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  چكيده
شكسـتگيهاي   XXPدر ميـدان گـاز   . سازندهاي كنگان و داالن يكي از سنگ مخزنهاي اصلي در ايالت ساختاري فارس در جنوب ايران مي باشـد     

هرچند تغيير ميزان شيل واحدهاي سنگ مخزن، يك عامل كليدي در كنترل توزيـع  . موجود در سازند كنگان نقش اصلي را در هرزروي گل حفاري دارند
در طي حفر . اما اختالف جانبي در تراوايي سنگ مخزن تحت تاثير ميزان بازشدگي شكستگيهاي فصل مشترك مي باشد. ي ها در جهت قائم استشكستگ

در اين چاهها هرزروي گـل حفـاري در سـازند كنگـان و در محـدوده محـور       . چاه رخ داده است 12هرزروي گل حفاري در  XXPچاه در ميدان  31
 XXP، دو دسته شكستگي اصلي با منشاء غير تكتـونيكي در تاقـديس    EMIبراساس مطالعات سطحي و تفسير تصاوير . گرديده استتاقديس مشاهده 

دو دسته شكستگي مورد نظر متقاطع و عمود بر . مي باشند Dr.240/80 , Dr.150/80اين شكستگي ها داراي مشخصات هندسي . شناسايي گرده است
شكستگي هاي مورد نظـر  . ن شكستگي ها با شكستگيهاي اصلي ميدان پارس جنوبي هم جهت و از نوع فصل مشترك مي باشنداي. سطح اليه بندي هستند

تحت تاثير چين خوردگي شكستگي هاي فصل مشترك در محدوده محور چين كشيده . تحت تاثير وزن طبقات باال قبل از چين خوردگي تكامل يافته اند
بازشدگي بيش از حد شكستگيهاي فصل مشترك در محدوده محور چين افـزايش هـرزروي   . سطح آنها ايجاد شده است شده و بازشدگي بيش از حد در

  .گل حفاري در اين بخش از ميدان را سبب شده است
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