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معصومه محمدي   دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد احمد احمدي خلجي*، محمد صفرزاده   دانشگاه لرستان 

ژئوشیمي؛ شکل گیري و خصوصیات قیرهاي طبیعي در 
منطقه شک میدان- کلیدوند )شمال غرب گیالنغرب( 

منطقه مورد مطالعه جزئي از زون زاگرس چین خورده محسوب مي شود و در حوالي شهرستان گیالنغرب قرار دارد. رخنمون هاي قیر طبیعي نشان مي دهد 
که تحت تأثیر عوامل زمین س��اختي و چینه اي، مواد نفتي از طریق درز و ش��کاف ها از تش��کیالت زیرین به باال راه پیدا کرده و حوضه نفتي و قیر طبیعي 
تش��کیل داده اند. قیرهاي طبیعي مورد مطالعه عمدتاً در س��طح ناپیوستگي ها و در زیر ژیپس هاي توده اي سازند گچساران یافت مي شوند. نتایج حاصل از 
بررس��ي ژئوش��یمیایي و تجزیه عنصري و پارامترهاي فیزیکي نشان مي دهد، میزان اکس��یژن نمونه ها از 3 تا 38 درصد متغیر بوده و باال بودن مقدار آن اثر 
نامطلوب��ي بر ارزش حرارتي قیردارد، زیرا با افزایش 1درصد اکس��یژن، ارزش حرارت��ي آن 1/7 درصد کاهش مي یابد. میزان کربن نمونه ها بین 40 تا 90 
درصد بوده و بیانگر کیفیت مطلوب اکثر آن هاست. میزان خاکستر نمونه ها 2 تا 19 درصد است که هرچه این میزان کمتر باشد، کیفیت آن افزایش مي یابد. 
میزان رطوبت نمونه ها حدود 2 تا 37 درصد است که هرچه این مقدار کمتر باشد، کیفیت قیر طبیعي مطلوب تر مي گردد. درصد مواد فرار نمونه ها از حدود 

5 تا 35 درصد متغیر است که از کیفیت باالي این نمونه ها حکایت مي کند.
آنالیزهاي XRF نشان مي دهد که میزان SiO2 و CaO برخي از نمونه ها باالست. باالبودن SiO2 مي تواند در ارتباط با ماتریکس یا زمینه  باشد و میزان باالي 

CaO به علت تشکیل قیرهاي طبیعي در میان تشکیالت گچساران )ژیپس و انیدریت( است که با باال بودن مقدار گوگرِد نمونه ها نیز مطابقت مي کند.

بیتومن، زاگرس چین خورده، سازند گچساران، ،کربن، گیالنغرب

مقدمه
محدوده مورد مطالعه در غرِب شهرس��تان گیالنغرب و در مختصات 
34  ̊2 45 طول جغرافیایي و "20́   ̊50 35̊  45 تا "20́   جغرافیایي "40́ 

ت��ا "3 ΄30 ˚ 34 ع��رض جغرافیای��ي ق��رار دارد و در تقس��یم بندي 
واحده��اي ساختماني-رس��وبي ای��ران، بخش��ي از زون زاگ��رس 
چین خورده]1[ محسوب مي شود. واحدهاي رخنمون یافته در منطقه، 
شامل س��ازند آهکي آسماري، رسوبات قاره اي گچساران، رسوبات 
انتقال��ي میش��ان، ماسه س��نگ هاي آغاجاري و رس��وبات بختیاري و 
جوان ت��ر از آن هس��تند که به ص��ورت طاقدیس ه��ا و ناودیس هاي 
متوالي با روند شمال غربي-جنوب ش��رقي دیده مي شوند )شکل-1(. 
در ناحیه مورد مطالعه، فعالیت معدني توسط اهالي روستاهای اطراف 
که در این معدن مشغول مي باشند، صورت مي گیرد. اندیس هاي قیر 
طبیع��ي در این منطقه به طور سیس��تماتیک و علمي مورد مطالعه قرار 
نگرفته اند اما طرح اکتش��افي قیر طبیعي )بیتومن( گیالنغرب توس��ط 
صندوق بیمه فعالیت هاي معدني]2[ و گزارش فاز اول اکتش��اِف آن، 
توسط شرکت مهندسین مشاور عالي کاوزاگرس ارائه شده است]3[. 

مهندسین مش��اور پیوند معدن آراء]4[ گزارشي از پي جویي ناحیه اي 
قیر طبیعي در حوالي شهرس��تان هاي قصرش��یرین و گیالنغرب ارائه 
کرده اند. ابراهیم زاده اردس��تاني]5[ نیز میکروگراني سنجِي این منطقه 

را مورد مطالعه قرار داده است. 
 ام��روزه نی��ز مطالعات��ي ب��ه روش گراني س��نجي و مقاوم��ت ویژه 
الکتریکي )VES , CRP( به طور وس��یع بر روي قیرهاي طبیعي انجام 
مي ش��ود]6[ و طرح ه��اي تحقیقاتِي اکتش��اِف قی��ر طبیعي به کمک 
روش هاي ژئوفیزیکي در سال 1382 توسط سازمان توسعه و نوسازي 

صنایع و معادن ایران صورت گرفته است]7[.
 هدف از ارائه این مقاله، بررس��ي نحوه تشکیل و تعیین خصوصیات 

فیزیکي و شیمیایي بیتومن هاي موجود در این منطقه مي باشد.

1- مراحل و روش مطالعه
جهت انجام این مطالعه، برداش��ت نمونه هاي پترولوژي و ژئوش��یمي 
شامل 60 نمونه در مناطق حاوي قیر در چند مرحله انجام شده است. 
از رگه هاي قیر طبیعي به گونه اي نمونه برداري شد که نمونه اخذ شده 

)khalagi2002@yahoo.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات*
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تا حد ممکن معرف تمامي رگه باش��د و از برداش��ت نمونه از سطح 
رگه ها خودداري گردید. در ضمن س��عي ش��د نمونه برداشت شده 
کمتر دس��تخوش عوامل جوي قرار گرفته باش��د. س��پس، نمونه هاي 
برداش��ت شده در کیسه هاي پالستیکي بس��ته بندي شدند و تعداد 10 
عدد از آن ها جهت آنالیز XRF به ش��رکت گروه ملي صنعتي فوالد 
ایران ارس��ال گردید که نتایج حاص��ل از این مطالعات در اینجا ارائه 

مي شود.

2- ویژگي هاي صحرایي و ژنز قیرهاي طبیعي
 برونزدهاي قیر طبیعِي منطقه را مي توان در س��ه گروه عمده ش��امل 
برونزدهایي که در حال اس��تخراج بوده و یا قباًل از آن ها اس��تخراج 
ش��ده اس��ت، برونزدهایي ک��ه به طور وس��یع رخنمون یافت��ه و قابل 
شناسایي هس��تند و برونزدهایي که به صورت بس��یار جزئي و اندک 
رخنمون یافته ولي ش��واهد و آثار موجود دال بر ریشه دار بودن آن ها 
مي باشد، تقسیم بندي کرد. در هر کجا که این رخنمون ها در معرض 
تابش اش��عه خورش��ید به مدت طوالني قرار گرفته اند، به دلیل تبخیر 
و فراری��ت مواد هیدروکربوري، س��طوح هوازده ب��ه رنگ نخودي 
مشاهده مي گردد و حال آنکه سطوح هوازده اي که در معرض تابش 
مستقیم خورشید قرار ندارند، به رنگ هاي خاکستري و یا سایه هایي 
از خاکستري دیده مي شوند. بنابراین، در پي جویي قیر طبیعي بر روي 
س��طح زمین، عمق هوازدگي در س��نگ هایي ک��ه در معرض تابش 
مس��تقیم خورش��ید قرار دارند، مورد توجه قرار گرفت. به طور کلي، 
برونزدهاي قیر طبیعي در منطقه ی مورد مطالعه )شکل-2( نسبتاً فراوان 
بوده و در هر نقطه اي که ش��رایط از نظر زمین شناس��ي و توپوگرافي 
مهیا باشد، احتمال رخنمون یافتن قیر طبیعي وجود دارد، هر چند که 
به نظر مي رس��د عالوه بر آنان، تعداد دیگري اندیس نیز وجود داشته 
باشد که هنوز امکان رخنمون یافتن را نیافته و یا به عبارت دیگر، هنوز 
به س��طح زمین نرس��یده اند. الگوي برونزدهاي قیر طبیعي در منطقه، 
نشان دهنده این نکته است که رخنمون هاي قیر طبیعي تحت تأثیر و یا 
کنترل عوامل زمین ساختي و چینه اي هستند. در این محدوده، حضور 
قیرهاي طبیعي معموالً در س��طوح ناپیوس��تگي ها، الیه هاي نفوذپذیر 
چین خورده، گس��ل هاي عادي و وارونه دیده مي شود. وجود قیرهاي 
طبیعي در محدوده قصرش��یرین و گیالنغرب با استفاده از تکتونیک 
صفحه اي نیز قابل توضیح اس��ت زیرا این ناحیه از یک س��و متأثر از 
برخورد صفحات عربس��تان و اوراسیا بوده و از سوي دیگر، در مرز و    1   قسمتي از نقشه زمین شناسي 1:250000 قصر شیرین كه واحدهاي 

سنگي منطقه مورد مطالعه رانشان مي دهد.

  دهد. يمنطقه مورد مطالعه رانشان م يسنگ ين كه واحدهايريقصر ش 1:250000 ين شناسياز نقشه زم يقسمت -1شكل 

 يرهـا يق يع بـر رو يطـور وسـ  به )VES , CRP(يكيژه الكتريو مقاومت و يسنجيروش گرانبه  يز مطالعاتيامروزه ن
 1382در سال  يكيزيژئوف يهاروش كمكهب يعير طبيق اكتشاف يِقاتيتحق يهاطرحو  ]6[شوديانجام م يعيطب

  .]7[صورت گرفته است رانيع و معادن ايصنا يسازمان توسعه و نوسازتوسط 

 2   تصاویري از رخنمون ها و رگه هاي قیر طبیعي در منطقه مورد مطالعه

  
  

  .منطقه مورد مطالعه در يعيطب ريق يها رگهرخنمون ها و  از يريتصاو - 2شكل 
  

مشاهده شده عمدتاً ناشي از  قيرهاي طبيعيِالبته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه  .است حركت كرده
هاي ساختماني، موفق به راهيابي به سطح زمين ثير فعاليتأعمق بوده كه تحت تكوچك و كم هاي نفتيِتله

دان و رودخانه يشك م النغرب و در منطقه موسوم بهيدر منطقه گ يعير طبيق يكانسارها ،بيترتني. بداندشده
و درز و  يخال يدر فضاها ينفت يريمه جامد و خميمواد ن يريو در اثر جاگ يالنغرب از فرار مواد نفتيگ

 يعير طبيق يكانسارهان يا. ندال شدهيسازند گچساران تشك پس و مارنِيژ يهاموجود در توده يهاشكاف
گر از يد ياده شده است. عدهيمتر د 10 يمتر تا حتياز چند سانت ييهاشكل با ضخامت يعدس يهاتودهصورت به

گوناگون و در طول چندده متر  يهابا ضخامت ييهادان به شكل رگهيدر منطقه شك م يعير طبيق يهاكانسار
  .)2-(شكلشوديمشاهده م

  
  يكيزيات فيخصوصتعيين و  ژئوشيميايي هايبررسي -3

 (دستگاه آناليز عنصري) CHNOه كاربرد دستگا ،يعيطب يرهايقهاي مورد استفاده براي آناليز يكي از روش
يدروژن، هگيري مقدار كربن، اندازه ،شود. در اين مواردكه از آن براي آناليز مواد و تركيبات آلي استفاده مي است

درصد كربن را همراه با پارامترهاي حاضر حال. در])3، [1جدول(باشدمينظر موردنيتروژن، اكسيژن و گوگرد 
درصد  90تا حدود  40ز شده از يآنال يهازان كربن نمونهيمدهند. مورد استفاده قرار مي هابنديديگر در طبقه

زان ي. ماستمورد مطالعه مطلوب  يهات اكثر نمونهيفيككه دهد ير نشان مين مقاديكه ا) 1- (جدولر استيمتغ
اثر نامطلوبي  ،كه باال بودن مقدار آن) 1-(جدولراستيدرصد متغ 38تا  3شده از حدود  زيآنال يهاژن نمونهياكس

تروژن يزان نيم يابد.درصد كاهش مي 7/1ارزش حرارتي آن  ،اكسيژندرصد 1با افزايش  رايز شتداخواهد 
 يعيطب يرهايق انواع مقايسه براي معياري تواندمي خاكستردرصد است.  2تا حدود  5/0ز شده يآنال يهانمونه
 يرهايق خاكستر ميزان هرچه كه ايگونهبه دارد معكوس ارتباط خاكستر ميزان با يعيطب يرهايق كيفيتو  باشد
 كه داد نشان مطالعه مورد هاينمونه در ويژگي اين گيرياندازه. يابدمي افزايش آن كيفيت باشد، كمتر يعيطب
 يرهايقبندي ترين روش طبقهقديمي .)1- (جدولاست ريمتغ درصد 19 حدود تا 2 حدود از خاكستر زانيم
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حاشیه آن صفحات واقع شده است. در این شرایِط تکتونیکي، در اثر 
گس��ل ها و درزه هاي به وجود آمده، نفت و گاز از مخازن، به سمت 
ب��اال حرکت کرده اس��ت. البته باید به این نکته نیز توجه داش��ت که 
قیرهاي طبیعِي مش��اهده شده عمدتاً ناشي از تله هاي نفتِي کوچک و 
کم عمق بوده که تحت تأثیر فعالیت هاي ساختماني، موفق به راهیابي 
به س��طح زمین شده اند. بدین ترتیب، کانسارهاي قیر طبیعي در منطقه 
گیالنغرب و در منطقه موس��وم به شک میدان و رودخانه گیالنغرب 
از ف��رار مواد نفتي و در اثر جاگی��ري مواد نیمه جامد و خمیري نفتي 
در فضاه��اي خالي و درز و ش��کاف هاي موجود در توده هاي ژیپس 
و مارِن سازند گچس��اران تشکیل شده اند. این کانسارهاي قیر طبیعي 
به صورت توده هاي عدسي شکل با ضخامت هایي از چند سانتیمتر تا 
حتي 10 متر دیده ش��ده است. عده اي دیگر از کانسار هاي قیر طبیعي 
در منطقه شک میدان به شکل رگه هایي با ضخامت هاي گوناگون و 

در طول چندده متر مشاهده مي شود )شکل-2(.

3- بررسي هاي ژئوشیمیایي و تعیین خصوصیات فیزیکي
یکي از روش هاي مورد اس��تفاده براي آنالیز قیرهاي طبیعي، کاربرد 
دس��تگاه CHNO )دستگاه آنالیز عنصري( است که از آن براي آنالیز 
مواد و ترکیبات آلي اس��تفاده مي ش��ود. در این موارد، اندازه گیري 
مق��دار کربن، هی��دروژن، نیتروژن، اکس��یژن و گوگ��رد، موردنظر 

می باش��د)جدول1، ]3[(. در حال حاض��ر درص��د کرب��ن را همراه با 
پارامتره��اي دیگ��ر در طبقه بندي ه��ا مورد اس��تفاده ق��رار مي دهند. 
میزان کربن نمونه هاي آنالیز ش��ده از 40 تا ح��دود 90 درصد متغیر 
اس��ت )جدول-1( که ای��ن مقادیر نش��ان مي دهد ک��ه کیفیت اکثر 
نمونه ه��اي م��ورد مطالعه مطلوب اس��ت. میزان اکس��یژن نمونه هاي 
آنالیز ش��ده از حدود 3 تا 38 درصد متغیراس��ت)جدول-1( که باال 
بودن مقدار آن، اثر نامطلوبي خواهد داش��ت زیرا با افزایش 1درصد 
اکس��یژن، ارزش حرارت��ي آن 1/7 درص��د کاهش مي یاب��د. میزان 
نیتروژن نمونه هاي آنالیز ش��ده 0/5 تا حدود 2 درصد است. خاکستر 
مي تواند معیاري براي مقایس��ه انواع قیرهاي طبیعي باش��د و کیفیت 
قیرهاي طبیعي با میزان خاکس��تر، ارتباط معکوس دارد به گونه اي که 

%S%O%N%H%Cرطوبتمواد فرارخاکستر

 KZ700/612/941/94634/3188/3501/9314/051/33

KZ 710/672/921/594/2787/111/8514/171/38

KZ 730/592/991/714/2288/691/9513/911/27

KV 400/3238/100/596/2150/074/7532/2025/12

KV 470/3738/170/556/1451/124/7031/1625/81

KV 490/4937/900/616/3249/163/6631/1826/01

KV 630/6023/401/476/2357/5210/9134/2113/90

KV 640/5222/951/366/0256/999/6534/0713/41

KV 680/7123/071/396/0958/0210/2735/0612/87

KV710/6322/871/435/2854/199/9133/3914/02

KS 160/445/911/614/6571/0418/1227/251/66

KS 170/475/781/124/8170/8818/4128/311/71

KS 50/416/011/683/9671/2517/1328/231/59

KS 70/645/291/254/1969/1817/6328/621/70

KS 191/612/911/134/0276/7813/5412/611/79

  1  نتایــج آنالیــز عنصري )C,H,N,O( نمونه هــاي قیرطبیعي و یک 
سري از پارامترهاي فیزیکي ]3[.

عنصر
شماره

  ادامه جدول 1

%S%O%N%H%Cرطوبتمواد فرارخاکستر

KS 421/192/711/174/0176/2313/4912/491/67

KN  120/632/811/924/3988/501/9514/071/41

KN 130/612/741/514/3684/201/9314/111/38

KN 140/592/801/644/4181/991/2814/091/33

KN 52/403/361/413/4280/967/438/472/45

KN 62/373/391/383/5181/057/298/764/12

KT  500/606/121/453/3979/189/044/804/19

KT 510/676/251/383/1487/419/154/474/61

KT 530/636/071/493/4877/289/214/564/53

KT 600/846/261/594/9878/709/9123/453/10

KT 670/656/141/394/8978/019/2523/573/18

KT 690/796/381/474/9178/148/9323/363/41

KO 212/5019/841/075/8159/0412/0033/3714/85

KO 232/5219/251/145/6359/2812/3932/1914/67

KO 300/4845/620/745/9241/255/9131/1136/86

KO 310/4345/710/696/6941/365/9730/2937/08

KD 10/1639/100/585/7044/2010/5134/3024/87

KD 20/1634/70/637/4050/098/1235/7823/33

KD 31/2724/671/215/1656/189/2431/6115/71

KD 41/3625/121/375/0757/199/7131/1414/92

KR 130/4717/111/255/1267/248/1933/407/68

KR 140/4317/901/296/166/288/3333/997/91

KR 150/3612/571/945/3673/927/0131/144/25

KD 100/3912/631/755/1474/256/8132/054/81

KD 110/426/191/614/0268/9717/9312/161/71

KR 70/476/931/154/6969/0418/9712/041/65

عنصر
شماره
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هرچه میزان خاکستر، قیرهاي طبیعي کمتر باشد، کیفیت آن افزایش 
مي یابد. اندازه گیري این ویژگي در نمونه هاي مورد مطالعه نشان داد که 
میزان خاکس��تر از حدود 2 تا حدود 19 درصد متغیر است)جدول-1(. 
قدیمي ترین روش طبقه بندي قیرهاي طبیعي با توجه به درصد مواد فرار 
آن بدون در نظر گرفتن میزان آب و خاکستر انجام مي شود. اندازه گیري 
درصد م��واد فرار در نمونه هاي مورد مطالعه نش��ان داد که میزان آن از 
حدود 5 تا حدود 35 درصد متغیر اس��ت که حاکي از کیفیت باالي این 
نمونه هاس��ت. هرچه درصد رطوبت نمونه هاي قیر طبیعي کمتر و میزان 
ترکیبات فرار نمونه بیش��تر باشد، کیفیت قیر، مطلوب تر مي گردد. میزان 
رطوبت نمونه هاي قیرطبیعي اخذ شده از منطقه مورد مطالعه از حدود 2 

تا 37 درصد متغیر مي اشد)جدول-1(. 
با توجه به آنالیزهاي XRF انجام ش��ده ]8[، میزان SiO2 و CaO از س��ایر 
اکسیدها فراوان تر است. میزان SiO2 از 1 تا 12 درصد متغیر مي باشد که 
باال بودن آن مي تواند در ارتباط با ماتریکس یا زمینه  باشد و آزمایش هاي 
ف��رآوري بر روي آن به مقدار خیلي کم در کاهش س��یلیس اثر داش��ته 
است. لذا پیش��نهاد مي گرددکه براي جداسازي ناخالصي هاي سیلیس از 
حالل هاي آن استفاده شود و سپس به کمک دستگاه هاي گریز از مرکز، 
ناخالصي هاي آن را از بقیه جدا کرد. همچنین، از فلوتاسیون نیز به عنوان 
 CaO یک روش خوب ب��راي فرآوري قیر طبیعي مي توان نام برد. میزان
قیره��اي طبیعي مورد مطالعه از 7 تا 22 درصد متغیر اس��ت که مي تواند 
به علت تش��کیل این ماده  از تشکیالت رسوبي گچي )ژیپش و انیدریت( 
گچساران  باشد و با باال بودن مقدار گوگرد نمونه ها )43 تا 81 درصد( نیز 

قابل انطباق است که در مورد حذف آن باید راه حلي اندیشید. 
در برخي نمونه ها وجود اکسیدهاي سدیم، پتاسیم و استرانسیم تا مقدار 
ی��ک و نیم درصد ب��ا وجود کاني هاي تبخیري نظیر هالیت، س��یلوین و 
سلس��تیت قابل توجیه مي باش��د. الزم به ذکر اس��ت ک��ه درصد عناصر 

مُضر زیس��ت محیطي در این نمونه ها پایین و قابل اغماض است و میزان 
نی��کل )0/12-0/36 درصد( و وانادیم )0/36 ت��ا 1 درصد( این نمونه ها 
با توجه به وابس��تگي ای��ن دو عنصر، در مواد نفت��ي در این طیف امري 

طبیعي است.

نتیجه گیري
 در محدوده مورد مطالعه، برونزدهاي قیر طبیعي متعددي دیده مي شوند 
که الگوي این برونزدها نشان دهنده این نکته است که رخنمون هاي قیر 

طبیعي تحت تأثیر و یا کنترل عوامل زمین ساختي و چینه اي هستند.
 کانس��ار هاي قیر طبیعي در زیر ژیپس هاي توده اي سازند گچساران و 
درون درز و شکاف هاي آن ها به ش��کل رگه هاي معدني یافت مي شود 
که ماده اولیه هیدروکربوري آن از مخازن نفتِي کم عمق نش��أت گرفته 

است. 
 محدوده مورد بررس��ي عالوه بر دارا بودن ش��رایط چینه شناسي از نظر 
تکتونیکي نیز پتانس��یل کافي براي تشکیل و برونزد یافتن قیرهاي طبیعي 

را دارد.
 می��زان کربن نمونه هاي آنالیز ش��ده از 40 تا ح��دود 90 درصد متغیر 
اس��ت که از این لح��اظ کیفیت اکثر آن ها مطلوب مي باش��د. همچنین، 
اندازه گی��ري درصد مواد فرار در نمونه هاي مورد مطالعه نش��ان داد که 
میزان آن از حدود 5 تا حدود 35 درصد متغیر بوده که حاکي از کیفیت 

باالي این نمونه هاست.
 CaO و SiO2 نش��ان مي دهد که میزان XRF نتایج حاصل از مطالعات 
برخي از نمونه ها باالس��ت. این می��زان ب��االي SiO2 مي تواند مرتبط با 
زمینه )ماتریکس(  باش��د و باال بودن CaO قیره��اي طبیعِي مورد مطالعه، 
به علت تشکیل این ماده در میان تشکیالت گچساران است که در مورد 

حذف آن باید راه حلي اندیشید. 
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