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خالصه: با حفرگمانه در توده سنگ و در اعماق زیاد توزیع تنش پیرامون آن برهم خورده و در مجاورت آن تمرکز تنش 
ایجاد می شود. اگر تنش های برشی ایجاد شده ناشی از فشار تنش های برجا، در سنگ پیرامون گمانه از مقاومت آن بیش تر 
شوند، باعث رخداد نوعی از خرابی در پیرامون گمانه می گردد که به آن خرابی بریک- اوت  گفته می شود. مشاهده شده 
که نواحی خرابی بریک- اوت در امتداد تنش اصلی کوچک تر ایجاد شده و توسعه پیدا می کنند. در این مقاله با فرض رفتار 
االستیک توده سنگ، به حل تحلیلی خرابی بریک- اوت با استفاده از معیار خرابی موهر- کولمب و هوک- براون برای 
مدل های دوبعدی پرداخته می شود و گستره خرابی با استفاده از این دو معیار بدست می آید. مطابق با نتایج بدست آمده از 
مدل ریاضی، پارامترهای مؤثر در عمق و عرض بریک- اوت رخ داده در پیرامون گمانه، وابسته به مشخصات مکانیکی مصالح 
موجود در معیار خرابی انتخاب شده و همچنین مقدار و نسبت تنش های برجا می باشند. درصورتیکه نسبت تنش های برجا 
یک باشد، خرابی از نوع بریک- اوت رخ نخواهد داد. همچنین با افزایش کیفیت سنگ، گستره خرابی بریک- اوت کم تر 

می شود و با کاهش مشخصات مکانیکی سنگ و افزایش مقدار و نسبت تنش های برجا محدوده خرابی بزرگ تر می شود.
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1- مقدمه
قرار دارند، همیشه تحت  اعماق زمین  محیط های سنگی که در 
اثر تنش های برجای زیادی ناشی از وزن خود هستند. هنگامی که در 
این محیط ها حفاری انجام می شود، وضعیت تنش های برجای اطراف 
تغییر  دچار  حفاری  بعد  بزرگ ترین  برابِر  چندین  تا  حفاری  محل 
می شوند. وقتی این بازتوزیع تنش اتفاق می افتد اثر ناهمگنی یا حفره 
به صورت تنش های بسیار زیاد در مرز حفاری به شکل تمرکز تنش 
خود را نشان می دهند. اگر تنش های ایجادشده در این نقاط بیش تر 
از مقاومت گسیختگی سنگ باشند خرابی های کششی یا برشی ایجاد 
می گردد ]1[. یکی از این انواع خرابی، پدیده بریک-اوت می باشد و در 

نقاطی از پیرامون گمانه که تمرکز تنش، از مقدار مقاومت سنگ باالتر 
رود، در راستای تنش برجای افقی کمینه اتفاق می افتد ]6-2[. ازلحاظ 
ساختاری، بریک-اوت یک پدیده گسیختگی است که در اغلب سنگ ها 
دیده شده است. کاوش های زیاد انجام شده در یک چاه یا مجموعه ای از 
چاه ها که در یک میدان تنش قرار دارند، نشان داده اند که بریک-اوت ها 
در یک راستای مشخص جهت گیری می کنند. امکان تعیین تنش های 
برجا برای هر چاه و بدست آوردن راستایی مشابه برای مجموعه ای از 
چاه ها که در آن ها شکستگی وجود دارد، اندازه و جهت گسیختگی را 

جزو داده های ارزشمند بریک- اوت قرار داده است ]3 و 7[.
محققان دریافتند که شکل بریک-اوت در چاه های عمودی وابسته 
به تنش های برجای افقی بیشینه و کمینه است، لذا از روی هندسه 

https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
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این  اندازه تنش های برجا را تخمین زد. اگرچه  آن می توان جهت و 
مانند  مختلفی  پدیده های  چون  شود،  استفاده  بااحتیاط  باید  روش 
ترکیب  یا  دما  نوسان های  دلیل  به  سنگ  فشاری  مقاومت  کاهش 
در  به خصوص  گمانه،  دیواره  هوازدگی  یا  حفاری،  سیاالت  شیمیایی 
توده سنگ های ضعیف یا ضعیف سیمانته شده، می توانند باعث توسعه 
به وسیله  می توانند  همچنین  بریک-اوت ها  شوند.  بریک-اوت  یافتن 
شدت حفاری )نیروی کم یا زیاد( و روش حفاری انتخاب شده تحت 
برای  بریک-اوت ها  هنگامی که  این،  بر  ]8[. عالوه  بگیرند  قرار  تأثیر 
شکل های  دیگر  از  به وضوح  باید  می شوند،  بررسی  تنش ها  تحلیل 
خرابی در چاه مانند آبشستگی1 و گسیختگی کلید2ی شکل، متمایز 
مارپیچی  اصلی  دسته  سه  در  اوت  بریک  خرابی  ناحیه  شکل  شوند. 
شکل )به شکل پوسته پوسته شدگی پولکی3 یا یکنواخت(، V شکل )به 
شکل گوش سگ4( و شیاری شکل5 )به شکل سوراخ کرم6( تقسیم 

می شوند )شکل 1( ]5, 9-17[.
لیمن7 در سال 1964 برای اولین بار بحث تنش عامل ایجاد بریک-

اوت را مطرح کرد. او پوسته پوسته شدگی چاه را نتیجه تنش های زیاد 
فشاری دانست و بیان کرد که اندازه شکستگی در دیواره چاه می تواند 

1  washout
2  key seat
3  flake-spalling
4  dog-ear-shaped
5  slot-shaped
6  wormhole
7  Leeman

اطالعاتی کّمی، درباره تغییر تنش سنگ در راستای طول گمانه بدهد. 
همچنین او بیان کرد که شکستگی ها، عمود بر تنش اصلی بیشینه و 

در صفحه عمود بر محور چاه هستند ]20[.
طریق  از  را  چاه  شعاع  شدن  بزرگ   1979 سال  در  گاف8  و  بل 
شکستگی برشی توجیه کردند. تمرکز بریک-اوت ها در زاویه مشخص، 
افقی  اصلی  تنش های  نیازمند  بریک-اوت  که  بود  این  نشان دهنده 
نابرابر و مقاومت برشی اولیه محسوس در توده سنگ است ]2[. گاف 
و بل در سال 1982 برای تعیین وضعیت تنش در دیواره چاه، تئوری 

شکست ترد موهر-کولمب را بکار بردند ]21[.
زوبک9 و همکاران در سال 1985 بر اساس مدلی که به وسیله گاف 
و بل در سال 1982 ارائه شده بود، روشی برای ارتباط بین تنش های 
راه حل  از  روش  این  در  آن ها  آوردند.  دست  به  بریک-اوت  و  برجا 
محیط  در  شکل  دایره ای  حفره  یک  اطراف  تنش های  برای  کرش10 
اثر میدان تنش دوبعدی  ایزوتروپ، تحت  االستیک خطی و پیوسته 
گسیختگی  معیار  در  به دست آمده  تنش های  سپس  کردند.  استفاده 
موهر-کولمب قرار داده شدند و درنهایت به روابطی برای ارتباط بین 

تنش های برجا و بریک-اوت دست یافتند ]3[.
استوانه ای  خشک  نمونه های   1972 سال  در  ادل11  و  هیمُسن 

8  Bell and Gough
9  Zoback
10  Kirsch
11  Haimson and Edl

  

 
به شکل گوش سگ در گرانیت   -ب ، [12]سنگ مصنوعی مارپیچی شکل، در ماسه -گمانه الف اوت-بریکمقاطع عرضی پدیده  . 1 شکل 
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1 Westerly granite 
2 Aztec  

. مقاطع عرضی پدیده بریک-اوت گمانه الف- مارپیچی شکل، در ماسه سنگ مصنوعی ]12[، ب- به شکل گوش سگ در گرانیت وسترلی1]18[،  شکل 1 
ج- شیاری شکل در ماسه سنگ اَزتِک2]19[

 1Westerly granite
2Aztec
Fig. 1. Cross-sections of borehole breakout. A) Spiral-Shaped in artificial sandstone [12]. B) Dog-Ear-Shaped in Westerly 

granite [18]. C) Slot-Shaped in Aztec sandstone [19]
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مستقل  و  متقارن  افقی  بارگذاری  زیر  را  برئا1  ماسه سنگ  سنگ های 
مشاهده شده  کردند.  آزمایش  سه محوری  سلول  در  عمودی  تنش  از 
می یابد  افزایش  بریک-اوت  محدوده  محصورشده،  فشار  افزایش  با 
]22[. ماستین در سال 1984 نوعی سنگ مشابه را تحت بارگذاری 
گمانه،  بریک-اوت  توسعه  مکانیزم  مهم ترین  و  قرارداد  تک محوری 

یعنی پوسته پوسته شدن را مشاهده کرد.
لی2 و همکاران در سال 2015 یک سری آزمایش های حفاری را 
روی دو نوع ماسه سنگ آرکوزی تِنینو و تبلراک3 تحت تنش سه محوره 
انجام دادند، سپس با کمک آزمایش های آزمایشگاهی میکروپارامترهای 
آن ها  کالیبراسیون کردند.  را  المان مجزا  برای مدل عددی  موردنیاز 
نشان دادند که مدل سازی المان مجزا قادر به شبیه سازی آسیب های 
میکروسکوپی و تکرار منطقه موضعی آسیب دیده در آزمایشگاه است 

.]17[
منصوری زاده و همکاران در سال 2016 به تحلیل پایداری چاه و 
پیش بینی فشار بریک- اوت در چاه های عمودی و مایل با استفاده از 
معیارهای گسیختگی در یک مطالعه موردی پرداختند. در این مقاله 
پتروگرافی،  داده  چند  از  استفاده  با  را  ژئومکانیکی  مدل  یک  آن ها 
میدانی و آزمایشگاهی بدست آوردند. این داده ها برای ایجاد ساختاری 
مفید در ارزیابی تنش های برجا و همچنین تنش های ناشی از تنش های 
موهر-کولمب،  برشی  معیار گسیختگی  برده شدند. سه  کار  به  برجا 
موگی-کولمب و هوک- براون در پیش بینی فشار بریک-اوت و نتایج 
قرار  استفاده  مورد  قطرسنج چهاربازوه چاه  نمودار  از  آمده  به دست 
با ثابت های  گرفتند. آن ها یافتند که معیار گسیختگی هوک- براون 
بهینه، بهترین پیش بینی از فشار بریک- اوت را برای این نمونه مورد 
اثر  که  داد  نشان  آن ها  تحلیل های  نتیجه می دهد. همچنین  مطالعه 
پارامتر m روی فشار بریک-اوت دارای اهمیت زیادی است. در نتیجه 
برای سنگ های مختلف مهم  ثابت در طول گمانه  این  تعیین دقیق 

است]23[.
کیم4 و همکاران در سال 2017 به تخمین یکپارچه تنش برجا 
گمانه  بریک-اوت  مشاهدات  هیدرولیکی،  شکست  مطالعه  وسیله  به 
و گسیختگی های ناشی شده از آن و همچنین مدل سازی عددی در 

1  Berea sandstone
2  Lee
3  Tenino and Tablerock
4  Kim

مدل  بهترین  ساختن  برای  پرداختند.  کره  پوهانگ   ،EXP-1 گمانه 
تنش  نقشه  قبلی  اندازه گیری های  از  ناحیه  این  در  تخمینی  تنش 
استفاده کردند. سپس  پنیسوالی کره5  میدانی مدرن  داده  و  جهانی 
داده های جدید حاصل شده از شکست هیدرولیکی و مشاهدات گمانه 
اضافه کردند.  به مدل  افقی  تنش های  و جهت  اندازه  تعیین  برای  را 
نتایج نشان داد که جهت تنش افقی بیشینه در مقایسه با جهت های 
گزارش شده به وسیله نقشه تنش جهانی در کره جنوبی، بیش تر از 40 

درجه در جهت عقربه های ساعت انحراف دارد]24[.
َژنگ6 و همکاران در سال 2017 به وسیله مدل سازی المان محدود 
تنش  اندازه گیری  باهدف  را  بریک-اوت  پورواالستیک،  شرایط  در 
برجا بررسی کردند. آن ها دو گام را برای تعیین تنش برجا به وسیله 
تحلیل معکوس انجام دادند. اول، برای اندازه گیری بریک-اوت گمانه 
المان محدود داده هایی را به دست آوردند،  با استفاده از مدل سازی 
سپس داده های به دست آمده را در شبکه عصبی مصنوعی وارد کردند 
تا ارتباط بین تنش برجا و بریک-اوت گمانه را پیدا کنند. دوم، یک 
اندازه خاص از بریک-اوت گمانه به شبکه عصبی مصنوعی داده شد تا 
تنش برجا به دست آید. نتایج نشان داد که تحلیل معکوس بر اساس 
المان محدود بریک-اوت گمانه و شبکه عصبی مصنوعی  مدل سازی 

می تواند در تعیین تنش های برجا مؤثر باشد ]25[.
ارزیابی معیار گسیختگی  به  خطیبی و همکاران در سال 2018 
این  در  پرداختند.  چاه  پایداری  تحلیل  در  تک پارامتره  سهمی وار 
مطالعه، اول، معیار گسیختگی سهمی وار تک پارامتره به وسیله بازتولید 
داده های مقاومت فشاری تک محوری در آزمایشات سه محوری ارزیابی 
نتایج  شدند.  مقایسه  تک محوری  آزمایشات  با  نتایج  سپس  و  شدند 
نشان می داد که معیار آن ها مقاومت سنگ در یک فشار محدود کننده 
خیلی کم را دست باال محاسبه می کند. پس به کار بردن آن در فشار 
محدود کننده صفر یا خیلی کم مناسب نیست. در معیار آن ها محدوده 
بریک-اوت در نواحی نزدیک تر به سطح زمین به اشتباه دارای مقادیر 
مقاومت فشاری تک محوری خیلی زیاد هستند که حاصل طراحی چاه 

را دچار مشکل می کند]26[.
هدف این مقاله بدست آوردن محدوده خرابی برشی ناشی از فشار 
یا خرابی بریک- اوت، پیرامون یک گمانه بر اساس دو معیار خرابی 
براون  و  معیار هوک  و  معیار موهر- کولمب  یعنی  معروف در سنگ 

5  Korean Peninsula
6  Zhang
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توسط  قبال  کولمب  موهر-  معیار  اساس  بر  تئوری  تحلیل  می باشد. 
با جزئیات  این مقاله  انجام شده است ]3[ و در  زوبک و همکارانش 
بر  تئوری  تحلیل  به  سپس  می شود.  پرداخته  مدل  این  به  بیشتری 
ناحیه  با  مرتبط  روابط  و  شده  پرداخته  براون  هوک-  معیار  اساس 
بر  خرابی  نواحی  مدل،  دو  هر  برای  می شوند.  آورده  بدست  خرابی 
اساس پارامترهای هر معیار ترسیم می گردد و در بخش آخر مقاله دو 

معیار مورد مقایسه قرار می گیرند. 

2- مدل تئوری، فرضیات و روند تحلیل
با فرض رفتار االستیک برای محیط سنگی دوبعدی، گمانه ای به 
 Hσ hσ و  شعاع a تحت اثر تنش های برجای افقی کوچکتر و بزرگتر 
مطابق با شکل 2 درنظر گرفته می شود. در هر نقطه پیرامون گمانه سه 
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Fig. 2. Schematic figure of the breakout zone and its depth 
and width
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  از  تربیش  جنوبی،  کره  در  نقشه تنش جهانی  وسیله  به  شدهارش گز  هایجهت  با  مقایسه  در  تنش افقی بیشینه  جهت  نتایج نشان داد که
 .[24]دارد انحراف ساعت هایعقربه  جهت در درجه 40

گیری تنش اندازه  باهدفاوت را  -سازی المان محدود در شرایط پورواالستیک، بریکوسیله مدلبه  2017و همکاران در سال    1ژَنگ
اوت گمانه  -گیری بریکوسیله تحلیل معکوس انجام دادند. اول، برای اندازهها دو گام را برای تعیین تنش برجا بهبرجا بررسی کردند. آن

را در شبکه عصبی مصنوعی وارد کردند  آمده دستبههای  آوردند، سپس داده دست به هایی را سازی المان محدود دادهبا استفاده از مدل
اوت گمانه به شبکه عصبی مصنوعی داده شد  -اوت گمانه را پیدا کنند. دوم، یک اندازه خاص از بریک-تا ارتباط بین تنش برجا و بریک

برجا   تنش  نش  دست  بهتا  نتایج  معکوس  آید.  تحلیل  که  داد  بریکمدل  اساس  بران  المان محدود  عصبی  -سازی  شبکه  و  گمانه  اوت 
 . [25]های برجا مؤثر باشد  تواند در تعیین تنشمصنوعی می

و همکاران در سال   ارزیاب  2018خطیبی  در  پایداری  تحلیل  در  پارامترهتک  وارسهمی  گسیختگی  معیار  ی به  پرداختند.    این   چاه 
 محوری سه   آزمایشات  در  محوریتک  فشاری  مقاومت  هایداده  بازتولید  وسیله  به  پارامترهتک   وارسهمی  گسیختگی  معیار  اول،  مطالعه،
و سپس   ارزیابی می  جنتای  .شدند  مقایسه  محوریتک  آزمایشات  با   نتایج   شدند    فشار  یک  در  سنگ  مقاومتها  آن  معیار  که  د دانشان 
نیست. در    مناسب   کم   خیلی   یا  صفر  کننده  محدود  فشار  در  آن  بردن  کار  به  پس .  کند محاسبه می  باال  دست  کم را  خیلی   کننده  محدود

آن نزدیک  اوت -بریک  محدودهها  معیار  نواحی  زمیندر  سطح  به  دارای  تر  اشتباه  فش  مقادیر  به  تکمقاومت    زیاد   خیلی  محوریاری 
 . [ 26]دکنمی طراحی چاه را دچار مشکل حاصلهستند که 

مقال این  آوردن محدوده خراهدف  بدست  برشی  ه  از  بی  بریک  فشارناشی  معیار    -یا خرابی  اساس دو  بر  پیرامون یک گمانه  اوت، 
کولمب قبال    -باشد. تحلیل تئوری بر اساس معیار موهرکولمب و معیار هوک و براون می  -خرابی معروف در سنگ یعنی معیار موهر

شود. سپس به تحلیل تئوری و در این مقاله با جزئیات بیشتری به این مدل پرداخته می  [3]  انجام شده است  و همکارانش  توسط زوبک
نواحی خرابی بر   ، شوند. برای هر دو مدلبراون پرداخته شده و روابط مرتبط با ناحیه خرابی بدست آورده می  -بر اساس معیار هوک

 گیرند. معیار مورد مقایسه قرار می گردد و در بخش آخر مقاله دو اساس پارامترهای هر معیار ترسیم می

 و روند تحلیل  فرضیات  ،مدل تئوري  -2
و    hهای برجای افقی کوچکتر و بزرگتر  تحت اثر تنش  aای به شعاع  با فرض رفتار االستیک برای محیط سنگی دوبعدی، گمانه

H    در هر نقطه پیرامون گمانه سه تنش شعاعی  شود.  درنظر گرفته می  2مطابق با شکل r،    مماسی    و برشیr    با مطابق 
 : [27]شوند روابط کرش به صورت زیر محاسبه می
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 دست 
bθ  بر حسب 

0
τ اکنون با جایگذاری این روابط در رابطه 5، 

می آید:
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که در این رابطه:
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مختصات  ابتدا  می شود،  تکرار  نیز   A نقطه  برای  مراحل  همین 
( با استفاده از روابط کرش )رابطه 1 تا 3 ( بدست  , 0br

° ( A نقطه
: ( )ba rρ = آورده می شود:

( )( )

( )( )

2

2 4

1
1

2
1

1 4 3
2

r H h

H h

σ σ σ ρ

σ σ ρ ρ

= + − −

− − +
 )12(

( )( )

( )( )

2

4

1
1

2
1

1 3
2

H h

H h

θσ = σ σ ρ

σ σ ρ

+ + +

− +
 )13(

0rθτ =  )14(

 بدست 
br  بر حسب 

0
τ با جایگذاری این مختصات در رابطه 5، 

می آید:

( )0 , 0b H hr c dσ στ ° = × + ×      )15(

که در این رابطه:

( ) ( )
( )

1
2 2 42

2

1 1 31
2 1 2

c
µ ρ ρ

µ ρ

+ − +
=

− +

 
 
 
 

  )16(

( ) ( )
( )

1
2 2 42

2

1 1 3 31
2 1 2

d
µ ρ ρ

µ ρ

+ − + −
=

− −

 
 
 
 

 )17(

با معادل هم گذاشتن رابطه 9 و رابطه 15 سه رابطه اصلی زیر 
و   bθ یعنی   B و   A نقاط  مختصات  بر حسب  برجا  تنش های  برای 
بدست   φ و   

0
τ مصالح مکانیکی  خصوصیات  و   ba rρ = نسبت 

می آید. )همانطور که پیش تر اشاره شد، این روابط به وسیله زوبک و 
همکاران بدست آمده است(:

( )0
H

d b
ad bc

σ
τ −

=
−

 )18(

( )0
h

a c
ad bc
τ

σ
−

=
−

 )19(

H

h

d b
k

a c
σ
σ

−
= =

−
 )20(

همانطور که در رابطه 20 مشاهده می شود نسبت تنش ها مستقل 
 می باشد.

0
τ از پارامتر 

عمق  آوردن  بدست  هدف  و  باشند  مشخص  برجا  تنش های  اگر 
انجام قدری عملیات  با  باشد  اوت  بریک-  ناحیه گسیختگی  و عرض 
ریاضی دو رابطه زیر را می توان بدست آورد و مورد استفاده قرار داد که 
b, تابع تنش های برجا، مشخصات مکانیکی مصالح  br θ در این روابط 

و شعاع گمانه هستند:

( )
( )

( )
11

2 2
01 2 1

cos 2b H h

H h

τ µ µ
θ σ σ

σ σ

−

−

   + −   = −     
  − +  

 )21(

( )

( )( )

1
21

2 2
0 0 0 0

1
0

(y ) 4 z

2
br a

y x

x

−

−
= ×

  − + − × ×    
 × ×
 

   )22(

( ) ( )

( ) ( )

1
2 2

0

1
2 2

1.5 1

1.5 1

H

h

x µ σ

µ σ

= + ×

− + ×

 
  

 
  

 )23(
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( ) ( )

( ) ( )

1
2 2

0

1
2 2

y 0.5 1

1.5 1

H

h

µ µ σ

µ µ σ

= − + −

+ + +

 
  

 
  

 )24(

( ) ( )

( ) ( )

1
2 2

0

1
2 2

0

z 0.5 1 0.5

0.5 1 0.5

H

h

µ µ σ

µ µ σ τ

= + −

+ − + − −

 
  

 
  

 )25(

شکل ترسیمی رابطه 20 در ادامه آورده شده است. در شکل 3 
b برای سه زاویه  br a,θ نمودارهای نسبت تنش های برجا، در مقابل
اصطکاک مختلف ترسیم شده است )رابطه 20(. همانطور که در این 
شکل مشاهده می شود زمانیکه نسبت تنش های برجا نزدیک به یک 
باشد محدوه گسیختگی بریک- اوت کوچک و با افزایش این نسبت 

محدوده گسیختگی عمیق تر و عریض تر می شود.

1-3-  اثر تنش های برجا و مشخصات مکانیکی سنگ بر روی نواحی 
خرابی بریک- اوت بر اساس معیار موهر- کولمب

در این بخش شکل گرافیکی نواحی خرابی بریک- اوت رخ داده 
پدیده  این  در  تأثیرگذار  مختلف  مشخصات  برای  گمانه  پیرامون  در 
تنش های  مقادیر  برای  انتخابی  مشخصات  می شود.  داده  نمایش 
برجا، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی سنگ مطابق با جدول 1 
می باشد. تحلیل تئوری مطابق با مدل تئوری آورده شده در قسمت 
قبل می باشد. در شکل های 4 ، 5 و 6 که در ادامه آورده شده است، 
هر کمان مشخص کننده مرز خرابی رخ داده برای هر مدل می باشد. 
به منظور مقایسه، نواحی خرابی نشان داده شده با شعاع گمانه دارای 
یک مقیاس بوده و همچنین این مقیاس در همه شکل ها یکسان است.

مشخصات  برای   ،5 شکل  در  شده  داده  نمایش  نتایج  با  مطابق 
مکانیکی ثابت زمین، در هر یک از مدل ها با افزایش نسبت تنش های 

 
brی برجا با نسبت هاتنشتغییرات نسبت  . 3 شکل  a  و عرضb برای سه زاویه اصطکاک مختلف )بر اساس معیار خرابی موهر- 

 کولمب( 

 

  

bθ برای سه زاویه اصطکاک مختلف )بر اساس معیار خرابی موهر- کولمب( br و عرض a شکل 3 . تغییرات نسبت تنش های برجا با نسبت 

Fig. 3. The variation of the in-situ stresses ratio with /br a  and bθ   for three different friction angles (based on Mohr-
Coulomb Failure criterion)

جدول 1 . مشخصات مکانیکی و تنش های برجای مختلف در سه حالت مختلف
Table 1. Mechanical and in-situ stresses ratio parameters for three different casesهای برجای مختلف در سه حالت مختلف . مشخصات مکانیکی و تنش  1 جدول 

/H h  (MPa)h ( )  0 (MPa)  های مختلف حالت 
 30 4 1 6و    5،  4،  3 3و    5/2،  2،  5/1
 45 4 2و    25  ،35 5 3و    5/2،  2،  5/1
 3 5و    30 3  ،4 5 3و    5/2،  2،  5/1
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0 4

30

MPa
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 ها )مشخصات مکانیکی زمین ثابت است(های برجا و نسبت آناوت برای مقادیر مختلف تنش -نمایش محدوده خرابی بریک . 4 شکل 

 

 

 

  

شکل 4 . نمایش محدوده خرابی بریک- اوت برای مقادیر مختلف تنش های برجا و نسبت آن ها )مشخصات مکانیکی زمین ثابت است(
Fig. 4. The breakout failure zone for the different values of the in-situ stress ratio (The mechanical properties of the ground 

are considered fixed)

   
 

 

0 4
5h

MPa
MPa




=
=

 

 
تر،  فقی کوچکهای برجا و زاویه اصطکاک )چسبندگی و تنش اادیر مختلف نسبت تنشاوت برای مق -نمایش محدوده خرابی بریک . 5 شکل 

 ثابت هستند( 

 
 

  

شکل 5 . نمایش محدوده خرابی بریک- اوت برای مقادیر مختلف نسبت تنش های برجا و زاویه اصطکاک )چسبندگی و تنش افقی کوچک تر، ثابت هستند(
Fig. 5. The breakout failure zone for the different values of the ratio of in-situ stress and friction angle (cohesion and 

minimum horizontal stress are considered fixed)
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برجا محدوده خرابی بریک- اوت گسترده تر می شود. به غیر از نسبت، 
مقادیر تنش های برجا نیز بسیار مهم هستند به نحوی که در شکل 
6 و نسبت 3( مشاهده می شود که با  MPa 4 )تنش برجای کمینه 
افزایش تنش های برجا شکل گسیختگی از حالت کمان خارج می شود 
و محدوده خرابی به سمت باال و پایین نیز گسترش می یابد که بیانگر 
نواحی است. در مدل های شکل های  این  برشی در  تمرکز تنش های 
برجا  تنش های  نسبت  افزایش  با  اگرچه  و 6 مشاهده می شود که   5
محدوده خرابی بزرگ تر شده اما این تأثیر در مدل هایی که دارای زاویه 

اصطکاک و چسبندگی کم تری هستند، بسیار بیش تر است.

4- تحلیل بریک-اوت با استفاده از معیار هوک- براون
آزمایشگاهی  از معیارهای تجربی-  براون  معیار غیرخطی هوک- 
برای تخمین  اصل  معیار در  این  ارائه شد.  است که در سال 1980 
وجود  عدم  دلیل  به  و  یافت  توسعه  سنگ های سخت  توده  مقاومت 
با  انواع توده سنگ ها ازجمله سنگ های  جایگزین های مناسب، برای 
اصلی  تغییر معیار  به  این کاربردها  برده شد.  بکار  نیز  پایین  کیفیت 

نیاز داشت و به تدریج باعث تکمیل تر شدن آن گردید، آخرین تغییری 
که در سال 2002 به وسیله هوک و همکاران ارائه شد به صورت زیر 

می باشد ]28[:
3

1 3 ( s)ab
ci

ci

m σσ σ σ
σ

= + +  )26(

100
28 14
GSI

D
b im m e

 −
 − =  )27(

100
9 3

GSI
Ds e

 −
 − =  )28(

20
15 31

2 6

GSI

e ea

   − −   
   −

= +  )29(

ciσ ، تنش اصلی کمینه؛  3σ ، تنش اصلی بیشینه؛  1σ در اینجا،
به درجه  وابسته  فاکتور   ،D بکر؛  ، مقاومت فشاری تک محوره سنگ 
( bm دست خوردگی؛ GSI، شاخص مقاومت زمین شناختی؛ همچنین

، پارامتر سنگ بکر(، s و a ؛ پارامترهای وابسته به میزان شکستگی  im

توده سنگ هستند.

   
 

 

30
5h MPa




=
=

 

 

های برجا و چسبندگی )زاویه اصطکاک داخلی سنگ و تنش افقی  اوت برای مقادیر مختلف نسبت تنش -نمایش محدوده خرابی بریک . 6 شکل 
 هستند(  تر، ثابتکوچک

 

  

شکل 6 . نمایش محدوده خرابی بریک- اوت برای مقادیر مختلف نسبت تنش های برجا و چسبندگی )زاویه اصطکاک داخلی سنگ و تنش افقی کوچک تر، 
ثابت هستند(

Fig. 6. The breakout failure zone for the different values of the ratio of in-situ stress and cohesion (friction angles and 
minimum horizontal stress are considered fixed)
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معیار خرابی هوک- براون برای سنگ بکر شکل ساده شده رابطه 
26 و به صورت زیر می باشد:

0.53
1 3 ( 1)i

ci
ci

m σσ σ σ
σ

= + +  )30(

با استفاده از این معیار و مشابه روندی که برای مدل خرابی موهر- 
آوردن گستره خرابی  بدست  به  مربوط  انجام شد محاسبات  کولمب 
بریک- اوت انجام می شود )شکل 7(. با توجه به اینکه معیار هوک- 
براون بر اساس تنش های اصلی می باشد ابتدا از روابط کرش تنش های 
اصلی بدست می آید و در رابطه هوک- براون جایگذاری می شود، به 
این ترتیب رابطه اصلی به صورت زیر بدست می آید )طریقه بدست 

آوردن رابطه زیر در ضمیمه آورده شده است(:

( )2 2

1
2 2

2 2

4

2 2

r r c

r r
r c

mθ θ

θ θ
θ

σ σ τ σ

σ σ σ σ
τ σ

− + × = × ×

+ −
− + +

  
                

 )31(

در نظر  ci cσ σ= im و   m= از این به بعد و به منظور سادگی 
گرفته می شود.

حال باید مختصات دو نقطه A و B نشان داده شده در شکل 3 
بدست آورده شود، بر اساس توضیحات بیان شده در قسمت های قبلی 
برای نقطه B  با جایگذاری مختصات این نقطه ارائه شده در روابط 6 

تا 8 در رابطه 31، روابط زیر به دست می آید.

H hσ σ αβ = + ×  )32(

که در این رابطه :

( ) ( )1 2cos 1 2cosb bα θ θ= − +  )33(

( )1 2cosc bβ σ θ= +  )34(

 A اکنون با جایگذاری روابط 12 تا 14 مربوط به مختصات نقطه
در رابطه 31، روابط زیر به دست می آید.

2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 12H h H h c H c h ca b a b m c m dσ σ σ σ σ σ σ σ σ× + × + = + +   )35(

که در این رابطه:
2 4

1 1 3a ρ ρ= − +  )36(

2 4
1 1 3 3b ρ ρ= − + −  )37(

( )2 4
1 0.5 3 3c ρ ρ= × −  )38(

( )2 4
1 0.5 2 5 3d ρ ρ= × − +  )39(

 hσ Hσ برحسب  با رابطه 32 و جایگذاری  با تلفیق رابطه 35 
تعداد متغیر مجهول معادله کاهش می یابد و معادله درجه دوم زیر 

hσ به دست می آید: برحسب 
2

1 1 1 0h he f gσ σ+ + =   )40(

 به ترتیب عبارتند از:
1

g  و 
1

f  و 
1

e که در این رابطه ضرایب 

2 2 2
1 1 1 1 12e a b a bα α= + −  )41(

2
1 1 1 1 1 12 2 c cf a a b m c m dαβ β σ α σ= − + + −  )42(

2 2 2
1 1 1c cg a m cβ σ σ β= − −  )43(

اگر نسبت مقادیر تنش های برجا مشخص باشند و هدف بدست 
آوردن عمق و عرض بریک- اوت باشد، این مقادیر را می توان از دو 

رابطه 32 و 40 به صورت زیر استخراج کرد:

( ) ( )( )1cos / 2b c H h H hθ σ σ σ σ σ−= − + −    )44(

0.5
br a X −= ×   )45(

 
براون در فضای    -شکل شماتیک معیار خرابی هوک . 7 شکل  − شده بر آنموهر مماس تنش و دایره 

 

  

τ و  σ− شکل 7 . شکل شماتیک معیار خرابی هوک- براون در فضای 
دایره تنش موهر مماس شده بر آن

Fig. 7. Schematic figure of the Hoek-Brown failure 
criterion in τ σ−  space and Mohr circle tangent to the 

failure criterion



نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 52، شماره 5، سال 1399، صفحه 1109 تا 1126

1118

{ }
4 3 2 0 0

0

r r r r ra X b X c X d X e X

X a

+ + + + =

< ≤
 )46(

( )[ ]23r H ha σ σ= × −  )47(

( )( )6 3r H h H hb σ σ σ σ= − − −  )48(

( ) ( )
( )

2 23 6

1.5
r H h H h

c H h

c

m

σ σ σ σ

σ σ σ

= − + −

+ −
 )49(

( )( )
( )

2 3

3 50.5
r h H H h

c H h

d

m

σ σ σ σ

σ σ σ

= − −

− −
 )50(

( ) ( )2 2
r H h c h ce mσ σ σ σ σ= − − +  )51(

X به دست می آید که با جایگذاری  ρ= 2 با حل معادله 46 مقدار 

در رابطه 45 عمق بریک-اوت گمانه حاصل می شود.
شکل 8 نمودار رابطه های 32 و 40 برای سنگ با پارامتر m متغیر 
)5، 10 و 15( است، این نمودار تغییرات نسبت عمق بریک-اوت به 
شعاع گمانه در برابر نسبت تنش های برجای افقی در عرض های ثابت 
( را نشان می دهد. در این شکل  0110 080  و   ، 050 از بریک-اوت )
نیز مشاهده می شود که در حالت تنش های برجای همسان محدوده 
خرابی بریک- اوت تقریبا صفر است و با افزایش نسبت تنش های برجا 
نمودارها  مجموعه  این  می شود.  عریض تر  و  عمیق تر  خرابی  محدوده 
به علت استفاده از نسبت تنش های برجا، مستقل از مقاومت فشاری 

تک محوری سنگ هستند.

1-4- اثر تنش های برجا و مشخصات مکانیکی سنگ بر روی نواحی 
خرابی بریک- اوت بر اساس معیار هوک- براون

نواحی  گرافیکی  شکل  قبل،  حالت  مطابق  نیز  قسمت  این  در 

 
brی برجا با نسبت هاتنشتغییرات نسبت  . 8 شکل  a  و عرضb براون(  -رابی هوک برای سه زاویه اصطکاک مختلف )بر اساس معیار خ 

 

  

bθ برای سه زاویه اصطکاک مختلف )بر اساس معیار خرابی هوک- براون( br و عرض a شکل 8 . تغییرات نسبت تنش های برجا با نسبت 

Fig. 8. The variation of the in-situ stresses ratio with /br a  and bθ   for three different friction angles (based on Hoek-
Brown Failure criterion)

جدول 2 . مشخصات مکانیکی و تنش های برجای مختلف در سه حالت مختلف
Table 2. Mechanical and in-situ stresses ratio parameters for three different casesهای برجای مختلف در سه حالت مختلف . مشخصات مکانیکی و تنش  2 جدول 

/H h  (MPa)h m (MPa)c  های مختلف حالت 
 1 90 15 45و    40،  35،  30 3و    5/2،  2،  5/1
 2 90 25و    15،  5 35 3و    5/2،  2،  5/1
 3 120و    90،  60 15 35 3و    5/2،  2،  5/1
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15
90c

m
MPa

=
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 ها )مشخصات مکانیکی سنگ ثابت هستند( های برجا و نسبت آناوت برای مقادیر مختلف تنش -نمایش محدوده خرابی بریک . 9 شکل 

 

  

شکل 9. نمایش محدوده خرابی بریک- اوت برای مقادیر مختلف تنش های برجا و نسبت آن ها )مشخصات مکانیکی سنگ ثابت هستند(
Fig. 9. The breakout failure zone for the different values of the in-situ stress ratios (mechanical properties are considered 

fixed)
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محوری و تنش افقی  )مقاومت فشاری تک mهای برجا و پارامتر اوت برای مقادیر مختلف نسبت تنش -ابی بریکنمایش محدوده خر . 10 شکل 
 تر، ثابت هستند( کوچک

 
 

  

شکل 10. نمایش محدوده خرابی بریک- اوت برای مقادیر مختلف نسبت تنش های برجا و پارامتر m )مقاومت فشاری تک محوری و تنش افقی کوچک تر، 
ثابت هستند(

Fig. 10. The breakout failure zone for the different values of the in-situ stress ratio and m parameter (uniaxial strength and 
minimum horizontal stress are considered fixed)
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خرابی بریک- اوت رخ داده در پیرامون گمانه برای مشخصات مختلف 
آورده شده است. مشخصات  براون  اساس معیار هوک-  بر  تأثیرگذار 
فشاری  مقاومت  و   m پارامتر  برجا،  تنش های  مقادیر  برای  انتخابی 

، مطابق با جدول 2 می باشد.
C

σ تک محوره سنگ 
مشخصات  برای   ،9 شکل  در  شده  داده  نمایش  نتایج  با  مطابق 

مکانیکی ثابت سنگ، در هر یک از مدل ها با افزایش نسبت تنش های 
برجا محدوده خرابی بریک- اوت گسترده تر می شود، تغییرات در این 
حالت و با ثابت بودن مشخصات مکانیکی سنگ، نسبتاً کم است. در 
تنش های  نسبت  افزایش  با  اگرچه   11 شکل  و   10 شکل  مدل های 
با  برای سنگ های  تأثیر  این  اما  بزرگ تر شده،  برجا محدوده خرابی 
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35h
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و تنش  mگ )پارامتر محوری سنهای برجا و مقاومت فشاری تکاوت برای مقادیر مختلف نسبت تنش -نمایش محدوده خرابی بریک . 11 شکل 
 تر، ثابت هستند( افقی کوچک

 

  

افقی  تنش  و   m )پارامتر  فشاری تک محوری سنگ  مقاومت  و  برجا  تنش های  نسبت  مختلف  مقادیر  برای  اوت  بریک-  نمایش محدوده خرابی    11 .شکل 
کوچک تر، ثابت هستند(

Fig. 11. The breakout failure zone for the different values of the in-situ stress ratio and uniaxial strength (m parameter and 
minimum horizontal stress are considered fixed)

جدول 3 . مقایسه عمق بریک- اوت از لحاظ مشاهده و تئوری )موهر-کولمب و هوک- براون( در چاه ابرن نیویورک
Table 3. Comparison of observed and theoretical breakout maximum depth in Auburn, New York (Mohr-Coulomb and 

Hoek-Brown criterion)  براون( در چاه ابرن نیویورک  -کولمب و هوک- )موهراوت از لحاظ مشاهده و تئوری  -. مقایسه عمق بریک 3 جدول
  کولمب -موهر براون   -هوک  شده مشاهده  تئوری 

(mm)br /br a (mm)br   /br a (mm)br /br a ( )b
   (m  )H 

1/114 019/1 1/114 019/1 0/115 027/1 19 9/1471 
4/114 021/1 5/114 022/1 1/119 063/1 20 1/1473 
9/114 026/1 0/115 027/1 0/120 071/1 22 6/1474 
3/113 012/1 3/113 012/1 0/115 027/1 15 3/1476 
9/114 026/1 0/115 027/1 0/117 045/1 22 3/1476 
H عمق چاه؛ :a  22.4: قطر چاه برابر باcm . 
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در  توجه  قابل  نکته  است.  بیش تر  بسیار  مشخصات مکانیکی ضعیف 
 در 

bθ شکل 11 این است که عرض ناحیه خرابی بریک- اوت یعنی 
هریک از مدل های این شکل ثابت است، چون مطابق با رابطه 44، این 
عرض به پارامتر m وابسته نیست و آنچه که در هر یک از مدل های 

این شکل متغیر است پارامتر m می باشد.

5- صحت سنجی
در جدول زیر عمق بریک اوت بدست آمده از دو روش تحلیلی 
از چاه  مقطع  پنج  داده های  از  آمده  بدست  اوت  بریک  با عمق  فوق 
، عمق مورد  22.4 cm نیویورک مقایسه شده است. قطر چاه  ابرن1 

1  Auburn

 
 Aبراون برای سنگ  -کولمب از معیار هوک-بدست آوردن مشخصات مکانیکی سنگ براساس معیار موهر . 12 شکل 

 

  

C و B ،A جدول 4 . مشخصات مکانیکی سنگ در معیار هوک- براون برای سه سنگ
Table 4. Mechanical properties of rock in Hoek-Brown failure criterion for three types of rocks A, B, C

C و B ،A جدول 5 . مشخصات مکانیکی سنگ در معیار موهر-کولمب برای سه سنگ
Table 5. Mechanical properties of rock in Mohr-Coulomb failure criterion for three types of rocks A, B, C

A شکل 12 . بدست آوردن مشخصات مکانیکی سنگ براساس معیار موهر-کولمب از معیار هوک- براون برای سنگ
Fig. 12. Obtain the mechanical properties of the rock based on the Mohr-Coulomb failure criterion of the Hoek-Brown 

failure criterion for type A rock

 Cو  A  ،Bبراون برای سه سنگ   -. مشخصات مکانیکی سنگ در معیار هوک 4 جدول

 ( MPaمحوری )مقاومت فشاری تک براون   -در معیار هوک  mپارامتر   نوع سنگ 
A 15 20 
B 8 15 
C 10 25 

 

  

 Cو  A ،Bکولمب برای سه سنگ -. مشخصات مکانیکی سنگ در معیار موهر 5 جدول
 ( MPaچسبندگی ) (زاویه اصطکاک داخلی )  نوع سنگ 

A 92/37 493/5 
B 04/30 767/4 
C 75/35 662/6 
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نظر چاه بین 1471 الی 1477 متری با مشخصات میانگین محیطی 
m ،10 پارامتر معیار  MPa ، چسبندگی  031 زاویه اصطکاک داخلی 
36 می باشد.  MPa 4.5 و مقاومت فشاری تک محوری  هوک- براون 
نسبت تنش های برجا بدست آمده از روش شکست هیدرولیکی برابر 
2.24 می باشد ]3[. همان طور که در جدول 3 مشاهده می کنید،  با 
تطابق خوبی بین مشاهدات انجام شده با استفاده از داده های نمایشگر 

چاه1 و هر دو روش تئوری وجود دارد.

6- مقایسه نواحی خرابی بریک- اوت، بدست آمده از دو 
معیار موهر- کولمب و هوک- براون

معیار  دو  از  آمده  بدست  خرابی  نواحی  مقایسه  بخش  این  در 
تنش های  محدوده  در  اگر  می رود  انتظار  البته  می شود.  انجام  فوق 
و  نزدیک  براون  و هوک-  کولمب  موهر-  معیار  دو  برجای مشخص 
معادل هم باشند، نواحی خرابی بدست آمده نیز باید یکسان باشند. 
معیار  با  مطابق  گوناگون  مشخصات  با  سنگ  نوع  سه  منظور  بدین 
هوک- براون مطابق با جدول 3 انتخاب می شوند، برای این سه نوع 
سنگ چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی به نحوی انتخاب می شود 
که معیار موهر- کولمب معادل با هوک- براون شود، این محاسبات 
در  که  است  آنچه  نتیجه  است،  شده  انجام  متلب  افزار  نرم  توسط 
جدول 4 آورده شده است. انطباق دو معیار برای نمونه سنگ A  در 
شکل 12 آورده شده است. حال با مشخصات جدول 3 و 4 نواحی 
می گردد  ترسیم  سنگ  نوع  سه  هر  برای  اوت  بریک–  گسیختگی 
انتظارش  که  آنست  نتیجه  می شود.  دیده   13 شکل  در  نتیجه  که 
یکسان  تقریباً  سنگ  نوع  سه  هر  برای  اوت  بریک-  عمق  می رفت، 
است اما اختالف در عرض بریک اوت در دو معیار وجود دارد و این 
باالتری  مکانیکی  مشخصات  داری  که    A نوع  سنگ  برای  اختالف 
معیار  دو  اختالف  اینست که  اختالف  این  دلیل  است.  بیشتر  است، 
با محور عرضی در  موهر- کولمب و هوک- براون در محل برخورد 
در  است  سنگ  محوری  تک  فشاری  مقاومت  بیانگر  که   ،12 شکل 
حالت سنگ A نسبت به دو نوع سنگ دیگر بیشتر است، که البته با 
انتخاب محدوده نسبت تنش های برجای مناسب برای معادل سازی 

دو معیار می توان این اختالف را نیز کم کرد.

1  Televiewer

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Cو  A  ،Bبراون برای سه نوع سنگ   -کولمب و هوک  -های گسیختگی مطابق با دو معیار موهرنمقایسه کما  . 13 شکل 

 

شکل 13 . مقایسه کما ن های گسیختگی مطابق با دو معیار موهر- کولمب و 
C و B ،A هوک- براون برای سه نوع سنگ

Fig. 13. Comparison of breakout zone according to Mohr-
Coulomb and Hoek-Brown failure criteria for three types 

of rocks A, B, C
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7- نتایج
در  نفتی  گمانه های  باالخص  حفرات،  پیرامون  خرابی  از  نوعی 
اعماق زیاد، خرابی بریک- اوت می باشد. این خرابی در امتداد تنش 
برجای افقی کوچک تر ایجاد می شود و در اثر تنش های برشی ناشی 
از فشار پیرامون گمانه رخ می دهد. در این مقاله مطابق با دو معیار 
به  براون  هوک-  و  کولمب  موهر-  معیار  سنگ،  در  معروف  خرابی 
پیرامون  در  و گستره خرابی  پرداخته شد  پدیده  این  ریاضی  تحلیل 
نسبت  هم  و  مقدار  هم  آمد.  بدست  معیار  دو  این  با  مطابق  گمانه 
تنش های برجا، دو عامل مؤثر در شکل گیری و توسعه نواحی خرابی 
بریک- اوت در پیرامون گمانه هستند. اگر نسبت تنش های برجا، یک 
باشد، هیچ ناحیه خرابی در پیرامون گمانه رخ نمی دهد و با افزایش 
دو  این  کنار  در  می یابد.  افزایش  برجا عمق خرابی  تنش های  نسبت 
عامل مشخصات مکانیکی سنگ، مطابق با معیار خرابی انتخاب شده، 
فاکتور مؤثر دیگر در عمق و عرض بریک- اوت می باشند. به نحوی که 
با ضعیف شدن مشخصات مکانیکی سنگ، ناحیه خرابی بریک- اوت 

بزرگ می شود.
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ضمیمه
طریقه بدست آوردن رابطه 31:

می توان معیار هوک- براون را به صورت زیر بازنویسی کرد:

( )2 2
1 3 3( )c cmσ σ σ σ σ− = + )1ض(  

3σ را  1σ و با کمک روابط حاکم بر دایره مور، می توان تنش  های
rθτ به شکل زیر نوشت )این روابط یک دستگاه  θσ و   ، rσ برحسب 

3σ هستند(: 1σ و دو معادله و دو مجهول بر حسب دو متغییر 
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با جایگذاری روابط )2ض( در رابطه )1ض( و ساده سازی آن رابطه 
31 حاصل می گردد:
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