Fracture gradient (FG): Fracture gradient, also known as
frac gradient, is the pressure gradient at which the
formation breaks. Frac gradient is crucial to understand in
order to calculate the expected bottom-hole treating
pressure (BHTP)
7
Low permeability
8
Discrete fracture network (DFN)
9
Distinct element (DEM)
10
Stress dependent permeability
11
Independent mechanism
12
Shear release
13
Normalized yield zone radius
14
Sidetrack
15
Lost circulation materials (LCM)
16
Cement Plug
17
Compressional wave sonic transit time log [DTCO]
18
Shear wave sonic transit time log [DTSM]
19
Gamma Ray Data Density [GRIM]
20
Caliper log [Single Acoustic Caliper sensors]
21
Neutron Porosity Data Density [RWD]
22
Formation Micro Scaling [FMS]
23
Normal stiffness
24
Zero normal stress aperture
25
Shear stiffness
26
Sidetrack
27
Stereogram
28
Rosette
29
Fisher distribution
30
Fracture intensity
31
Gauss
32
Baecher
33
Fractal
34
Stereological analysis
35
Diagenesis
36
Hydraulic conductivity
37
Opening of the fractures
38
Navier-Stokes
39
Reynolds
40
Mohr coulomb slip model
41
High mud pressure and low pore pressure (HMLP)
42
Yielding past
43
Yielding now
44
Out-of-balance force
2

132

