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 هدف از اين مطالعه تعيين موقعيت نقاط با تراكم شكستگي باال، در ميدان نفتي مارون با روش غير مستقيم مي باشد و براي اين منظور از داده هاي هرزروي  گل 
حفاري و اطالعات مهندسي مخزن استفاده شده است. بر اساس خصوصيات پتروفيزيكي و اطالعات فشاري، مخزن آسماري اين ميدان به ترتيب به پنج زون توليدي 
و هشت بخش تقسيم شده است. اطالعات هرزروي گل، شاخص بهره دهي و اطالعات فشار هيدرواستاتيك ته چاه به ترتيب در 40 و 34 و 20 حلقه چاه از اين ميدان 
ــار هيدروستاتيك در  ــاخص بهره دهي و فش ــيم گرديد. نتايج حاصله انطباق خوبي را بين داده هاي هرزروي گل، ش ــط نرم افزار ترس در زون هاي توليدي مختلف توس
ناحيه خمش تاقديس مارون و حضور شكستگي ها در اين بخش نشان مي دهد، به طوري كه در چاه هاي واقع در بخش مياني ميدان و هم چنين ناحيه خمش تاقديس؛ 
ــار باال مشاهده مي شود. عالوه بر اين، نقشه هاي شاخص تراوايي حداكثر مقدار تراوايي را در دو جهت افقي و قائم در  ــاخص بهره دهي و فش هرزروي باال و هم چنين ش
نواحي شمال شرقي، در محل خمش و در قسمتي از يال جنوبي سـاختمان در زون يك نشـان مي دهد كه مؤيد وجود ارتباط قائم بين شكسـتگي هاي موجود در اين 
ــي مخزن بيانگر اين مطلب است كه بيشترين تراكم شكستگي ها، در بخش خمش يافته ميـدان نفتي  ــد. تحليل داده هاي هرزروي گل حفاري و مهندس مخزن مي باش
ــده مد  نظر قرار گرفته و به  ـــعه اي و توليـدي آتي بايد پارامتر هاي ذكر ش ـــد. در نهايـت مي توان چنـين نتيجه گيري نمود كه براي حفر چاه هاي توس مارون مي باش

قسمت شمال شرقي و يال جنوبي تاقديس مارون توجه بيشتري مبذول گردد. 

تعيين غير مستقيم گسترش شكستگي ها در مخزن آسمارى 
ميدان نفتي مارون

 مقدمه 
ــتگي ها رايج ترين ساختار زمين شناسي هستند كه ممكن است در هر  شكس
رخنمون سنگي وجود داشته باشند. به دليل فرآيند هاي پيچيده اي كه در تشكيل 
شكستگي ها دخالت دارد، تحليل و بررسي آن ها بخصوص از ديدگاه ساختاري و 
ــتگي هاي زيرسطحي مشكل بوده و به  همين علت علي رغم  بويژه در مورد شكس
ــت[1]. در رابطه با  ــان قرار گرفته  اس اهميت زياد، كمتر مورد توجه زمين شناس
ــتگي ها مي توان به نقش مؤثر آنها در افزايش تخلخل، نفوذپذيري  اهميت شكس
ــاره كرد.  ــد باالي نفت در مخازن كربناته جنوب غربي ايران اش ــه تولي و در نتيج
ــازن كربناته  ــيال در مخ ــير هاي جريان س ــي از مهم ترين مس ــتگي ها يك شكس
ــتند[2]. در مخزن آسماري، غالباً توليد متناسب با تراوايي مرتبط با تخلخل  هس
ــتر از آن مي باشد. لذا نقش شكسـتگي ها در  ــنگ نبوده و به مراتب بيش زمينه س
ـــيار پراهميت تلقي  ــت ثانويه و باالخره بازيافت نهايي بس ــروج طبيعي، بازياف خ
ــتگي ها و شناخت موقعيت و نحوه  ــود[3]. بنابراين مطالعه و بررسي شكس مي ش
گسترش آن ها در سـرتاسـر مخزن مي تواند در تدوين طرح توسعه ميدان، تعيين 
ــد، افزايش طول عمر و بهره دهي  ــب جهت احداث چاه هاي جدي محل هاي مناس
مناسب مخزن، كاهش هزينه هاي پي جويي و درك كلي از سيستم شكستگي در 
ميادين نفتي كمك قابل توجهي نمايد. هدف از اين مطالعه تعيين نواحي با تراكم 
ــتفاده از داده هاي هرزروي گل حفاري و مهندسي مخزن در  شكستگي باال با اس

ميدان نفتي مارون مي باشد. 

 موقعيت جغرافيايى و ويژگى هاى ساختمانى ميدان نفتى مارون
ــمالي و در بخش ميانى اين  ــدان مارون در جنوب فروافتادگي دزفول ش مي
ــت. اين  ــاختارى در امتداد تاقديس هاي آغاجاري و رامين قرار گرفته اس زون س
ميدان بزرگ نفتي در سال 1342 خورشيدي به روش لرزه نگاري دو بعدي كشف 
ــماري آن تأييد شد[4].  ــد و با حفر اولين چاه وجود هيدروكربور در مخزن آس ش
ــط 5/5  ــماري داراي طول 67 كيلومتر و عرض متوس ــن ميدان در مخزن آس اي
ــترين و كمترين عرض آن به ترتيب 7 و 3/5 كيلومتر  ــد كه بيش كيلومتر مي باش
مي باشد. از لحاظ موقعيت جغرافيايى اين ميدان نسبت به ميادين مجاور از شمال 
ــط ميدان رامين، از شرق توسط ميدان كوپال، از غرب و شمال غرب توسط  توس
ــط ميدان رامشير محدود مي شود[5].  ــادگان و اهواز و از جنوب توس ميادين ش
ساختمان ميدان مارون تاقديسي است كم عرض و طويل با جهت شمال غربي - 
ــمت غربي و مركزي و جهت شمال شرقي - جنوب غربي در  ــرقي در قس جنوب ش
انتهاي شرقي، داراي پيچش بسيار مشخص در ميانه ساختار كه به ميدان حالت 
ــازند آسمارى در ميدان مارون شامل  ــمت شمال داده است. س نيمه جناغي به س
ــوبات دريايي عميق (در قاعده آسماري زيرين) مي باشد كه به رسوبات نيمه  رس
عميق و كم عمق تا سبخايي در آسماري مياني و بااليي تبديل مي شود. اين سازند 
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ــروي و پسروي هاي متوالى دريا كه بطور كلي در حال پسروي بوده  همراه با پيش
رسوب كرده است. فاصله بين ستيغ مخزن و عميق  ترين سطح تماس آب و نفت 
ــازند آسماري حدود 2000 متر مي باشد. شيب ساختماني ميدان مارون در  در س
ــرقي متقارن، در دماغه غربي به  مقاطع عرضي متغير بوده بطوري كه در دماغه ش
ــيب حدود 70 درجه) و به طرف  طرف مركز نامتقارن (محل خمش با حداكثر ش

شمال شرق حالت نيمه متقارن به خود گرفته است[4](شكل 1). 
 

 استفاده از داده هاى هرزروي گل3
 انواع نواحي هرزروي گل حفارى

 سازندهاي نامقاوم4
ــوند كه شامل سازندهاي  ــازندها معموالً در عمق كم ديده مي ش اين نوع س
ــترهاي صدفي يا رسوبات ريفي داراي تخلخل يا  ــه اي، بسترهاي گراولي، بس ماس
نفوذ پذيري باال هستند. از نشانه هاي اين نوع سازندها در هنگام حفاري، هرزروي 
چكه اي تدريجي و ممتد، برگشتن بخشي از گردش و افزايش هرزروي با افزايش 

سرعت حفاري است[7,8].

 سازند هاى مستعد شكستگي هاي القايي5 
ــي از وزن گل بيشتر از فشار شكست  ــار هيدروستاتيك ناش هنگامي كه فش
ــازند باشد، وزن گل موجب شكست سازند شده و هرزروي اتفاق مي افتد. فشار  س
ــيال حفاري (نقطه  موجي و مكش در هنگام باال و پايين بردن لوله ها، خواص س
تسليم، مقاومت ژله اي (و دبي و فشار پمپ نيز در به وجود آمدن شكست القائي 

موثر هستند [9,10].

 شكستگي هاي طبيعي يا درزه ها
ــت داراي شكستگي هاي طبيعي  ــازندهاي با استحكام زياد نيز ممكن اس س
ــازندهاي استحكام  ــد كه گل در داخل آنها نفوذ كند. هرزروي ناگهاني در س باش
ــخت مي تواند ناشي از شكستگي هاي طبيعي باشد. اين نوع شكستگي ها  يافته س

قبل از حفاري در سازند وجود دارند[11,12].

 سازندهاي غاردار6 
اغلب زماني با حفره هاي بزرگ يا غارها مواجه مي شويم كه سازندهاي آهكي 
ــد. اين سازند ها شامل  ــت حفاري باش ــنگ نمكي در دس و دولوميتي با پوش س
سازندهاي گچي و سازندهاي ديگر مي باشند كه داراي تخلخل ثانويه نيز هستند. 
از نشانه هاي اين نوع سازند، هرزروي شديد و ناگهاني و كامل سيال حفاري همراه 
ــد. سازندهاي از اين نوع  ــرعت حفاري غير قابل پيش بيني و باال مي باش با نرخ س

را مي توان با استفاده از تاريخچه حفاري منطقه از قبل پيش بيني نمود[7,11].
ــتناد به عواملي مانند هرزروي گل به تجزيه و  ــپير (1989) با اس پارك و اس
ــته پرداختند. هرزروي گل در درون يك سازند از  تحليل مخزن در مناطق شكس
شواهد غير مستقيمي است كه در تحليل و تفسير گسترش شكستگي هاي مخزني 
ــاختاري  ــيب و ديگر خصوصيات س ــكار مي رود. اگر چه هرزروي گل امتداد، ش ب
شكستگي ها را مشخص نمي كند، اما با استفاده از آن مي توان مكان هايي با تراكم 
شكستگي باال و نيز محل احتمالي گسل ها را تعيين نمود. بر اساس استاندارد هاي 
گل حفاري، سازند بايد حداقل داراي نفوذپذيري 10 تا 25 ميلي دارسي باشد تا 
ــت، لنز هاي شني و سازند هاي ريفي از  ــه هاي سس هرزروي گل ايجاد گردد. ماس

اين مناطق به شمار مي آيند[13].
ــكل از اجزاى جامد، مايع يا گاز يا  ــت متش ــيال حفارى مايع يا گازى اس س
تركيبى از هر سه كه در عمليات حفارى به كار مى رود. سياالت به سه گروه بزرگ 
پايه آبى، پايه روغنى و پايه گازى تقسيم بندى مى شوند كه هركدام ويژگى هاى 

خاص خود را دارا مي باشند. 
ــياالت  ــاس و چلينگر (1983) معتقدند حداكثر ميزان مجاز هرزروي س گوپب
ــت. هرزروي بيش از اين مقدار را مي توان به  ــاعت اس ــكه در هر س حفاري يك بش
ــا تخلخل،  ــي( bbl/h 10-1) مرتبط ب ــرزروي تراوش ــرد: ه ــير ك ــورت زير تفس ص
ــي از  ــرزروي جزئي( bbl/h 50-10) ناش ــتگي هاي كوچك، ه نفوذپذيري و شكس
 (50-100 bbl/h ) وجود شكستگي ها، ماسه و گراول هاي نامتراكم و هرزروي شديد

حاصل شكستگي هاي بزرگ، گسل ها و ماسه هاي ناپايدار [13].
ــاّ در رأس تاقديس واقع  ــاه كه عمدت ــه اطالعات 40 حلقه چ ــن مطالع دراي
ــيتوگرام اطالعات هرزروي  ــده اند مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. هس ش
ــب بشكه در ساعت براي چاه هاي فوق (شكل 2) و نقشه هرزروي گل  گل برحس
ــازند آسماري ميدان مارون و زون هاي مخزني آن در نرم افزار RMS تهيه  در س
ــه و تطابق با داده هاي  ــد. به دنبال آن از داده هاي هرزروي گل براي مقايس گردي

مهندسي مخزن استفاده شده است (شكل 3).
ــه هاي هرزروي گل حفاري؛ وجود يك هماهنگي بين منطقه  ــي نقش بررس
ــه هم ارزش  ــازد. در نقش خمش و داده هاي هرزروي گل حفاري را منعكس مي س
ــماري و در چاه هاي 204، 273، 123، 306،  ــازند آس هرزروي گل حفاري در س
ــرزروي در منطقه خمش به  ــترين مقدار ه ــدان مارون، بيش 249، 62 و 244 مي
ــترين ميزان هرزروي (در  ــكه در ساعت مشاهده شده است. بيش ميزان 205 بش
ــازند آسماري در  ــاعت) در زون توليدي شماره يك س ــكه در س حدود 100 بش
ــدان مارون و در منطقه خمش اتفاق  ــاي 62، 249، 306، 123 و 273 مي چاه ه

1  موقعيت جغرافيايى ميدان نفتى مارون و ميادين نفتى 
همجوار آن [6]
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ــت. زون دو سازند آسماري در چاه هاي 123، 273، 306، 322 و 314  افتاده اس
ميدان مارون داراي بيشترين هرزروي در منطقه خمش در يال جنوبي، در حدود 
ــكه در ساعت مي باشد. هم چنين در زون سه سازند آسماري در چاههاي  85 بش
ــترين هرزروي به صورت پراكنده در منطقه  62، 204 و 306 ميدان مارون، بيش
خمش به مقدار 67 بشكه در ساعت مشاهده شده است. زون چهار سازند آسماري 
در چاه هاي62، 224، 218 و 314 ميدان مارون داراي باالترين هرزروي به صورت 

پراكنده در منطقه خمش، با حداكثر مقدار 62 بشكه در ساعت مي باشد. 
ــت كه اكثر  ــان دهنده اين مطلب اس ــي داده هاي هرزروي گل نش برس
ــاي 279، 243، 204 و 224، از روند كاهش هرزروى با  ــا، به جز چاهه چاه ه
ــاس احتماالً با افزايش عمق، تراكم  افزايش عمق تبعيت مى كنند. بر اين اس

شكستگي ها كاهش مى يابد.

 تحليل داده هاي مهندسي مخزن 
ــتگي ها مورد  ــي مخزن كه در آناليز شكس از مهم ترين پارامتر هاي مهندس
استفاده قرار مي گيرد مي توان به پارامتر هاي شاخص بهره دهي، شاخص تراوايي، 
داده هاي مربوط به زمان ساخت فشار پس از بستن چاه7، اليه آزمايي مكرر و اليه 
آزمايي ساق مته8 اشاره نمود. در اين تحقيق داده هاي تراوايي و شاخص بهره دهي 

مورد ارزيابي قرار گرفته است.

 شاخص بهره دهي9 
ــيل چاه يا توانايي  ــاخص بهره دهي (PI) معياري براي اندازه گيري پتانس ش
توليد چاه مي باشد. اين شاخص معموالً از خواص كمي چاه به شمار مي رود. براي 
ــاخص بهره دهي توسط آزمايش بهره برداري بايد جريان سيال به  اندازه گيري ش
ــبه پايا باشد. فقط در خالل اين رژيم جرياني تفاوت بين فشار حجمي  صورت ش
ــط مخزن و فشار ديواره چاه براي چاه توليدي مفروض مقدار ثابتي خواهد  متوس
ــبه پايا تبديل شد، فشار در هر نقطه  بود. بعد از اينكه جريان به صورت جريان ش
ــان تغيير خواهد نمود كه اين در حالت هاي ديگر جريان  ــبت يكس مخزن با نس
ــا تغييرات زياد در دبي  ــاخص بهره دهي ب صادق نخواهد بود. در برخي چاه ها ش
ــار ته چاه  ــتقيماً با افت فش ــت مي ماند به طوري كه دبي جريان مس ــان ثاب جري

متناسب است.[14]

3  نقشه هاى هم ارزش هرزوى گل حفارى براى زون هاى توليدى 
يك تا چهار سازند آسمارى ميدان نفتى مارون (A,B,C, D) و نقشه 

(E) هم ارزش هرزوى گل حفارى در كل سازند آسمارى

7 Build up time 
8 Drill Stem Test 
9 Productivity Index 

2  هيستوگرام هاى هرزوى گل حفارى برحسب (bbl/h) در 
چاه هاى مخزن آسمارى ميدان مارون
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ــهم  ــاز و خصوصيات هيدروليكي آن ها س ــتگي هاي ب اختالف تراكم شكس
عمده اي در شاخص بهره دهي ميدان مارون ايفا مي كند. لذا در اين مطالعه براي 
بررسي تراكم جانبي شكستگي هاي مخزن آسماري در ميدان از شاخص بهره دهي 
ــه هاي هم ارزش  ــده و نتيجه آن به صورت نقش ــتفاده ش ــده اس چاه هاي حفر ش

شاخص بهره دهي براي هر افق مخزني رسم شده است.
ــه از چاه هاي مخزن  ــاخص بهره دهي 34 حلق ــه اطالعات ش ــن مطالع دراي
آسماري استفاده شده است، از آنجايي كه تعداد چاه هايي كه در زون يك حفاري 
ــق ميدان خصوصيت  ــوده و هم چنين زون پنج در همه مناط ــده اند محدود ب ش
ــاخص بهره دهي زون هاي مخزني  ــه هم ارزش ش مخزني ندارد، بنابراين فقط نقش

2،3و4 در نرم افزار RMS تهيه شد (شكل 4).
ــت آمده براي مناطق هم بهره ده،  ــه هاي به دس ــير نقش تحليل و تفس
ــاخص  ــن منطقه خمش و داده هاي ش ــك هماهنگي بي ــي از وجود ي حاك
ــاخص بهره دهي زون دو سازند آسماري  ــت. در اين نقشه ها ش بهره دهي اس
ميدان مارون نمايانگر بيشترين ميزان بهره دهي در منطقه خمش، به ميزان 
ــكه در روز و در چاه هاي 11 و 270 مي باشد. در زون سه سازند  5500 بش
ــماري و در چاه هاي 17 و 83 ميدان مارون بيشترين شاخص بهره دهي  آس
ــت.  ــده اس ــكه در روز اندازه گيري ش در منطقه خمش به ميزان 7100 بش
ــازند آسماري در چاه هاي 17 و 69 ميدان مارون در  هم چنين زون چهار س
ــاخص بهره دهي 4000 بشكه در روز  منطقه خمش داراي حداكثر مقدار ش
مي باشد. با توجه به آنچه گفته شد، مي توان نتيجه گرفت كه مقدار شاخص 
ــت كه  بهره دهي در ميدان مارون در ناحيه خمش داراي باالترين مقدار اس
ــعه و بازشدگي شكستگي ها در اين  ــان دهنده توس اين مطلب مي تواند نش

ناحيه  باشد (شكل 4).

 شاخص تراوايي
ــأ، خواص مكانيكي سنگ ها و عامل  ــتگي ها تابع منش خواص فيزيكي شكس
دياژنز مي باشد كه تأثير اين عوامل مي تواند تخلخل و تراوايي را افزايش يا كاهش 

دهد[8].
ــي هايي كه بر روي نمونه مغزه انجام مي گيرد تراوايي در دو جهت  در بررس
ــود. تراوايي افقي به موازات سطح اليه بندي است؛  قائم و افقي اندازه گيري مي ش
ــد و  ــطح مي باش ــير اصلي جريان مايعات داخل مخزن به موازات اين س زيرا مس
ــر از تراوايي  ــدار آن معموالً كمت ــطح اليه بندي و مق ــم عمود بر س ــي قائ تراواي
ــتگي  پديده اي صفحه  اي بوده؛ لذا تراوايي و تخلخل مرتبط با  ــت. شكس افقي اس
ــدگي و تراكم آن ها است. در سنگ هاي كربناته  ــتگي تابعي از ميزان باز ش شكس
افزايش نفوذپذيري قائم ناشي از گسترش شگستگي ها عمود بر سطح اليه بندي و 

فرآيند انحالل در امتداد آن ها است.
در مدل هاي ترسيمي با استفاده از نرم افزار شبيه سازي fraca شكستگي ها 
ــاختمان تراوايي افقي و قائم محاسبه  در دو جهت افقي و قائم و در هر نقطه از س
ــيم مي شود. در ميدان مارون  ــه هاي هم تراوايي قائم و افقي ترس و در نتيجه نقش
ــط شركت استات اويل  ــه هاي هم تراوايي افقي و قائم در نرم افزار fraca توس نقش

تهيه شده است(شكل 5). 
ــاس نقشه هاي تراوايي؛ حداكثر تراوايي افقي و قائم به ترتيب به ميزان  براس
ــد كه در نواحي شمال شرقي در محل خمش  ــي مي باش 278 و 246 ميلي دارس
ــود.  ــاختمان در زون يك ديده مي ش ــمتي از يال جنوبي س ــر قرمز) و قس (دواي

5  نقشه  تراوايى افقى (A) و قائم (B) سازند آسمارى مارون

6  نقشه  هم فشار مخزن آسمارى ميدان نفتى مارون

4  نقشه هاى هم ارزش شاخص بهره دهى براى زون هاى دو، سه و 
(A,B,C به ترتيب) چهار مخزن آسمارى در ميدان نفتى مارون
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ــان دهنده ارتباط قائم  ــماري نش ــتگي در مخزن آس مناطق با تراكم باالي شكس
شكستگي هاي موجود در اين مخزن مى باشد.[15] 

 فشار هيدروستاتيك ته چاه
ــط مخزن از جمله پارامترهاي مهم در كليه مطالعات مهندسي  فشار متوس
ــبات توليد مي باشد. هم چنين اين پارامتر نقش مؤثري در ارزيابي  مخزن و محاس
ــاي بهر ه برداري دارد. تخمين  ــدان، طراحي چاه و تجهيزات و امكانات واحد ه مي
فشار متوسط مخزن در حالت معمول از آزمايش هاي افزايش فشار با اندازه گيري 
و تحليل داد ه هاي فشار ته چاه بعد از مسدود نمودن چاه توليدي به دست مي آيد. 
ــتند كه به منظور تعيين دبي  ــار ابزارهاي ترجيحي هس آزمايش هاي افزايش فش
ــتي و ديگر اطالعات الزم به كار مي روند.  ــعاع ريزش چاه، اثر پوس جريان چاه، ش
پس از مدت كوتاهي كه چاه مسدود شد، سيال در داخل چاه متراكم شده و فشار 

ته چاه به تدريج افزايش مي يابد[14].
ــرقى ارتباط فشارى بسيار خوبى بين  در بخش هاى مركزى و تا حدودى ش
ــود و اين محدوده داراى خمش فراوان است. شايان  اليه هاى مخزنى ديده مى ش
ــاى مختلف بهره ده با  ــتگى ها، اليه ه ــت كه احتماالً به دليل وجود شكس ذكر اس
ــاخص  ــط داده هاى ش ــارى برقرار نموده اند. همين نتايج توس يكديگر ارتباط فش
ــد مهم ترين  ــده و در نتيجه به نظر مى رس ــى و هرزروى گل نيز تأييد ش بهره ده
ــارى بين اليه ها گسترش شكستگى هاى باز در اين قسمت  عامل اين ارتباط فش

از ميدان  مى باشد.
 

 نتايج 
ــازند آسماري دارند بيشتر در محدوده  1. چاه هايي كه هرزروي بااليي در س
ــايان ذكر است كه به دليل  ــمت مركزي ميدان) مشاهده شده اند. ش خمش (قس
ــاري برقرار  ــف بهره ده با يكديگر ارتباط فش ــتگي ها، اليه هاي مختل وجود شكس

نموده اند.
ــان دهنده اين مطلب است كه در  ــاخص بهره دهي نيز نش ــه هاي ش 2. نقش
منطقه خمش، توليد نسبت به ديگر نقاط تاقديس بطور قابل مالحظه اي افزايش 

نشان مي دهد. همين نتايج توسط داده هاي هرزروي گل تأييد شده است. 
3. نقشه هاي تراوايي حداكثر تراوايي افقي و قائم را به ترتيب به 278 و 246 
ــي نشان مي دهند. داده هاي تراوايي نواحي شمال شرقي خمش و يال  ميلي دارس

جنوبي تاقديس مارون را حائز تراوايي فراوان نشان مي دهند.
4. تحليل و تفسير فشار هيدروستاتيك ته چاه مؤيد اين مطلب است كه در 
ــارى در بين اليه هاى مخزنى ضعيف بوده، در حاليكه در  بخش غربى ارتباط فش
ــارى خوب در بين اليه ها  ــرقى يك ارتباط فش بخش هاى مركزى و تا حدودى ش
ــارى بين  ــد مهم ترين عامل ايجاد اين ارتباط فش ــود. به نظر مى رس ديده  مى ش

اليه ها، گسترش شكستگى هاى باز در اين قسمت از ميدان  مى باشد.
5. به منظور حفر چاه هاي توسعه اي و توليدي در آينده  بايد پارامتر هاي ذكر 
شده مد  نظر قرار داده شوند و به قسمت شمال شرقي و يال جنوبي تاقديس مارون 

توجه بيشتري مبذول گردد.
ــمالى بوده،  ــه طوركلى ارتباط بين اليه ها در يال جنوبى بهتر از يال ش 6. ب
ــيل از غرب به شرق كاهش و شكستگى ها افزايش مى يابد. درنتيجه  همچنين ش
هر چه از سمت غرب به سمت شرق حركت مى كنيم ارتباط بين اليه ها بهتر شده 

و تراكم شكستگى ها بيشتر مى شود. 
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