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شکل گیری و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیرهای طبیعی )بیتومن( 
در منطقه کلک بیشه )شمال شرق پل دختر، استان لرستان(

احمد احمدي خلجي *   دانشگاه لرستان
افشین عزیزپور فرد، طاهر فرهادی نژاد   دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد

جعفر مهدی پور   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

منطقه مورد مطالعه در شمال شرق پل دختر قرار گرفته و بخشی از زون زاگرِس چین خورده محسوب می شود. قیرهای طبیعِی مورد مطالعه، بیشتر به صورت رگه هایی با 
ضخامتی در حد چند سانتی متر تا یک متر و طول صدها متر با روندهای مختلف در شکستگی های سازند امیران قرار دارند. نتایج حاصل از بررسی ژئوشیمیایی و پارامترهای 
فیزیکی نشان می دهد میزان اکسیژن نمونه ها کم و میزان کربن آن ها زیاد بوده و بیانگر کیفیت مطلوب آن هاست. همچنین، اندازه گیری میزان خاکستر، رطوبت و مواد 
فرار قیرطبیعِی منطقه نشان می دهد که این نمونه ها دارای کیفیت باالیی هستند. آنالیزهای XRF بیانگر آن است که نمونه های مورد مطالعه حاوی عناصر فلزی ناچیز بوده و 
درصدی از عناصر مضر زیست محیطی نیز وجود دارد. پایین بودن مقدار وانادیوم این قیرهای طبیعی، شرایط احیایي در زمان رسوب گذاري سنگ منشأ با لیتولوژي مارني )با 
فراواني بیشتر کربنات نسبت به شیل( را نشان مي دهد. بدین ترتیب، نتایج حاصل از این مطالعات بر این امر داللت می کند که منشأ قیرهای طبیعِی مورد مطالعه، از سازندهای 
پایینی، نشأت گرفته که هم کربناته و هم شیلی هستند و در مسیر مهاجرت به سمت باال از سازندهای شیلی و کربناته عبور کرده است. به عبارت دیگر، درحین مهاجرِت 

هیدروکربن ها از سازندهای عمیق تر، مواد آلِی موجود در سازندهای جوان تر را نیز ُشسته و به صورت طبیعی در سطح زمین تجمع یافته است.
بیتومن، امیران، ژئوشیمی، زاگرس چین خورده، پل دختر.

)khalagi2002@yahoo.com ) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
قیرطبیعی یا بیتومن یک اصطالح عمومی اس��ت و به دسته ای از مواد 
هیدورکربنی که خاصیت اش��تعال داشته و در CS2 حل می شوند، گفته 
می شود ]1[. بیتومن ها شامل گروه های آسفالت، آسفالتوئید، واکس های 
معدنی و غیره می باشند]2 و 3[. تقریباً تمام نواحی مهم نفتی جهان در ابتدا 
توسط حضور قیرهای طبیعی بر روی سطح زمین کشف شده اند. میدان 
نفتی مسجدسلیمان یکی از این میادین است. امروزه این عامل اکتشافی 
برای نفت، از ابتدایی ترین روش های پی جویی محس��وب می شود چرا 
که روش ها و تجهیزات بس��یار قابل اعتمادتری جایگزین آن شده  است. 
اما ازسوی دیگر، کاربردهای جدیدی )مصارف صنعتی( برای قیرطبیعی 
به وجود آمده اس��ت که تا چند دهه ي اخیر ناش��ناخته بوده و لذا دوباره، 
کشف این ماده از اهمیت نسبی برخوردار شده است]4[. اولین استفاده ي 
بش��ر از بیتومن به عنوان مصالح س��اختمانی در حدود 3000 سال قبل از 
میالد مسیح ثبت شده است. یکی از روش های استفاده از بیتومن، مخلوط 
کردن آن با ش��ن و مواد آلی بوده که در س��اختن نهرها و پایه، به عنوان 
مالت بین ردیف های سنگ یا آجر مورد استفاده قرار می گرفته است]5 
و 6[. قیرهای طبیعی در اکثر نقاط نفت خیز ایران وجود دارند و توس��ط 
س��ازمان زمین شناس��ی در برخی از نقاِط ناحیه ي کوهدش��ت در استان 
لرستان، گیالن غرب و قصرشیرین در استان کرمانشاه]7 و 8[ و استان ایالم 

]9[ پی جویی ها و اکتشافاتي صورت گرفته است]10 ، 11 و 12[. مطالعاتی 
بر روی اندیس های قیرطبیعی در ناحیه ي کوهدش��ت و معموالن انجام 
شده ]13 و 14[ و در ناحیه ي امامزاده داوِد الیگودرز، ارزیابی ژئوشیمیایی 
بیتومن های این منطقه صورت پذیرفته اس��ت. در ناحیه پل دختر تاکنون 
مطالعات اساس��ی بر روی این بیتومن ها به انجام نرس��یده است]15[. لذا، 
در اینجا به بررس��ی پارامترهای فیزیکی و خصوصیات ژئوشیمیایی این 

بیتومن ها و نحوه شکل گیری آن ها مي پردازیم.

1- زمین شناسی و چینه شناسی ناحیه مورد مطالعه 
منطقه م��ورد مطالعه در 37 کیلومتری ش��مال ش��رق پل دختر و 1 
 کیلومتری ش��مال روس��تای کلک بیش��ه و بین طول ه��ای جغرافیایی

 33o 15' 33 ت��اo 7' 48 ش��رقی و ع��رض جغرافیای��یo 47 ت��اo 50'
ش��مالی قرار گرفته اس��ت. این منطقه از نظر زمین شناس��ی، جزئی از 
زون زاگ��رس چین خورده محس��وب می ش��ود]17[ و در نگاه کلی، 
س��ازندهای موجود در آن، به سن کرتاسه ي باال تا کواترنر به صورت 
تاقدیس ها و نادویس های متوالی با روند ش��مال غرب- جنوب ش��رق 
دیده می شوند)ش��کل-1( که عبارتند از: گورپ��ی، امیران، تله زنگ، 
کشکان، آس��ماری - ش��هبازان، گچس��اران، آغاجاری و بختیاری. 
در ناحیه مورد مطالعه، بیش��تِر ذخایِر قیرطبیع��ی به صورت رگه هایی 
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ب��ا ضخامتی در حد چند س��انتی متر تا یک متر و ط��ول صدها متر با 
روندهای مختلف در شکستگی های سازند امیران در تاقدیس سلطان 
قرار دارند )شکل-2(. س��ازند امیران با لیتولوژی شامل سیلتستون های 
زیتونی تا قهوه ای رنگ و ماسه س��نگ است که به طور محلی در آن، 
کنگلومراهای ِچرت دار و آهک های ش��یلی نیز دیده می شود. اجزاء 
س��ازنده ي این س��نگ ها عمدتاً چرت ها هس��تند. م��رز زیرین آن با 
مارن های خاکستری تا آبی رنِگ سازند گورپی، تدریجی و به حالت 
هم ش��یب اس��ت. در مرز فوقانی آن، در بس��یاری نقاط، عدسی هایی 
از آهک ه��ای تله زنگ قرار دارد. در محل هایی که س��ازند تله زنگ 
وجود نداشته باشد، سازند ماسه سنگ-کنگلومرای قرمز تا سبزرنِگ 
کش��کان در رأس آن دیده می ش��ود. س��ازند امیران چند زمانه است 
به طوری که در نواحی مرکزی لرس��تان، س��نِّ آن معموالً پالئوسن در 
نظر گرفته می ش��ود ولی به س��وی ش��ماِل خاوری، از نواحِی مرکزِی 
لرستان، قدیمی تر می گردد]18[. در نواحی خرم آباد و کرمانشاه، سنِّ 

آن، ماستریشتین است]19[. 

2- روش کار و تحقیق 
برای ارزیابی زمین شناس��ی و ژئوش��یمی بیتومن کلک بیشه، در ابتدا، 
مطالعات صحرایی جهت مطالعه لیتولوژی و شناسایی برونزدهای قیرهای 
طبیعی در ناحیه ي مورد مطالعه صورت گرفت و س��پس، 6 نمونه از این 

قیرهای طبیعی جهت آنالیِز خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مانند تعیین 
درصد خاکستر، درصد رطوبت، درصد مواد فرار، درصد کربن، اکسیژن، 
نیتروژن و گوگرد و آزمایش هاي ژئوشیمیایی XRF به آزمایشگاه ارسال 

گردید که نتایج این آنالیزها در جداول-1 و 2 ارائه شده است.

3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیرهای طبیعی منطقه
با توج��ه به آنالیزه��ای فیزیکی و ش��یمیایی ب��ر روی نمونه های قیر 

طبیعی)جدول-1(، پارامترهای زیر مورد بررسی قرار گرفته اند: 
3-1-کربن: تمامی نمونه های مورد آزمایش، درصد قابل توجهی کربن 
دارن��د. حداکثر مقدار کربن مربوط به نمونه-4 به می��زان 75/85 درصد 
 ب��وده و کمترین آن ها، مربوط به نمونه-3 به میزان 74/34 درصد اس��ت

)جدول-1 و شکل-3(. لذا، قیرهای طبیعِی مورد مطالعه، دارای کیفیت 
بسیار خوب می باشند.

3-2-اکس�یژن: قیرهای طبیعی دارای اکس��یژن زی��اد غیرقابل پخت 
هس��تند، زغال های قیردار با اکسیژن کم به ش��دت قابل پخت بوده و در 
هوای خش��ک، رطوبتی حدود 2-1 درصد را جذب می کنند. حداکثر 
مقدار اکس��یژن مربوط به نمونه-4 به می��زان 5/2 درصد بوده و کمترین 
آن ها مربوط به نمونه-1 به میزان 4/2 درصد است)جدول-1 و شکل-4(.

3-3-درص�د حاللی�ت در م�واد مختلف: درص��د حاللیت نمونه های 
قیرطبیع��ی اخذ ش��ده در CS2، بنزن، متانول و اتانول اندازه گیری ش��ده 

1  نقشــه زمین شناســی منطقه ي مورد مطالعه)قســمتی از نقشــه 
1:100000 پل دختر، ]16[(.

 ٣

 
�).]16[، دخترپل 100000:1مورد مطالعه(قسمتي از نقشه  يهشناسي منطق: نقشه زمين1شكل 

 

  روش كار و تحقيق  -2
 مطالعات صحرايي جهت مطالعه ليتولوژي ،در ابتدا ،بيشهشناسي و ژئوشيمي بيتومن كلكبراي ارزيابي زمين

اين نمونه از  6 ،مورد مطالعه صورت گرفت و سپس يشناسايي برونزدهاي قيرهاي طبيعي در ناحيه و
خصوصيات فيزيكي و شيميايي مانند تعيين درصد خاكستر، درصد رطوبت،  قيرهاي طبيعي جهت آناليزِ

 آزمايشگاهبه  XRFژئوشيميايي  هاين، نيتروژن و گوگرد و آزمايشژدرصد مواد فرار، درصد كربن، اكسي
 .استارائه شده  2و  1-ارسال گرديد كه نتايج اين آناليزها در جداول

 
  ات فيزيكي و شيميايي قيرهاي طبيعي منطقهخصوصي -3

)، پارامترهاي زير مورد 1- هاي قير طبيعي(جدولبا توجه به آناليزهاي فيزيكي و شيميايي بر روي نمونه
 بررسي قرار گرفته اند: 

توجهي كربن دارند. حداكثر مقدار كربن مربوط به هاي مورد آزمايش، درصد قابلتمامي نمونه: كربن-3-1
-(جدولدرصد است 34/74 ميزانبه 3-مربوط به نمونه ،هابوده و كمترين آن درصد 85/75ميزان به 4-نمونه

 باشند.مي داراي كيفيت بسيار خوب ،مورد مطالعه قيرهاي طبيعيِ ،). لذا3- و شكل 1
  
 
  
 
 
 

2  تصاویر صحرایی از رگه های قیرهای طبیعِی مورد مطالعه كه درز و 
شکاف سازند امیران را ُپر كرده اند.

 ٣

 
�).]16[، دخترپل 100000:1مورد مطالعه(قسمتي از نقشه  يهشناسي منطق: نقشه زمين1شكل 

 

  روش كار و تحقيق  -2
 مطالعات صحرايي جهت مطالعه ليتولوژي ،در ابتدا ،بيشهشناسي و ژئوشيمي بيتومن كلكبراي ارزيابي زمين

اين نمونه از  6 ،مورد مطالعه صورت گرفت و سپس يشناسايي برونزدهاي قيرهاي طبيعي در ناحيه و
خصوصيات فيزيكي و شيميايي مانند تعيين درصد خاكستر، درصد رطوبت،  قيرهاي طبيعي جهت آناليزِ

 آزمايشگاهبه  XRFژئوشيميايي  هاين، نيتروژن و گوگرد و آزمايشژدرصد مواد فرار، درصد كربن، اكسي
 .استارائه شده  2و  1-ارسال گرديد كه نتايج اين آناليزها در جداول

 
  ات فيزيكي و شيميايي قيرهاي طبيعي منطقهخصوصي -3

)، پارامترهاي زير مورد 1- هاي قير طبيعي(جدولبا توجه به آناليزهاي فيزيكي و شيميايي بر روي نمونه
 بررسي قرار گرفته اند: 

توجهي كربن دارند. حداكثر مقدار كربن مربوط به هاي مورد آزمايش، درصد قابلتمامي نمونه: كربن-3-1
-(جدولدرصد است 34/74 ميزانبه 3-مربوط به نمونه ،هابوده و كمترين آن درصد 85/75ميزان به 4-نمونه

 باشند.مي داراي كيفيت بسيار خوب ،مورد مطالعه قيرهاي طبيعيِ ،). لذا3- و شكل 1
  
 
  
 
 
 

 ٣

 
�).]16[، دخترپل 100000:1مورد مطالعه(قسمتي از نقشه  يهشناسي منطق: نقشه زمين1شكل 

 

  روش كار و تحقيق  -2
 مطالعات صحرايي جهت مطالعه ليتولوژي ،در ابتدا ،بيشهشناسي و ژئوشيمي بيتومن كلكبراي ارزيابي زمين

اين نمونه از  6 ،مورد مطالعه صورت گرفت و سپس يشناسايي برونزدهاي قيرهاي طبيعي در ناحيه و
خصوصيات فيزيكي و شيميايي مانند تعيين درصد خاكستر، درصد رطوبت،  قيرهاي طبيعي جهت آناليزِ

 آزمايشگاهبه  XRFژئوشيميايي  هاين، نيتروژن و گوگرد و آزمايشژدرصد مواد فرار، درصد كربن، اكسي
 .استارائه شده  2و  1-ارسال گرديد كه نتايج اين آناليزها در جداول

 
  ات فيزيكي و شيميايي قيرهاي طبيعي منطقهخصوصي -3

)، پارامترهاي زير مورد 1- هاي قير طبيعي(جدولبا توجه به آناليزهاي فيزيكي و شيميايي بر روي نمونه
 بررسي قرار گرفته اند: 

توجهي كربن دارند. حداكثر مقدار كربن مربوط به هاي مورد آزمايش، درصد قابلتمامي نمونه: كربن-3-1
-(جدولدرصد است 34/74 ميزانبه 3-مربوط به نمونه ،هابوده و كمترين آن درصد 85/75ميزان به 4-نمونه

 باشند.مي داراي كيفيت بسيار خوب ،مورد مطالعه قيرهاي طبيعيِ ،). لذا3- و شكل 1
  
 
  
 
 
 

 ۴

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  د.اندهكرر درز و شكاف سازند اميران را پمورد مطالعه كه  هاي قيرهاي طبيعيِصحرايي از رگه تصاوير :2- شكل

 
  (بخش اول): نتايج آناليز فيزيكي و شيميايي قيرهاي طبيعي منطقه مورد مطالعه1-جدول

  شماره نمونه  درصد كربن  درصد سولفور  درصد هيدروژن  درصد اكسيژن  درصد نيتروژن
98/0  2/4  69/5  48/19  94/74  1  
95/0  5/4  35/6  68/15  8/75  2  
98/0  3/4  17/6  18/20  34/74  3  
1/0  2/5  91/5  37/20  85/75  4  
94/0  9/4  09/6  67/19  35/74  5  
95/0  1/5  02/6  81/20  1/75  6  
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  د.اندهكرر درز و شكاف سازند اميران را پمورد مطالعه كه  هاي قيرهاي طبيعيِصحرايي از رگه تصاوير :2- شكل
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اس��ت)جدول-1 و ش��کل-5(. درصد مواد فرار نمونه های قیرطبیعی از 
مجموع درصد حاللیت در این چهار ماده محاسبه می گردد. آزمایش های 
تعیین درصد حاللیت در CS2، بنزن، متانول و اتانول به مدت 24 ساعت 
و به نس��بت 10 گرم در 100 س��انتیمتر مکعب انجام پذیرفته اس��ت. این 
قیرهای طبیعی، به دلیل درصد بس��یار کِم اکسیژن و انحالل بسیار کم در 
CS2، جزو پیروبیتومن هاي آس��فالتي و در یک طبقه بندِي دقیق تر، با نام 

پیروبیتومن هاي آسفالتي از نوع آلبرتیت یا آالتریت نام گذاري مي شوند.
3-4-درص�د رطوب�ت: هرچ��ه درصد رطوبت نمونه ه��ای قیرطبیعی 
کمتر باش��د، کیفیت قیر، مطلوب تر می گردد. میزان رطوبت نمونه های 
قی��ر طبیعی در منطقه م��ورد مطالعه از 0/9 درصد ت��ا 0/97 درصد متغیر 

می باشد)جدول-1 و شکل-6(.
3-5-وزن مخصوص: وجود ناخالصی ها در نمونه های قیرطبیعی باعث 
افزای��ش وزن مخصوص و کاهش کیفیت آن ها می گ��ردد. مقدار وزن 
مخصوِص نمونه های مورد مطالعه در جدول-1 و ش��کل-7 نش��ان داده 

شده است.
3-6-مق�دار خاکس�تر معدن�ی: میزان خاکس��تر معدن��ی نمونه های 
قیرطبیع��ی اخذ ش��ده از منطقه مطالعاتی در مدت زمان 3 س��اعت و 
در درجه حرارت 800 درجه س��انتي گراد اندازه گیری ش��ده است. 
هرچه میزان خاکس��تر قیرطبیعی کمتر باش��د، کیفی��ت قیر افزایش 
می یابد. حداقل میزان خاکس��تر، مربوط به نمونه های-1 و 2 به میزان 

4/73 درص��د و حداکثر آن، مربوط به نمونه-6 به میزان 5/3 درصد 
است)جدول-1 و شکل-8(.

)XRF(4- نتایج حاصل از آنالیز فلوئورسانس اشعه ایکس
آنالیز فلوئورسانس اشعه ایکس(XRF( انجام شده بر روی نمونه های 
بیتومن کلک بیشه نش��ان می دهد که درصد اغلب عناصر فلزِی نمونه ها 
بس��یار کم است)جدول-2(. اما برای به دست آوردن یک ماده ي معدنِی 
مناس��ب و خالص  برای صادرات، باید همین درصد ناخالصی های ناچیز 
را نیز پایین تر آورد. در نمونه های مورد مطالعه، میزان Si و Ca باالس��ت. 
میانگین میزان Si در حدود 0/6 درصد و Ca در حدود 2/7 درصد است 
که اصوالً به علت تش��کیل این ماده در میان رس��وبات آهکی بوده و در 

مورد حذف آن باید راه حلی اندیشید.
درصدی از عناصر مُضر زیست محیطی در این نمونه ها نیز وجود دارد؛ 
میزان نیکل)0/08 -0/05درصد( و وانادیم)0/28 تا 0/06 درصد( در این 
نمونه ها، باتوجه به وابس��تگی این دو در م��واد نفتی در این طیف، امری 

طبیعی است )جدول-2 و شکل-9(. 
نسبت Ni/V به عنوان یک پارامتر انطباقی در نفت ها و سنگ منشأ به کار 
برده می ش��ود. در نفت هایی که از سنگ منش��أ کربناته یا آواری هستند، 
نس��بت Ni/V پایین اس��ت(Ni/V<1(]20[. پایین بودن مقدار وانادیوم در 
نمونه هاي مورد مطالعه، ش��رایط احیایي را در زمان رسوب گذارِي سنگ 

3  درصد فراوانی كربن قیرهای طبیعی مورد مطالعه.

 ۶

  
  : درصد فراواني كربن قيرهاي طبيعي مورد مطالعه.3شكل 

هاي قيردار با اكسيژن كم : قيرهاي طبيعي داراي اكسيژن زياد غيرقابل پخت هستند، زغالاكسيژن-3-2
حداكثر مقدار كنند. درصد را جذب مي 1- 2پخت بوده و در هواي خشك، رطوبتي حدود شدت قابلبه

درصد  2/4 به ميزان 1-ها مربوط به نمونهبوده و كمترين آن درصد 2/5يزان به م 4- مربوط به نمونه اكسيژن
 ).4-و شكل 1- (جدولاست

 

  
 : درصد فراواني اكسيژن قيرهاي طبيعي مورد مطالعه.4شكل 

  
، بنزن، متانول و 2CSشده در  ي قيرطبيعي اخذهادرصد حالليت نمونه :درصد حالليت در مواد مختلف-3-3

هاي قيرطبيعي از مجموع درصد . درصد مواد فرار نمونه)5-و شكل 1- جدولاست(ري شده گياتانول اندازه
و ، بنزن، متانول 2CSهاي تعيين درصد حالليت در گردد. آزمايشاين چهار ماده محاسبه مي حالليت در

ي اين قيرها سانتيمتر مكعب انجام پذيرفته است. 100گرم در  10به نسبت  ساعت و 24اتانول به مدت 
و در يك هاي آسفالتي پيروبيتومن و، جز2CSاكسيژن و انحالل بسيار كم در  دليل درصد بسيار كمِبه ،طبيعي
 .شوندميگذاري هاي آسفالتي از نوع آلبرتيت يا آالتريت نامبا نام پيروبيتومن ،تردقيق بنديِطبقه

 

  

4  درصد فراوانی اكسیژن قیرهای طبیعی مورد مطالعه.

 ۶

  
  : درصد فراواني كربن قيرهاي طبيعي مورد مطالعه.3شكل 

هاي قيردار با اكسيژن كم : قيرهاي طبيعي داراي اكسيژن زياد غيرقابل پخت هستند، زغالاكسيژن-3-2
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درصد  2/4 به ميزان 1-ها مربوط به نمونهبوده و كمترين آن درصد 2/5يزان به م 4- مربوط به نمونه اكسيژن
 ).4-و شكل 1- (جدولاست

 

  
 : درصد فراواني اكسيژن قيرهاي طبيعي مورد مطالعه.4شكل 

  
، بنزن، متانول و 2CSشده در  ي قيرطبيعي اخذهادرصد حالليت نمونه :درصد حالليت در مواد مختلف-3-3

هاي قيرطبيعي از مجموع درصد . درصد مواد فرار نمونه)5-و شكل 1- جدولاست(ري شده گياتانول اندازه
و ، بنزن، متانول 2CSهاي تعيين درصد حالليت در گردد. آزمايشاين چهار ماده محاسبه مي حالليت در

ي اين قيرها سانتيمتر مكعب انجام پذيرفته است. 100گرم در  10به نسبت  ساعت و 24اتانول به مدت 
و در يك هاي آسفالتي پيروبيتومن و، جز2CSاكسيژن و انحالل بسيار كم در  دليل درصد بسيار كمِبه ،طبيعي
 .شوندميگذاري هاي آسفالتي از نوع آلبرتيت يا آالتريت نامبا نام پيروبيتومن ،تردقيق بنديِطبقه

 

  

5  درصد حاللیت نمونه های قیر طبیعی مورد مطالعه در CS2، بنزن، 
متانول و اتانول.

 ۶
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 ).4-و شكل 1- (جدولاست
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6   درصد رطوبت نمونه های قیر طبیعی مورد مطالعه.

 ٧

 بنزن، متانول و اتانول. ،2CSهاي قير طبيعي مورد مطالعه در درصد حالليت نمونه: 5شكل 
  

گردد. تر ميمطلوب ،كيفيت قير ،هاي قيرطبيعي كمتر باشدهرچه درصد رطوبت نمونه :درصد رطوبت-3-4
متغير  درصد 97/0تا  درصد 9/0 ازمنطقه مورد مطالعه  درهاي قير طبيعي ميزان رطوبت نمونه

 ).6-و شكل 1-(جدولباشدمي

  
 ير طبيعي مورد مطالعه.هاي قدرصد رطوبت نمونه: 6شكل 

  
و كاهش كيفيت هاي قيرطبيعي باعث افزايش وزن مخصوص ها در نمونهوجود ناخالصي :وزن مخصوص-3-5
 نشان داده شده است. 7-و شكل 1-هاي مورد مطالعه در جدولنمونه مقدار وزن مخصوصِ گردد.ها ميآن

  
 عه.هاي قير طبيعي مورد مطالمقدار وزن مخصوص نمونه: 7شكل 

 شده از منطقه مطالعاتي در هاي قيرطبيعي اخذميزان خاكستر معدني نمونه :مقدار خاكستر معدني-3-6
گيري شده است. هرچه ميزان خاكستر گراد اندازهدرجه سانتي 800حرارت در درجه ساعت و 3زمان مدت

 2و  1-هاييابد. حداقل ميزان خاكستر، مربوط به نمونهكيفيت قير افزايش مي ،قيرطبيعي كمتر باشد
 .)8-و شكل 1-(جدولاست درصد 3/5به ميزان  6- مربوط به نمونه ،و حداكثر آن درصد 73/4ميزان به

  
  هاي قير طبيعي مورد مطالعه.ميزان خاكستر معدني نمونه: 8شكل 

  
 

  (XRF)نتايج حاصل از آناليز فلوئورسانس اشعه ايكس -4
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منشأ نشان مي دهد که این ش��رایط، بیشتر با لیتولوژي سنگ هاي کربناته 
هم خواني دارد. لذا، مي توان سنگ منشأ با لیتولوژي مارني)با فراواني بیشتر 
کربنات نسبت به ش��یل( را برای آن ها در نظر گرفت. در طی بررسی های 
به عمل آمده در ناحیه ي کوهدش��ت و معموالن نیز نتایج مشابهي حاصل 
ش��ده است]10[؛ این بررس��ي ها نش��ان می دهد که مواد آلِی سنگ مُولِّد 
قیرطبیعی منطقه، منشأ دریایی داشته و از ویژگی سنگ های کربناته- شیلی 
برخوردار است. همچنین، سنگ مُولِّد نمونه های بیتومن ناحیه کلک بیشه 
نیز ش��یلی- کربناته )مارن��ی( بوده و ش��باهت های زیادی ب��ا نمونه ي قیر 
کوهدش��ت و معموالن دارد که حاکی از یک محیط احیایی برای سازند 
گرو می باشد. بدین ترتیب، نتایج حاصل از مطالعات انجام گرفته]10-15[ 
بر این امر داللت می کند که منشأ نمونه های ناحیه ي مورد مطالعه احتماالً 
از سازند گرو می باشد. به عبارت دیگر، در حین مهاجرت هیدروکربن ها از 
سازندهای عمیق تر، موادآلِی موجود در سازندهای جوان تر را نیز ُشسته و 
به صورت طبیعی در سطح زمین تجمع یافته است. بُرون زد قیرطبیعِی اندیِس 
کلک بیشه در طی شکستگی ها و درز و شکاف ها بیانگر تئوری شکستگی 

می باش��د. راهیابی سیال قیری به سطح زمین نیز نشان می دهد که منطقه از 
نظر فعالیت های تکتونیکی)گس��ل خوردگی و باال آمدگ��ی( فعال بوده و 
زایش هیدروکربن های گرو)س��ن آلبین تا تورونین( در س��ازند امیران)به 
سن ترشیری آغازین( به صورت سطح االرضی رخ داده است به طوری که 
قیرهای طبیعی از طریق گسله ها و درزها با سطح زمین ارتباط پیدا کرده اند.

5- اهمیت و برآورد ذخیره قیرطبیعی 
قیرطبیعی ماده معدنی با ارزش��ی است که در بیش از 160 نوع محصول 
کاربرد دارد]21[. علي رغم اینکه کشور ما از لحاظ دارا بودن این ماده معدنی 
جزو نقاط مس��تعد دنیا محسوب می ش��ود و در استان لرستان کانسارهای 
زیادی از آن وجود دارد )ش��کل-10(، اما متأسفانه هنوز این ماده معدنی به 
صورت دقیق ش��ناخته شده نیس��ت و پس از استخراج از معدن به صورت 
خام و فرآوری نش��ده برای مصارف ابتدایی، مورد استفاده قرار می گیرد. 
با این وجود می توان با یک برنامه ریزی دقیق و مطالعات تکمیلی بر روی 
روش های ف��رآوری، این ماده معدنی را در صنایع مختلف به کار بُرد و به 

درصد 
خاكستر 
معدنی

وزن 
مخصوص 
gr/Cm3

درصد 
رطوبت

درصد 
انحالل در 

اتانول

درصد 
انحالل در 

متانول

درصد 
انحالل در 

بنزن

درصد 
انحالل در 

cs2

شماره 
نمونه

4/731/090/922/390/1522/3913/11

4/731/040/8522/180/1622/1813/52

4/751/060/9721/960/1121/9613/13

5/21/040/9126/010/1926/0116/964

4/751/170/9721/020/0921/0215/375

5/31/080/9621/980/3821/9816/196

  1  نتایــج آنالیــز فیزیکی و شــیمیایی قیرهــای طبیعی منطقه 
مورد مطالعه)بخش دوم(

درصد 
نیتروژن

درصد 
اكسیژن

درصد 
هیدروژن

درصد 
شماره نمونهدرصد كربنسولفور

0/984/25/6919/4874/941

0/954/56/3515/6875/82

0/984/36/1720/1874/343

0/15/25/9120/3775/854

0/944/96/0919/6774/355

0/955/16/0220/8175/16

  1   نتایــج آنالیز فلورســانس اشــعه ایکــس )XRF( قیرهای 
طبیعی كلک بیشه)بخش اول(

7  مقدار وزن مخصوص نمونه های قیر طبیعی مورد مطالعه.

 ٧

 بنزن، متانول و اتانول. ،2CSهاي قير طبيعي مورد مطالعه در درصد حالليت نمونه: 5شكل 
  

گردد. تر ميمطلوب ،كيفيت قير ،هاي قيرطبيعي كمتر باشدهرچه درصد رطوبت نمونه :درصد رطوبت-3-4
متغير  درصد 97/0تا  درصد 9/0 ازمنطقه مورد مطالعه  درهاي قير طبيعي ميزان رطوبت نمونه

 ).6-و شكل 1-(جدولباشدمي

  
 ير طبيعي مورد مطالعه.هاي قدرصد رطوبت نمونه: 6شكل 

  
و كاهش كيفيت هاي قيرطبيعي باعث افزايش وزن مخصوص ها در نمونهوجود ناخالصي :وزن مخصوص-3-5
 نشان داده شده است. 7-و شكل 1-هاي مورد مطالعه در جدولنمونه مقدار وزن مخصوصِ گردد.ها ميآن

  
 عه.هاي قير طبيعي مورد مطالمقدار وزن مخصوص نمونه: 7شكل 

 شده از منطقه مطالعاتي در هاي قيرطبيعي اخذميزان خاكستر معدني نمونه :مقدار خاكستر معدني-3-6
گيري شده است. هرچه ميزان خاكستر گراد اندازهدرجه سانتي 800حرارت در درجه ساعت و 3زمان مدت

 2و  1-هاييابد. حداقل ميزان خاكستر، مربوط به نمونهكيفيت قير افزايش مي ،قيرطبيعي كمتر باشد
 .)8-و شكل 1-(جدولاست درصد 3/5به ميزان  6- مربوط به نمونه ،و حداكثر آن درصد 73/4ميزان به

  
  هاي قير طبيعي مورد مطالعه.ميزان خاكستر معدني نمونه: 8شكل 

  
 

  (XRF)نتايج حاصل از آناليز فلوئورسانس اشعه ايكس -4

8  میزان خاكستر معدنی نمونه های قیر طبیعی مورد مطالعه.

 ٧

 بنزن، متانول و اتانول. ،2CSهاي قير طبيعي مورد مطالعه در درصد حالليت نمونه: 5شكل 
  

گردد. تر ميمطلوب ،كيفيت قير ،هاي قيرطبيعي كمتر باشدهرچه درصد رطوبت نمونه :درصد رطوبت-3-4
متغير  درصد 97/0تا  درصد 9/0 ازمنطقه مورد مطالعه  درهاي قير طبيعي ميزان رطوبت نمونه

 ).6-و شكل 1-(جدولباشدمي

  
 ير طبيعي مورد مطالعه.هاي قدرصد رطوبت نمونه: 6شكل 

  
و كاهش كيفيت هاي قيرطبيعي باعث افزايش وزن مخصوص ها در نمونهوجود ناخالصي :وزن مخصوص-3-5
 نشان داده شده است. 7-و شكل 1-هاي مورد مطالعه در جدولنمونه مقدار وزن مخصوصِ گردد.ها ميآن

  
 عه.هاي قير طبيعي مورد مطالمقدار وزن مخصوص نمونه: 7شكل 

 شده از منطقه مطالعاتي در هاي قيرطبيعي اخذميزان خاكستر معدني نمونه :مقدار خاكستر معدني-3-6
گيري شده است. هرچه ميزان خاكستر گراد اندازهدرجه سانتي 800حرارت در درجه ساعت و 3زمان مدت

 2و  1-هاييابد. حداقل ميزان خاكستر، مربوط به نمونهكيفيت قير افزايش مي ،قيرطبيعي كمتر باشد
 .)8-و شكل 1-(جدولاست درصد 3/5به ميزان  6- مربوط به نمونه ،و حداكثر آن درصد 73/4ميزان به

  
  هاي قير طبيعي مورد مطالعه.ميزان خاكستر معدني نمونه: 8شكل 

  
 

  (XRF)نتايج حاصل از آناليز فلوئورسانس اشعه ايكس -4
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استانداردهای جهانی رساند که در این روش، افزوده فوق العاده زیادی را به 
ارمغان خواهد آورد و باعث سودآوری زیاد خواهد شد. با توجه به کاربرد 
فراوان این ماده معدنی، الزم است عمل جداسازی نمونه های موجود در 
ماده معدنی در محل انباشت ماده معدنی صورت پذیرد زیرا به دلیل باال 
بودن حجم ذخیره در منطقه ي مورد مطالعه، به نظر می رسد بهره برداری 

از آن با وجود صرف هزینه های موردنیاز برای آماده س��ازی و استخراج 
معدن، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. البته الزم به ذکر است برای 
حصول نتیجه قطعی و مطمئن تر باید مراحل اکتشافی با دقت، طراحی و 
پیش برده شود. همچنین، باید فرآوری و بازاریابی این ماده معدنی مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.

CrPbZnCuSrBaClSPMnTi شماره
نمونه ppmppmppmppmppmppmppm%%%%

14823135391201216319/480/0140/0010/0351

14623132471142016415/680/0110/0010/0352

149271402001551114920/180/0150/0020/363

13926134501274617520/270/0010/0010/0354

15022130421261117019/670/0120/0020/0335

14125138401261417320/810/0140/0020/0356

  2  نتایج آنالیز فلورسانس اشعه ایکس )XRF( قیرهای طبیعی كلک بیشه)بخش دوم(

CaSiVNiMgKMgMoNaAlFe شماره
نمونه %%%%%%%%%%%

2/560/430/080/070/020/120/020/090/010/130/251

2/230/350/060/050/020/060/020/080/040/100/182

2/740/500/090/080/010/210/010/120/030/160/293

3/370/430/280/070/040/140/040/120/040/150/274

2/640/920/090/060/020/130/020/110/010/130/265

2/330/930/230/060/020/130/020/110/010/140/326

  2  نتایج آنالیز فلورسانس اشعه ایکس )XRF( قیرهای طبیعی كلک بیشه)بخش اول(

9  مقدار فراوانی نیکل و وانادیم در نمونه های قیر طبیعی مورد مطالعه.

 ٨

دهد كه مي بيشه نشانن كلكهاي بيتومروي نمونهبر انجام شده  (XRF)يز فلوئورسانس اشعه ايكسآنال
 معدنيِ يدست آوردن يك مادهه. اما براي ب)2-(جدولها بسيار كم استنمونه فلزيِ عناصردرصد اغلب 

هاي مورد در نمونهورد. آ ترنيز پايينا هاي ناچيز رهمين درصد ناخالصي دباي ،براي صادرات مناسب و خالص
كه  است درصد 7/2در حدود  Ca ودرصد  6/0حدود در  Siميزان ميانگين . ستباال Caو  Siميزان  ،مطالعه
 حلي انديشيد.در مورد حذف آن بايد راه بوده وآهكي  رسوباتعلت تشكيل اين ماده در ميان بهاصوالً 

درصد) و 05/0- 08/0ميزان نيكل( ؛نيز وجود داردها محيطي در اين نمونهضر زيستدرصدي از عناصر م
امري  ،باتوجه به وابستگي اين دو در مواد نفتي در اين طيف ،هااين نمونهدر درصد)  06/0تا  28/0واناديم(

 . )9- و شكل 2-(جدولطبيعي است

  
 هاي قير طبيعي مورد مطالعه.: مقدار فراواني نيكل و واناديم در نمونه9شكل 

  
هايي كه از نفتدر شود. كار برده ميهها و سنگ منشأ ببه عنوان يك پارامتر انطباقي در نفت Ni/Vنسبت 

در پايين بودن مقدار واناديوم . ]20[(Ni/V<1)پايين است Ni/Vنسبت  ،سنگ منشأ كربناته يا آواري هستند
 ،اين شرايط كه دهدنشان مي أگ منشسن گذاريِشرايط احيايي را در زمان رسوب ،مورد مطالعه يهانمونه

ليتولوژي مارني(با فراواني  با أتوان سنگ منشمي ،لذا .داردخواني هاي كربناته همبيشتر با ليتولوژي سنگ
 يعمل آمده در ناحيهههاي بطي بررسي دردر نظر گرفت. ها براي آنرا بيشتر كربنات نسبت به شيل) 

 دهد كه مواد آليِنشان مي هااين بررسي ؛]10[حاصل شده است يهكوهدشت و معموالن نيز نتايج مشاب
ولّسنگ مبرخوردار استشيلي  -هاي كربناتهويژگي سنگاز منشأ دريايي داشته و  ،قيرطبيعي منطقه د .
هاي بوده و شباهت(مارني) كربناته -بيشه نيز شيلين ناحيه كلكهاي بيتومنمونه دولّسنگ م ،همچنين
باشد. حاكي از يك محيط احيايي براي سازند گرو مي كهمعموالن دارد  قير كوهدشت و ينمونهزيادي با 

هاي كند كه منشأ نمونهاين امر داللت مي بر ]10-15[انجام گرفتهات نتايج حاصل از مطالع ،ترتيببدين
ها از رت هيدروكربنحين مهاج در ،ديگرعبارتبه .باشداز سازند گرو مي مورد مطالعه احتماالً يناحيه

صورت طبيعي در سطح زمين سته و بهتر را نيز شُموجود در سازندهاي جوان تر، موادآليِسازندهاي عميق
ها بيانگر تئوري ها و درز و شكافبيشه در طي شكستگيكلك انديسِ زد قيرطبيعيِرونتجمع يافته است. ب

هاي دهد كه منطقه از نظر فعاليتيز نشان ميباشد. راهيابي سيال قيري به سطح زمين نشكستگي مي
) در آلبين تا تورونينهاي گرو(سن آمدگي) فعال بوده و زايش هيدروكربنباال خوردگي وتكتونيكي(گسل

 كه قيرهاي طبيعي ازطوريهصورت سطح االرضي رخ داده است بسازند اميران(به سن ترشيري آغازين) به
  اند.مين ارتباط پيدا كردهسطح ز ها و درزها باطريق گسله

  

10  نقشه جانمایی نقاط قیردار در استان لرستان]15[.

 ١٠

  انديس درب گنبد  1انديس معموالن  3انديس اوالد قباد 
 انديس چم ماهيالن  انديس چم قلعه  6انديس اوالد قباد 

    دروغ زن آب انديس  انديس مل آباد سماق
      انديس تنگه كبود
      2انديس معموالن 

      انديس چم آستان
      دخترپلانديس كلك بيشه 

  انديس مرگسر سپيددشت
  
 

    

  
 ].15[: نقشه جانمايي نقاط قيردار در استان لرستان10شكل 

  گيري نتيجه
و خاستگاه  قرار دارنداميران  هاي سازندها و ناپيوستگيدر شكستگي )دخترپل(بيشهكلك طبيعيِهاي قير
(سازند برگيرنده هاي درنفتي به درون درزه و شكاف و حفرات سنگ توان مربوط به نفوذ موادميها را آن

ميزان  (آلبرتيت يا آالتريت) بوده و بر اساسِهاي آسفالتياين قيرها از نوع پيروبيتومندانست. اميران) 
فلزي  عناصر ،اغلب .گيرنديرهاي طبيعي با كيفيت بسيار خوب قرار ميق يدر ردهاكسيژن، نيتروژن و كربن 

پايين بودن . محيطي نيز پايين و قابل اغماض استضر زيستعناصر مبوده و موجود در اين قيرها ناچيز 
تر (با فراواني بيشليتولوژي مارني اب أسنگ منش گذاريشرايط احيايي را در زمان رسوب ،هاآنمقدار واناديوم 

مورد مطالعه، به نظر  يدليل باال بودن حجم ذخيره در منطقهبه. دهدنشان مي كربنات نسبت به شيل)

 ١٠

  انديس درب گنبد  1انديس معموالن  3انديس اوالد قباد 
 انديس چم ماهيالن  انديس چم قلعه  6انديس اوالد قباد 

    دروغ زن آب انديس  انديس مل آباد سماق
      انديس تنگه كبود
      2انديس معموالن 

      انديس چم آستان
      دخترپلانديس كلك بيشه 

  انديس مرگسر سپيددشت
  
 

    

  
 ].15[: نقشه جانمايي نقاط قيردار در استان لرستان10شكل 

  گيري نتيجه
و خاستگاه  قرار دارنداميران  هاي سازندها و ناپيوستگيدر شكستگي )دخترپل(بيشهكلك طبيعيِهاي قير
(سازند برگيرنده هاي درنفتي به درون درزه و شكاف و حفرات سنگ توان مربوط به نفوذ موادميها را آن

ميزان  (آلبرتيت يا آالتريت) بوده و بر اساسِهاي آسفالتياين قيرها از نوع پيروبيتومندانست. اميران) 
فلزي  عناصر ،اغلب .گيرنديرهاي طبيعي با كيفيت بسيار خوب قرار ميق يدر ردهاكسيژن، نيتروژن و كربن 

پايين بودن . محيطي نيز پايين و قابل اغماض استضر زيستعناصر مبوده و موجود در اين قيرها ناچيز 
تر (با فراواني بيشليتولوژي مارني اب أسنگ منش گذاريشرايط احيايي را در زمان رسوب ،هاآنمقدار واناديوم 

مورد مطالعه، به نظر  يدليل باال بودن حجم ذخيره در منطقهبه. دهدنشان مي كربنات نسبت به شيل)

 ١٠

  انديس درب گنبد  1انديس معموالن  3انديس اوالد قباد 
 انديس چم ماهيالن  انديس چم قلعه  6انديس اوالد قباد 

    دروغ زن آب انديس  انديس مل آباد سماق
      انديس تنگه كبود
      2انديس معموالن 

      انديس چم آستان
      دخترپلانديس كلك بيشه 

  انديس مرگسر سپيددشت
  
 

    

  
 ].15[: نقشه جانمايي نقاط قيردار در استان لرستان10شكل 

  گيري نتيجه
و خاستگاه  قرار دارنداميران  هاي سازندها و ناپيوستگيدر شكستگي )دخترپل(بيشهكلك طبيعيِهاي قير
(سازند برگيرنده هاي درنفتي به درون درزه و شكاف و حفرات سنگ توان مربوط به نفوذ موادميها را آن

ميزان  (آلبرتيت يا آالتريت) بوده و بر اساسِهاي آسفالتياين قيرها از نوع پيروبيتومندانست. اميران) 
فلزي  عناصر ،اغلب .گيرنديرهاي طبيعي با كيفيت بسيار خوب قرار ميق يدر ردهاكسيژن، نيتروژن و كربن 

پايين بودن . محيطي نيز پايين و قابل اغماض استضر زيستعناصر مبوده و موجود در اين قيرها ناچيز 
تر (با فراواني بيشليتولوژي مارني اب أسنگ منش گذاريشرايط احيايي را در زمان رسوب ،هاآنمقدار واناديوم 

مورد مطالعه، به نظر  يدليل باال بودن حجم ذخيره در منطقهبه. دهدنشان مي كربنات نسبت به شيل)

 ١٠

  انديس درب گنبد  1انديس معموالن  3انديس اوالد قباد 
 انديس چم ماهيالن  انديس چم قلعه  6انديس اوالد قباد 

    دروغ زن آب انديس  انديس مل آباد سماق
      انديس تنگه كبود
      2انديس معموالن 

      انديس چم آستان
      دخترپلانديس كلك بيشه 

  انديس مرگسر سپيددشت
  
 

    

  
 ].15[: نقشه جانمايي نقاط قيردار در استان لرستان10شكل 

  گيري نتيجه
و خاستگاه  قرار دارنداميران  هاي سازندها و ناپيوستگيدر شكستگي )دخترپل(بيشهكلك طبيعيِهاي قير
(سازند برگيرنده هاي درنفتي به درون درزه و شكاف و حفرات سنگ توان مربوط به نفوذ موادميها را آن

ميزان  (آلبرتيت يا آالتريت) بوده و بر اساسِهاي آسفالتياين قيرها از نوع پيروبيتومندانست. اميران) 
فلزي  عناصر ،اغلب .گيرنديرهاي طبيعي با كيفيت بسيار خوب قرار ميق يدر ردهاكسيژن، نيتروژن و كربن 

پايين بودن . محيطي نيز پايين و قابل اغماض استضر زيستعناصر مبوده و موجود در اين قيرها ناچيز 
تر (با فراواني بيشليتولوژي مارني اب أسنگ منش گذاريشرايط احيايي را در زمان رسوب ،هاآنمقدار واناديوم 

مورد مطالعه، به نظر  يدليل باال بودن حجم ذخيره در منطقهبه. دهدنشان مي كربنات نسبت به شيل)
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در اندیس کلک بیش��ه دوتونل به ط��ول 40 متر)جمعاً 80 متر( حفر و 
دو رگه با روند N43E شناسایی گردیده است. از این رگه ها یک نمونه 
تحت عنوان نمونه-2 اخذ ش��ده اس��ت. نتای��ج آزمایش های فیزیکی و 
شیمیایی انجام شده بر روی این نمونه که معرف خصوصیات قیر طبیعی 
در این اندیس می باش��د، در جدول-1 نشان داده شده است. مشخصات 

رگه های فوق عبارت است از:
2.5m W = عرض متوسط رگه   

6m H = ضخامت متوسط رگه   
50m L = طول رگه    

2 n = تعداد رگه    
 وزن مخصوص قیرطبیعِی رگه فوق باتوجه به نتایج آزمایشگاهی T/m3 یا

 p=1.04gr/cm 3 اندازه گیری شده است.
باتوجه به حف��ر تونل در این اندیس، ذخی��ره احتمالی به صورت زیر 

محاسبه می گردد:
 W×H × L × P× n = 2.5 × 6 × 50 × 1.04 × 2 = 1560T= ذخیره احتمالی 

برآورد ذخی��ره اندیس مورد مطالعه فقط باتوج��ه به وجود رگه های 
مذکور صورت پذیرفته اس��ت ولی به احتم��ال زیاد، رگه های دیگر قیر 
نی��ز در این ناحیه وجود دارد که آثار آن در س��طح قابل مش��اهده نبوده 

اس��ت. لذا، جهت بررسی دقیق تر رگه های قیرطبیعی در این اندیس باید 
حفاری های اکتش��افی صورت پذیرد تا بتوان در خصوص میزان ذخیره 

قیرطبیعی این اندیس دقیق تر اظهار نظر کرد.

نتیجه گیری 
قیرهای طبیعِی کلک بیشه )پل دختر( در شکستگی ها و ناپیوستگی های 
س��ازند امیران قرار دارند و خاستگاه آن ها را می توان مربوط به نفوذ مواد 
نفتی به درون درزه و ش��کاف و حفرات سنگ های در برگیرنده )سازند 
امیران( دانس��ت. این قیرها از نوع پیروبیتومن هاي آس��فالتي )آلبرتیت یا 
آالتریت( بوده و بر اس��اِس میزان اکس��یژن، نیت��روژن و کربن در رده ي 
قیرهای طبیعی با کیفیت بسیار خوب قرار می گیرند. اغلب، عناصر فلزی 
موجود در این قیرها ناچیز بوده و عناصر مُضر زیست محیطی نیز پایین و 
قابل اغماض اس��ت. پایین بودن مقدار وانادیوم آن ها، شرایط احیایي را 
در زمان رسوب گذاري سنگ منشأ با لیتولوژي مارني )با فراواني بیش تر 
کربنات نس��بت به شیل( نشان مي دهد. به دلیل باال بودن حجم ذخیره در 
منطقه ي مورد مطالعه، به نظر می رسد بهره برداری از آن با وجود صرف 
هزینه های مورد نیاز برای آماده سازی و استخراج معدن، از نظر اقتصادی 

مقرون به صرفه باشد.
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