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 خالصِ

دس ایي همالِ اتتذا تِ تـشیح سٍؽ هماٍم ػاصي پي ٍ دیَاس تا اػتفادُ اص هيىشٍ ؿوغ ّاي دس جا پشداختِ ؿذُ ػپغ تِ ًحَُ اجشاي آى دس 

وـَس سٍػيِ اؿاسُ هي ؿَد ٍ دس اداهِ ؿيَُ هماٍم ػاصي فًَذاػيَى ّا تشحؼة ًَع پي ٍ دیَاس ّاي ػاختواى ّا پشداختِ ؿذُ اػت. اص 

 ًتایج ایي سٍؽ هي تَاى تِ هيضاى تْثَد پاساهتشّاي خان دس سٍؽ هيىشٍ ؿوغ اؿاسُ وشد.

 ، هماٍم ػاصي، ًـؼتهيىشٍ ؿوغ ّاملوات مليدي: 

 همذهِ  .1

ػال هي سػذ. ایي اهش ًِ تٌْا تِ خاعش ػااخت ٍ ػااص تْتاش ٍ اػاتفادُ اص ه االح      44ػوش هفيذ ػاختواى ّا دس وـَسّاي پيـشفتِ، تِ تاالي 

 تاويفيت تاال دس ػاختواًْا، تلىِ تِ دليل هماٍم ػاصي تا اتؼاد ٍػيغ ٍ گؼتشدُ هي تاؿذ.

گؼتشدگي ٍواستشد ایي سٍؽ دس ایي وـَس ّا ّوشاُ تا تحميمات ػولي ٍ ػلوي اػت.ّوچٌاى وِ اص سٍؽ ّاي لذیوي اػتفادُ هي ؿاَد سٍؽ  

 سٍؽ ّا هماٍم ػاصي پي ٍ دیَاس تا اػتفادُ اص هيىشٍ ؿوغ ّاي دس جا اػت ّاي ًَیي ًيض دس ػشصِ ػاخت ٍ ػاص ٍاسد ؿذُ اػت.یىي اص ایي

هتخ  يي ، دس صهيٌِ تمَیت ٍ هماٍم ػاصي خان صیشپي فًَذاػيَى ّاي ػاختواًْاي هؼىًَي ٍصٌؼتي )تْؼاصي خان صیاش پاي ٍت احيح    

شایظ حؼاع یا اجشاي فًَذاػيَى ّاي جذیذ دسوٌاس آالت دسؿ توایل ػاختواى(، اجشاي فًَذاػيَى جذیذ دسصیشػاختواًْاي صٌؼتي ٍ هاؿيي

فًَذاػيَى ّاي لثلي، صهاًي وِ احتواال هٌجش تِ ًـؼت تيـتش ػاختواًْا هي ؿَد ٍ تشهين ٍ هماٍم ػاصي دیَاسّاي تشن خَسدُ اصَال سٍؽ 

 تىٌيىي صیش ت َست ولي اسائِ هي دٌّذ. 

 اجشاي هيىشٍ ؿوغ ّا  .8

 ؿذُ تَػيلِ پٌَهاپشًٍيه ؿوغ ّاي تتٌي دسلَلِ ّاي فلضي پش .2
 سٍؽ اجشاي ؿوغ اػتاتيىي  .3
 تمَیت ٍ تْيٌِ ػاصي ؿشایظ تىيِ گاّي فًَذاػيَى  .4
 ػاخت پلت ّاي فًَذاػيًَي صیشػاختواى  .5
 تمَیت خان صیشپي  .6

َ     اًتخاب یه یا چٌذ هَسد اص سٍؿْاي فَق تِ پاساهتشّاي هختلا  تؼاتگي داسد، اص آى جولاِ هاي     د، ؿاشایظ  تاَاى تاِ ًاَع فًَذاػايَى هَجا

 طئَتىٌيىي صهيي، ػاصُ ػاختواى هَجَد ٍ پاساػوالي تشفًَذاػيَى اؿاسُ وشد.

 ّا رٍش هقاٍم سازي فًَداسيَى بِ مول هينرٍ شوع      .2
ایي سٍؽ ت َست اػاػي دس وليِ ػاختواى ّا  دستواهي ف َل ٍ اًَاع  ؿشایظ آب ٍ َّایي لاتل اجشاػت. دسایي سٍؽ احتياج تِ ػوال آٍسي  

ّا تا دػتگاُ حفاسي تاا اتؼااد وان    ه ًيؼت ٍخَاف خان اعشف سا تْن ًوي صًذ ٍ خان دػت ًخَسدُ تالي هي هاًذ. ػاخت هيىشٍ ؿوغچاّ

صَست هي گيشد ٍ ایي ؿشایظ تؼياس ػالي سا دساًتخاب هحل تمَیت ٍ آصادي ػول دس حيي واسسا فشاّن هي وٌذ تِ عاَسي واِ ّان دس داخال     

ػاختواًْاي صٌؼتي هي تَاى اجشا وشد ٍ ّوچٌيي دسلؼوت صیشصهيي ػاختواى احتياجي تِ تخشیة دیَاسّاي  فضاي خاًِ ّاي هؼىًَي ٍّن

 داخل ًيؼت ٍتِ ساحتي لاتل اجشاػت. 

 ٍاصدیگشهضیت ایي سٍؽ ّضیٌِ ًِ چٌذاى تاال ٍپيَػتگي واسدسهمایؼِ تا سٍؿْاي دیگشهي تاؿذ.

 سا تْثَد هي تخـذ. ٍ دسحالت ولي ایي سٍؽ پاساهتش ّاي هىاًيىي خان 



 2 

حتي دسصهاًي وِ خان صیش فًَذاػيَى اصظشفيت تاستشي پایيٌي تشخَسداس اػت هماٍم ػاصي تاایي سٍؽ ًتيجِ خاَتي اسائاِ هاي دّاذ. دسایاي      

داسیان،   حالت تا ایي سٍؽ لؼوتي یا ول تاس ٍاسدُ اص عشف ػاصُ تشفًَذاػيَى تِ تشاص پایيي ػغح فًَذاػيَى تاجایي وِ خان یاا تؼاتش لاَیتش   

 اًتمال دادُ هي ؿَد. 

ایي سٍؽ ػالٍُ تشواستشد دس احذاث ػاصُ ّاي جذیذ، تشاي همام ػاصي ػاصُ ّاي لذیوي وِ دسحالت تخشیة لشاس داسًذًيض اػتفادُ هاي ؿاَد.   

 ػالٍُ تشایي دسهَاسد صیش ًيض هي تَاى اصهيىشٍ ؿوؼْا ًيض اػتفادُ وشد. 

  ؿشایظ پيچيذُ ٍػخت ؿذُ دسػاخت ٍػاص 

 مَیت تؼتشپي هاؿيي آالت ت 
  ًگْذاسي ػاصُ ّاي هَجَد اص اهىاى حشوت صیشپي فًَذاػيَى 
 (8دس صهاى حفاسي حجين وِ احتوال سیضؽ ٍجَد داسد.)ؿىل 
  دستًَل ّا 
 

 
 .اجراي هينرٍ شوعْا در حفاري حجين1شنل

 
یاا افماي واِ اص داخال دیاَاس یاا فًَذاػايَى         ت َست لائن، هَسب CBO ٍCKBاػىلت هيىشٍ ؿوغ ّا تشاػاع آئيي ًاهِ سٍػيِ ٍتِ سٍؽ 

 ػثَسهي وٌذ، اجشا هيـَد. 

تؼتِ تِ خَاف ؿشایظ خان صیش ٍ اعشاف فًَذاػيَى، ًَع تشن دیَاسّاٍ هحل تمَیت ت َست چاّه هؼلح ٍتاذٍى تؼاليح اجاشا هاي ؿاَد.      

 هيلي هتش هفيذ اػت.  254هيلي هتش تا 844لغشچاّه اص

  تنٌَلَژي اجرا .3

چاّه تا اتؼاد ون ه الح اضافي تا دٍ سٍؽ، فـاسَّا یا تشػىغ واسوشدى حفاس اص داخل چاّه خاسج هي ؿَد ػپغ هخلَط تتٌي تؼذ اص حفش 

 (3تَػيلِ لَلِ پوپاط تِ داخل چاّه پوپ هي ؿَد.) ؿىل 
هتش تجاٍص ًوي 3هاتَس اصداخل چاّه تاػوك هـخ ي تَػيلِ هخلَط سػي پش ؿذُ ٍداخل آى ؿثىِ آسهاتَس واس هي ؿَد. عَل ؿثىِ ّاي آس

  وٌذ .
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 . ًحَُ ٍ هراحل اجراي هينرٍ شوع ّا در فًَداسيَى ّا2شنل 

ؿثىِ ّاي آسهاتَس دس صَست عَیل تَدى تَػيلِ جَؽ تِ ّوذیگش ٍصل هي ؿَد. تؼذ اص جا گزاسي ؿثىِ آسهاتَس یاّوضهاى تا جا گازاسي آى  

اس دادُ هي ؿَد ٍتَػيلِ آى چاّه، تا هالت ػيواى هاػِ پش هي ؿَد. اغلة تؼتِ تِ هيلي هتش لش 54تا25دس داخل چاّه لَلِ تضسیك تِ لغش

ػيواى تَػايلِ پواپ ّااي     ؿشایظ اتتذاچاُ اصهخلَط پشؿذُ ٍتؼذا داخل ؿثىِ آسهاتَس تا فـاس ساًذُ هي ؿَد.پشوشدى چاُ تا هخلَط هاػِ 

CO-49  یاCO-4S  تحت فـاسMPA 3  .اًجام هي ؿَد 

اُ، تؼذ اص سػيذى ؿوغ تتٌي تِ ظشفيت تاستشي ًْایي خَد تا اػتفادُ اص آصهایؾ اػتاتيىي هيضاى افاضایؾ ظشفيات تااستشي    پغ اص پشػيٌگ چ

 تَػظ هيىشٍؿوغ، اًذاصُ گيشي هي ؿَد. 

 سٍػيِ ػاختواًْاي هؼىًَي ٍصٌؼتي صیادي ساهماٍم ػاصي ًوَدُ اًذ اصجولِ : -تا ایي سٍؽ هتخ يي داًـگاُ دٍلتي ػوشاى هؼىَ

  )هذاسع لذیوي دس خياتاًْاي هاػىًَيا ٍگًَيا ٍغيشُ )اؿاسُ تِ ؿىلْا 

  ...ٍ ػاختواًْاي دساداسات دٍلتي دسخياتاًْاي ٍسخٌایاي هيخایلَػىایاي 
  َػاصُ ّاي دیگش دسؿْش هؼى 

تا فًَذاػيَى لذین دس حالت اصایشادات ایي سٍؽ هي تَاى تِ پایيي تَدى تؼييي پشٍػِ ويفيت هخلَط تتٌي ٍات ال ًِ چٌذاى هٌاػة ػشؿوغ 

 هماٍم ػاصي پي اؿاسُ وشد. 

اص هضایاي ایي سٍؽ هي تَاى تِ تمَیت فًَذاػيَى ٍخان صیشپي ٍ ات ال خَب دٍ عشف تشن ّاي ػشیض دس دیَاس ّاتِ خااعش اجاشاي ؿاوغ    

 اؿاسُ وشد.  CO134-AIP – 4602هيلي هتش هذفَى دسخان تِ ووه پٌَهاتيه  224تا 834تتٌي تا لَلِ ّاي فلضي تِ لغشّاي 

 دس ایي سٍؽ ًَع خان ّيچ گًَِ هحذٍدیت اجشایي ایجاد ًوي وٌذ ٍ دس تاصُ دهایي تاالیي لاتل اجشاػت. 

تشپایِ آصهایـات ٍتجشتيات هحلي، ػشػت اجشا تِ ًَع خان، ػشػت حفاسي،ًَع اػىلت ؿوغ، لغشدیَاسُ لَلِ ًٍَع پٌَهاتيه هاَسد اػاتفادُ،    

 تؼتگي داسد. 

هيلي هتاش هاي تاؿاذ ٍ دس حالات      5/4الي 4جشاي ػشیغ هيىشٍؿوغ ّا دس سٍؽ پٌَهاتيه ، ضخاهت تْيٌِ لَلِ فلضي دساجشاي ؿوغ جْت ا

دسؿشایظ اػتفادُ اص ؿاوغ   CO134-Aاػتفادُ ؿَد. اها پٌَهاتيه تا هاسن تجاستي  IP-6402ػوَهي تَصيِ هي ؿَد اص پٌَهاتيه تاهاسن 

ایي سٍؽ تشن ّا ًٍـؼت ّاي غيشّوگي وٌتشل ٍاحتوال تخشیة تِ حذالل همذاس خَد هي سػذ. ّوچٌيي  تلٌذ تش تَصيِ هي ؿَد. تِ ووه

 ػالٍُ تش هضیت ّاي فَق اثشات ػاصُ ّاي جذیذ دسػاصُ ّاي لذیوي ٍفشػَدُ سا تِ ووتشیي همذاس خَد هي سػاًذ. 

ون ٍلغش وَچه چاّه ّا هي تَاى ؿوغ تتٌي هؼلح سا تا اًتخاب دس اجشاي هيىشٍ ؿوغ ّا، هاؿيي آالت هَسد اػتفادُ تِ دليل داؿتي اتؼاد 

 85 -84اجشا ًوَد ٍ حتي دس هَاسدي ػوك ًفَر ؿوغ سا هي تَاى تا ػوك KN 544تا KN344هيلي هتش تا ظشفيت تاستشسي  864تا84لغش 
 هتشي دس داخل خان ّن اجشا ًوَد. 

 
 مٌترل هًَيتَريٌٌگ ٍ  .4

ًذاػيَى تَػيلِ دٍستيي ّاي ًمـِ تشداسي وٌتشل ٍثثت هي ؿَد. ایي واس تاا هتَلا  ؿاذى ًـؼات دس یاه      تؼذ اص اجشاي ؿوؼْا، ًـؼت فَ

همذاس هؼيي اداهِ هي یاتذ هؼوَال تؼذ اص گزؿت یه هاُ اص اجشاي ؿوؼْا ًـؼت جذیذي سخ ًوي دّذ یا هيضاى ًـؼات ّاا وان هاي ؿاَد.      

 اصي ٍتؼذ اص آى اًجام ؿذُ اػت ًتایج دسًوَداس سػن ؿذُ اػت. دسواسّاي ػولي ٍاجشا ؿذُ ًوَداس تاصؿت لثل اص هماٍم ػ
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ًـؼت تؼذ اص اجشا ي هماٍم ػاصي دساثشاػوال تاسّاي صیادتش ًـؼت تِ هشاتة ووتش ؿذُ ٍ -هـاّذُ هي ؿَد ًوَداس تاس 3ّوچٌاى وِ اص ؿىل

 فًَذاػيَى هماٍهت تْتشي اصخَد ًـاى هي دّذ

 . 
 بعد از اجراي هقاٍم سازي -2از اجراي هقاٍم سازي قبل  -1ًشست -. ًوَدار بار3شنل 

 
 ّوچٌيي تؼذ اص اجشا هـاّذُ ؿذُ اػت وِ اص ػاختواى اص هتوایل ؿذى تِ یه جٌاح هتَل  ؿذُ ٍدسحالت تذٍى تغييش هاًذُ اػت. 

تجشتياات وـاَسّاي دیگاش دس     تاتَجِ تِ ایي وِ ػوشػاختواى تِ خاعش ػذم اجشاي هماٍم ػاصي دس وـَسػذد پایيٌي اػت تَصيِ هي ؿَد اص

ایي صهيٌِ اػتفادُ ؿَد ایي سٍؽ وِ تَػظ هتخ  يي سٍػيِ اجشا هي ؿَد هشاحل اجشایي ٍػولي خَد سا گزاسًذُ ٍهتخ  يي تشاي همااٍم  

 ػاصي ػاختواًْاي دسهماتل صلضلِ، ًـؼت ٍتمَیت فًَذاػيَى دستشاتش افضایؾ تاصػاصُ ایي سٍؽ سا تَصيِ هي وٌٌذ. 

خَاف هيىاًيىي فيضیىي خان تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ هًَيتَسیٌگ ػاختواًْا هـىل داس ًـاى دٌّذُ ایاي اػات واِ دس حالات      تْيٌِ ػاصي

تخشیثي یا تؼويشات اػاػي اجشاي هيىشٍ ؿوغ ّاي ٍػالٍُ تشهتَل  ًـؼت ّاي غيشّوگي ٍتْيٌِ ػاصي خاَاف هىااًيىي خاان، تشوْااي     

 ػاًتي ّن هي سػيذ، هتَل  ًوَدُ اػت. 8شض آًْا تا هَجَد دس دیَاسّا سا وِ تؼضي هَالغ ػ
 هقاٍم سازي ديَارّاي ترك دار .5

اتتذاي ؿشٍع تشن تا ووه دػتگاُ حفاسي، ػَساخي ایجاد ؿاذُ، ؿاثىِ    3/2سٍؽ اجشا تِ ایي صَست اػت وِ دسلؼوتْاي هشوضي تشن ٍیا 

 (4هي ؿَد.) ؿىلآسهاتَس واس گزاؿتِ هيـَد ٍتَػظ دػتگاُ تتي هاػِ ػيواًي پوپاط 
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 هقاٍم سازي ديَارّاي ترك دار -4شنل
ایي حالت اخيشتؼتِ تِ ضخاهت دیَاس هي تَاًذ تِ صَست یىغشفِ یا دٍعشفِ اجشا ؿَد. تَصيِ هي ؿاَد دسصاَست ًثاَد هـاىل ػاذم فضاا،       

َیت دیَاس ٍػتَى دیَاس تاستش تْان دیگاش   اصتؼليح دٍعشفِ دس دیَاس ٍ تِ صَست ّوضهاى اجشا وشد. دس حالت تخشیثي دسػاختواًْا تْتش اػت تم

 ٍصل هي ؿَد تاتا ایجاد ؿثىِ اي واسآیي ایي سٍؽ سا چٌذیي تشاتش تاال تشد. 

  درفًَداسيَى هينرٍ شوع رٍش اجرا .6
ت َست ؿواتيه ًـاى دادُ اػت دسپي ّاي تىي تْتش اػت حفاسي تِ صَست ضشتذسي هایال اجاشا ؿاَد ایاي      5ّوچٌاى وِ دسؿىل ؿواسُ 

الت واسآیي سٍؽ ساتاالتشدُ ٍّوچٌاى تِ ساحتي لاتل اجشا اػت دسپي ّاي ًَاسي تَصيِ هي ؿَد تؼتِ تِ ضشٍست فاصلِ تمَیت فًَذاػايَى  ح

 هتش تغييشوٌذ.  3الي 8اص

 

 

 

 
اجراي هينرٍ شوع بِ صَرت هايل در هقاٍم سازي پي.-5شنل  

 

 ًتيجِ گيري .7
 -ICAوٌاسواسّاي آصهایـگاّي ،ًظاست ػاليِ تشػاختواًْا تحميمات ػلواي ٍ... دس داًـاىذُ   دسػالْاي اخيش داًـگاُ دٍلتي ػوشاى هؼىَ، دس

MGSU َسٍػيِ-اًجام هي ؿَد. دسػالْاي واسي هَلفيي دس داًـگاُ دٍلتي ػوشاى هؼى MGSU    تجشتيات صیادي دسصهيٌِ عشاحاي، اجاشا

 هي تَاى تِ صَست صیشدػتِ تٌذي وشد: ٍهماٍم ػاص ي فًَذاػيَى ّا وؼة وشدُ اًذ.وِ ًتایج ایي تجشتيات سا

 هماٍم ػاصي پي ٍ دیَاس تِ سٍؽ هيىشٍ ؿوغ تؼياس جاهغ تَدُ ٍ لاتليت اجشا دس ایشاى سا داساػت .8

 آػاًي واس ٍ اهىاى اجشا دس ّش هىاًي ٍ دس ّش ػاختواًي .2
 هؼتمل تَدى اص ًَع خان ٍ ػذم ٍاتؼتگي تِ اؿثاع تَدى یا اؿثاع ًثَدى خاوْا .3
 ي ووتش ًؼثت تِ سٍؿْاي دیگش هماٍم ػاصيّضیٌِ اجشا .4
 ػذم ًياص تِ تخشیة ول یا لؼوتي اص ػاختواى .5
 ػَْلت آهَصؽ ًيشٍي واس هاّش .6
 دػتياتي تِ ظشفيت تاستشي تاال دس فًَذاػيَى .7
 جلَگيشي اص اًتـاس ٍ اصدیاد تشوْا .8
 جلَگيشي اص ًـؼت ّاي تي سٍیِ ٍ غيشّوگي .9

 سّاي صلضلِتاال تشدى هماٍهت ٍ واسایي دس تشاتش تا .84
 دػت ًخَسدگي فضاي داخلي ٍ ًواي ػاختواى .88

 هراجع .12
 8سحوت الِ ًگْذاسهغاًلَ، َّؿياس ایواًي، حؼي ًگْذاس ،   هماٍم ػاصي   پي،  فًَذاػيَى ٍ دیَاس تِ سٍؽ هيىشٍ ؿوغ ّاي دس جا ،  -8
 82سٍػيِ . ؿواسُ  PGS .. هجلِ "اص هاػِسٍؽ پوپ "( . 2447سحوت الِ ًگْذاس هغاًلَ ، ا.ل. وشیظاًَفؼىي ،. سٍتتؼَف اي.ٍ )-2
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. هجلِ ه لح جذیذ، "تىٌَلَطي ٍاجشاي هماٍم ػاصي فًَذاػيَى ّا تا اػتفادُ اص ؿوغ ّاي اػتاتيىي "( 8999وٌاٍؽ ٍ.م. ، واسلي  م.ٍ.) -3

 . سٍػيِ. 8. ؿواسُ 28تىٌَلَطي ٍ هاؿيي االت لشى 

. وٌفشاًغ تيي الوللي تمَیت "ثش هماٍم ػاصي فًَذاػيَى ّا دس دٍتاسُ ػاصي ػاختواى ّاسٍؽ ّاي هَ"( 8999ظیي د.ٍ.) واسلي  م.ٍ. ، ػا -4

 سٍػيِ. -ػاصُ ّا . پٌضا
 


