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  دهيچك
سازند آهك و اين ي ژليتولو. حوضه زاگرس مي باشدمهم در  نفتي دومين مخزناست كه پس از سازند آسماري،  متعلق به گروه بنگستان سازند سروك

بر روي سه نمونه  انجام آزمايش مقاومت فشاري سه محوري در اين مطالعه، مقاومت فشاري سنگ هاي سازند سروك با. شيل و مارن است يمقدار كم
اين نمونه ها نيز محاسبه و نقطه شكست  )Фو   C(پارامترهاي مقاومت برشي  .تعيين گرديد )Mpa( 15 و 10،  5 در تنش هاي جانبي )Core(مغزه 

در آن عمق ، ميزان فشار افقي يا ) روباره(با استفاده از عمق حفاري و اندازه گيري فشار اليه هاي بااليي . سنگ در سه سطح تنش ياد شده بدست آمد
 )1б( يپس از مدل كردن اين مقدار فشار جانبي با نتايج آزمايشگاهي بدست آمده ، فشار عمود. در عمق حفاري سازند سروك محاسبه شد )3б( يجانب

، براي ابتدا و انتهاي آن )كه همان آستانه شكست سنگ هاي اين سازند تحت فشار جانبي موجود در عمق مي باشد(الزم جهت شكستن سنگ هاي سازند 
و در انتهاي اين  )Mpa( 58/217و  )Mpa( 7/27متري با ميزان فشار جانبي  3288در ابتداي سازند سروك در عمق  )1б(فشار عمودي. شدمحاسبه 

نتايج حاصل از اين پژوهش، در حفاري هاي آينده در ميدان . محاسبه گرديد )Mpa( ، 79/238 )Mpa( 3/31متري با فشار جانبي  3720سازند در عمق 
  .ير مفيد مي باشدنفتي جف
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