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نسرين والي زاده  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباداحمد احمدي خلجي*   دانشگاه لرستان

زاگرس چین خورده، سپید دشت، قیر طبیعي

)khalagi2002@yahoo.com( نویسندۀ عهده  دار مکاتبات *

ويژگي هاي ژئوشيميايي و فيزيكي بيتومن ها در منطقه سپيد دشت)استان لرستان(

منطقه مورد مطالعه جزئي از زون زاگرس چین خورده محسوب مي شود و در حوالي شهرستان سپید دشت قرار دارد. رخنمون هاي قیر طبیعي 
نش��ان مي دهد که تحت تأثیر عوامل زمین س��اختي و چینه اي، مواد نفتي از طریق درز و شکاف ها از تشکیالت زیرین به باال راه پیدا کرده و قیر 

طبیعي تشکیل داده اند. قیرهاي طبیعِي مورد مطالعه، به طور عمده، در درز و شکاف هاي سازند امیران یافت مي شوند. 
نتایج حاصل از بررسي ژئوشیمیایي و پارامترهاي فیزیکي نشان مي دهد که میزان اکسیژن نمونه ها، کم و میزان کربن آن ها، زیاد بوده و بیانگر 
کیفیت مطلوب آن هاس��ت. همچنین، اندازه گیري میزان خاکس��تر، رطوبت و مواد فرار قیر طبیعي منطقه نش��ان مي دهد که این نمونه ها داراي 

کیفیت باالیي هستند.
آنالیزهاي XRF نشان مي دهد که نمونه هاي مورد مطالعه حاوي اکسیدهاي فلزي ناچیز بوده و درصد عناصر مضر زیست محیطي در این نمونه ها 
نیز پایین و قابل اغماض است. پایین بودن نسبت Ni به V نمونه ها)0/36 - 0/34( حاکي از آن است که سنگ منشأ آن ها تا اندازه اي کربناته-

ش��یلي بوده اس��ت. بدین ترتیب، نتایج حاصل از این مطالعات براین امر داللت مي کند که منشأ نمونه هاي ناحیه مورد مطالعه احتماالً از سازند 
گرو مي باش��د. به عبارت دیگر، در حین مهاجرت هیدروکربن ها از س��ازندهاي عمیق تر )احتماالً س��ازند گرو(، موادآلِي موجود در سازندهاي 

جوان تر )احتماالً سازند گورپي( را نیز شسته و به صورت طبیعي در سطح زمین تجمع یافته است.

مقدمه
بیتوم��ن ی��ا قیر طبیعي یك اصطالح عمومي اس��ت و به دس��ته اي 
از م��واد هیدروکربن��ي که خاصیت اش��تعال داش��ته و در CS2 حل 
مي ش��وند، گفت��ه مي ش��ود. بیتومن ها ش��امل گروه هاي آس��فالت، 
آس��فالتوئید، واکس هاي معدني و غیره مي باشند. تقریباً تمام نواحي 
مهم نفتي جهان در ابتدا توس��ط حضور قیرهاي طبیعي بر روي سطح 
زمین کشف ش��ده اند. میدان نفتي مسجد سلیمان یکي از این میادین 
اس��ت. البته امروزه اس��تفاده از این عامِل اکتشافي براي نفت، اهمیت 
خود را از دس��ت داده اس��ت چرا که روش ها و تجهیزات بسیار قابل 
اعتماد دیگري جایگزین ش��ده اند. اما از س��وي دیگ��ر، کاربردهاي 
جدیدي)مصارف صنعتي( براي قیر طبیعي به وجود آمده است که تا 
چند دهه اخیر، ناش��ناخته بوده و لذا کشف این ماده دوباره از اهمیت 

نسبي برخوردار شده است. 
قیره��اي طبیعي در اکثر نقاط نفت خیز ایران وجود دارند و توس��ط 
س��ازمان زمین شناس��ي در برخي از نقاط ناحیه کوهدشت ]1 ، 2 و 3[ 
و الیگودرز ]4 و 5[ در اس��تان لرس��تان، گیالن غرب و قصرشیرین در 

استان کرمانشاه ]6 و 7[ و استان ایالم ]8[ پي جویي و اکتشاف صورت 
گرفته اس��ت. در ناحیه سپیددش��ت، تاکنون مطالعات اساسي بر روي 
این بیتومن ها انجام نگرفته اس��ت. لذا، در اینجا به بررس��ي پارامترهاي 

فیزیکي و خصوصیات ژئوشیمیایي این بیتومن ها پرداخته مي شود.

1- مراحل و روش مطالعه 
ب��راي ارزیاب��ي زمین شناس��ي و ژئوش��یمیایي قیره��اي طبیعي در 
جنوب ش��رق ناحیه سپیددش��ت، مطالع��ات صحرایي جه��ت مطالعه 
لیتول��وژي، شناس��ایي برونزده��اي قیره��اي طبیع��ي در ناحیه مورد 
مطالع��ه، نمونه ب��رداري و تهیه عکس صورت گرفت. س��پس، انجام 
آزمایش های فیزیکي و ش��یمیایي مانند تعیین درصد خاکستر، درصد 
رطوبت، درصد موادفرار، درصد کربن، اکس��یژن، نیتروژن و گوگرد 
بر روي یك نمونه انجام ش��د)جدول-1 ]4[(. همچنین، آزمایش های 
ژئوش��یمیایي XRF بر روي 3 نمونه از بیتومن هاي منطقه در ش��رکت 
گ��روه ملي صنعتي فوالد ایران ص��ورت گرفت)جدول-2( که نتایج 

آن ها در اینجا ارائه مي شود.
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2- ويژگي هاي صحرايي و ژنز قيرهاي طبيعي
محدوده مورد بررس��ي، در 2 کیلومتري ش��رق روستاي مرگسر در 
جنوب شرق شهر سپید دشت استان لرستان واقع شده است )شکل-1( و 
از نظر زون هاي س��اختاري ایران، جزیي از زون زاگرس چین خورده 

محسوب مي شود]9[. 
لرس��تان مجموعه اي از تاقدیس هایي با روند شمال باختري-جنوب 
خاوري اس��ت که غالباً در آن، چش��مه هاي نفتي زی��ادي وجود دارد 
ولي به علت ویژگي هاي چینه شناس��ي خاص��ي که دارد، اهمیت نفتي 
آن به ش��دت کاهش مي یابد؛ به عنوان مثال، توالي رس��وبات تبخیري 
و کلوئی��دي، س��ازند عدایه س��رگلو و موس، نجم��ه و گوتینا به جاي 
سازند هاي هیث و سورمه و جانشیني سازند گرو با سازندهاي فهلیان -
 داری��ان، تمامي خواص مخزن��ي را از بین برده اس��ت]10[. همچنین، 
جانش��یني توالي س��ازند هاي امیران، تله زنگ، کش��کان و شهبازان با 
س��ازند پابده، خاصیت پوش س��نگي این دو را نیز تا حد زیادي از بین 
برده و جانشیني تدریجي س��ازند رازک با سازند گچساران، خاصیت 
پوش س��نگي این سازند را در اغلب نقاط  لرس��تان از بین برده است. 
بیرون زدگي سازند آس��ماري و نبود پوشش مناسب براي این سازند، 

موجب کاهش احتمال تجمع نفت در این منطقه شده است.
چشمه هاي نفتي و گازي، بیتومن و چشمه هاي نفت سبك در منطقه 
لرس��تان به همراه ش��واهد غیر مس��تقیِم هیدروکربور مثل گچ ترش و 
چشمه هاي س��ولفور گزارش ش��ده است. در ش��مال غرب لرستان )به 
استثناي منطقه نفت شهر که چشمه هاي نفتي، مربوط به سازند آسماري 

است( به نظر مي آید چشمه هاي نفتي از گروه بنگستان جدا مي شوند.
در مارن هاي س��ازند گورپي در تاقدیس امام حس��ن، چش��مه هاي 
نفت س��بك و گچ ترش و آس��فالت وجود دارد. گ��چ ترش به علت 
احیای سولفات ها توسط باکتري ها ایجاد شده است. هیدروکربني که 
از اعماق با H2 S باال مي آید، نزدیك سطح، در معرض هوا قرار گرفته 
 SO2 و در اثر اکسیداسیون باکتریایِي رسوبات گوگرد یا برخي اوقات
مشاهده مي شود. مطابق نقشه هاي 1:100000 تنگ هفت و 1:250000 
خرم آباد، مهمترین س��ازندهاي رخنمون یافت��ه در منطقه مورد مطالعه 
بر اس��اس س��ن، عبارتند از: گرو، گروه بنگستان )سروک، سورگاه و 
ایالم(، گورپي، امیران، تله زنگ، کش��کان، آس��ماري، گچس��اران، 
آغاجاري و بختیاري. س��ازند گرو در منطقه مرگس��ر شامل تناوبي از 
آهك هاي تیره و شیل آهکي است. وجود رسوبات دانه ریز، الیه بندي 

منظم و امتداد یافتگي الیه ها، همراه با الیه هاي شیل سیاه رنگ بیتومینه، 
رادیوالریا و پیریت، بیانگر محیط رسوبي آرام و کم انرژي است. این 
محیِط احیایي، ش��رایط مناسب و الزم براي تجمع مواد آلي و تشکیل 
الیه هاي مولد نفت و گاز را فراهم کرده اس��ت. س��ازند امیران ش��امل 
سیلتس��تون هاي زیتوني تا قهوه اي رنگ و ماسه س��نگ است که به طور 
محل��ي در آن، کنگلومراهاي چرت دار و آهك هاي ش��یلي نیز دیده 
مي شود و بیش��تر ذخایر قیرطبیعي منطقه در شکستگي هاي این سازند 

قرار دارند)شکل-2(. 

3- بررسي هاي ژئوشيميايي و خصوصيات فيزيكي
براي آنالیز قیرهاي طبیع��ي، روش هاي متعددي وجود دارد؛ یکي از 
روش هاي مورد اس��تفاده در این آنالیز، کاربرد آنالیزهاي ش��یمیایي تر1 
مي باش��د که توس��ط آن، عناصري نظیر کربن، هی��دروژن، نیتروژن و 
اکس��یژن )CHNO( آنالیز می ش��ود. از آن، براي آنالیز مواد و ترکیبات 
آلي نیز اس��تفاده مي ش��ود. انجام چنین آنالیزهایي ب��ر روي نمونه هاي 
منطقه نشان مي دهد که میزان اکسیژن، نیتروژن و کربن نمونه هاي مورد 
مطالعه به ترتیب 2، کمتر از 0/5 و بیش از 79 درصد است که حاکي از 
کیفیت بسیار مطلوب قیرهاي طبیعي مورد مطالعه است )جدول-1، ]4[(. 
اندازه گیري میزان خاکستر )0/01 درصد(، رطوبت )1/23 درصد( و مواد 
فرار )حدود 51 درصد( قیر طبیعِي منطقه مرگسر نیز نشان مي دهد که این 
نمونه ها داراي کیفیت باالیي هستند. حاللیت زیاد این قیر ها در حالل هاي 
CS2 و تا اندازه اي در بنزن، حاکي از این مطلب اس��ت که قسمت اعظم 

این قیرها داراي ترکیباتي با جرم مولکولي باال )مولکول هاي آس��فالتن( 
ب��ا درصد وزني ح��دود 75 درصد مي باش��د که میزان ک��ِم هیدروژن 
این نمونه ها با این اس��تنباط همخواني دارد. درص��د باالي مواد فرار نیز 
نش��ان مي دهد که زایش جدید با هیدروکربن هاي س��بکتر بر روي این 

 
 .به آن يدسترس ياصل يها و راه يت محدوده مطالعاتيموقع -1شكل

 
 ينفتـ  يها چشمه ،كه غالباً در آن است يجنوب خاور-يبا روند شمال باختر ييها سياز تاقد يا لرستان مجموعه

 ؛ابدي يشدت كاهش م آن به يت نفتياهم ،كه دارد يخاص يشناس نهيچ يها يژگيلت وبه ع يوجود دارد ول ياديز
 يهـا  سازند يجا نا بهيه سرگلو و موس، نجمه و گوتي، سازند عدايديكلوئ و يريرسوبات تبخ يتوال ،عنوان مثال به
. ]10[ن برده استياز برا  يخواص مخزن يتمام ،انيدار - انيفهل يسازند گرو با سازندها ينيث و سورمه و جانشيه

 نيا يسنگ ت پوشيخاص ،زنگ، كشكان و شهبازان با سازند پابده ران، تلهيام يها سازند يتوال ينيجانش ،نيهمچن
ن يا يت پوش سنگيخاص ،سازند رازك با سازند گچساران يجيتدر ينين برده و جانشياز ب ياديز تا حد زيدو را ن

ن يـ ا يو نبود پوشش مناسـب بـرا   يسازند آسمار يزدگ رونيب. برده است نيسازند را در اغلب نقاط  لرستان از ب
  .ن منطقه شده استيموجب كاهش احتمال تجمع نفت در ا ،سازند
 مِير مسـتق يـ سبك در منطقـه لرسـتان بـه همـراه شـواهد غ      نفت يها تومن و چشمهي، بيگاز و ينفت يها چشمه

منطقـه   يبـه اسـتثنا  ( غرب لرسـتان  در شمال. ه استسولفور گزارش شد يها دروكربور مثل گچ ترش و چشمهيه
از گـروه بنگسـتان    ينفت يها د چشمهيآ ينظر م به) است يمربوط به سازند آسمار ،ينفت يها شهر كه چشمه نفت

  .شوند يجدا م
گـچ  . سبك و گچ ترش و آسـفالت وجـود دارد   نفت يها م حسن، چشمهس امايدر تاقد يسازند گورپ يها ندر مار

د، يـ آ يباال مـ  S H2كه از اعماق با  يدروكربنيه. جاد شده استيها ا يها توسط باكتر سولفات يايت احترش به عل
 SO2اوقـات   يا برخـ يـ رسـوبات گـوگرد    يِاييون باكتريداسيدر معرض هوا قرار گرفته و در اثر اكس ،ك سطحينزد

  .شود يمشاهده م
افته در منطقه يمون نمهمترين سازندهاي رخ ،آباد خرم 1:250000تنگ هفت و  1:100000 يها مطابق نقشه

زنگ،  ران، تلهي، امي، گورپ)الميسروك، سورگاه و ا( گرو، گروه بنگستان: عبارتند از ،مورد مطالعه بر اساس سن
ره و يت يها از آهك يسازند گرو در منطقه مرگسر شامل تناوب. بختياريو  آغاجاري ،گچساران، آسماريكشكان، 

ل يش يها هيهمراه با ال ،ها هيال يافتگي منظم و امتداد يبند هيز، الير د رسوبات دانهوجو. است يل آهكيش

  1    موقعیت محدوده مطالعاتي و راه هاي اصلي دسترسي به آن.

ط يشرا ،يياياح طين محيا. است يآرام و كم انرژ يط رسوبيانگر محيب ،تيريا و پيوالريراد، نهيتوميرنگ ب اهيس
ران شامل يسازند ام .كرده استگاز را فراهم  و مولد نفت يها هيل اليو تشك يتجمع مواد آل يمناسب و الزم برا

دار و  چرت يكنگلومراها ،در آن يطور محل سنگ است كه به رنگ و ماسه يا تا قهوه يتونيز يها لتستونيس
ن سازند قرار يا يها يمنطقه در شكستگ يعيرطبير قيشتر ذخايشود و ب يده ميز دين يليش يها آهك
  ).2-شكل(دارند

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

   
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ).شرق د به سمت شرق و شماليد(اند كردهران را پر يسازند ام يها مورد مطالعه كه درز و شكاف سنگ يعير طبيق يها از رگه يير صحرايتصاو - 2شكل 

  
 
 
  يكيزيات فيو خصوص ژئوشيميايي هاي بررسي - 3

  2     تصاویــر صحرایــي از رگه هــاي قیــر طبیعي مورد مطالعــه كه درز و 
شــکاف سنگ هاي ســازند امیران را پر كرده اند)دید به سمت شرق 

و شمال شرق(.
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بیتومن ه��ا صورت گرفته اس��ت. با توجه به اینکه قیره��اي طبیعِي مورد 
مطالعه اغلب به رنگ تیره و براق هستند، مي توان گفت که بیشتر از نوع 

ژیلسونایت )گیلسونایت( مي باشند.
آنالیز فلوئورس��انس اشعه ایکس2 انجام شده روي نمونه هاي بیتومن 
مرگس��ر )جدول-2( نش��ان مي دهد که درصد اغلب اکسیدهاي فلزي 
نمونه ها بس��یار کم اس��ت و درصد عناصر مضر زیست محیطي در این 
نمونه ها نی��ز پایین و قابل اغماض می باش��د. میزان نی��کل )0/45-0/5 
درص��د( و وانادی��م )1/25 تا 1/45 درصد( آن ها با توجه به وابس��تگي 
این دو، در مواد نفتي در این طیف امري طبیعي اس��ت. نسبت Ni/V به 
عنوان یك پارامتر انطباقي در نفت ها و سنگ منشأ به کاربرده مي شود. 

نفت هایي که از سنگ منش��أ کربناته یا آواري هستند، نسبتNi/V در 
آنها پایین اس��ت ) Ni/V>1( ]11[. نس��بت Ni به V نمونه هاي مرگسر 
برابر اس��ت با 0/36 -34 /0 که نشان مي دهد س��نگ منشأ تا اندازه اي 
کربناته - شیلي اس��ت و با ویژگي هاي سازند گرو مطابقت دارد. بدین 
ترتیب، نتایج حاصل از این مطالعات براین امر داللت مي کند که منشأ 
نمونه هاي ناحیه مورد مطالعه، احتماالً از سازندگرو مي باشد؛ به عبارت 
دیگر، در حین مهاجرت هیدروکربن ها از س��ازندهاي عمیق تر )سازند 
گرو(، موادآلي موجود در س��ازندهاي جوان تر )سازند گورپي( را نیز 
شسته و به صورت طبیعي در سطح زمین تجمع یافته اند. برونزد قیر طبیعي 
اندیس مرگس��ر در طي شکس��تگي ها و درز و شکاف ها بیانگر تئوري 

 
Sample 1

 
     Sample 2

 
   Sample 3

  عناصر/ 
اکسيدها 

wt% elemental wt%    عناصر/ 
اکسيدها

wt% elemental wt%    عناصر/ 
اکسيدها

wt% elemental wt%

S 19.85 S 19.9 S 14.09 S 14.1 S 13.8 S 13.8

Fe 2.37 Fe 2.37 V2O5 2.59 V 1.45 V2O5 2.46 V 1.38

V2O5 2.24 V 1.25 Cl 1.06 Cl 1.06 Na2O 0.909 Na 0.675

SiO2 1.23 Si 0.58 NiO 0.636 Ni 0.5 F 0.763 F 0.763

Na2O 1.09 Na 0.81 Fe 0.527 Fe 0.53 NiO 0.616 Ni 0.484

F 0.715 F 0.72 F 0.523 F 0.52 CaO 0.3 Ca 0.214

NiO 0.575 Ni 0.45 SiO2 0.171 Si 0.08 Cl 0.264 Cl 0.264

Cl 0.569 Cl 0.57 CaO 0.144 Ca 0.1 Fe 0.239 Fe 0.239

MgO 0.385 Mg 0.23 K2O 0.062 K 0.05 MgO 0.196 Mg 0.118

CaO 0.297 Ca 0.21 Cr2O3 0.048 Cr 0.03 SiO2 0.137 Si 0.064

Al2O3 0.258 Al 0.14 Al2O3 0.044 Al 0.02 Al2O3 0.077 Al 0.041

K2O 0.156 K 0.13 MnO 0.031 Mn 0.02 K2O 0.05 K 0.042

TiO2 0.135 Ti 0.08 Dy2O3 0.025 Dy 0.02 Cr2O3 0.048 Cr 0.033

Cr2O3 0.0394 Cr 0.03 Yb2O3 0.02 Yb 0.02 P2O5 0.028 P 0.012

MnO 0.0364 Mn 0.03 TiO2 0.019 Ti 0.01 WO3 0.027 W 0.021

P2O5 0.0162 P 0.02 MoO3 0.014 Mo 0.01 TiO2 0.024 Ti 0.014

 2   نتایج آنالیز فلوئورسانس اشعه ایکس)XRF( قیرهاي طبیعي مرگسر.    

درجه 
نرمي

درجه 
نفوذ

وزن 
مخصوص

 حالليت 
در اتانول

 حالليت 
در متانول

 حالليت 
در بنزن

حالليت 
CS2 در نيتروژن اکسيژن هيدروژن کربن مواد 

فرار رطوبت خاکستر

0 0 1/182 2/47 1/33 18/06 39/28 >0/5 2 6/9 79/4 50/73 1/23 0/01

 1   نتایج آنالیز عنصري )C,H,N,O( نمونه هاي قیرطبیعي و برخی از پارامترهاي فیزیکي]4[.
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شکس��تگي است. راهیابي سیال قیري به س��طح زمین نیز نشان مي دهد 
که منطقه از نقطه نظ��ر فعالیت هاي تکتونیکي )گس��ل خوردگي و باال 
آمدگي( فعال بوده و زایش هیدروکربن هاي گرو )سن کرتاسه پایین(، 
در سازند امیران )به سن ترشیري آغازین( به صورت سطح االرضي رخ 
داده است به طوري که قیرهاي طبیعي از طریق گسله ها و درزها با سطح 

زمین ارتباط پیدا کرده اند.

نتيجه گيري
 در منطقه مورد مطالعه، سازند گرو شامل تناوبي از آهك هاي تیره و 
شیل آهکي است. وجود رسوبات دانه ریز، الیه بندي منظم و امتداد 
یافتگي الیه ها، همراه با الیه هاي شیل سیاه رنگ بیتومینه، رادیوالریا 
و پیری��ت، بیانگ��ر محیط رس��وبي آرام و کم انرژي اس��ت. محیط 
احیایي فوق، ش��رایط مناسب و الزم براي تجمع مواد آلي و تشکیل 

الیه هاي مولد نفت و گاز را فراهم کرده است. 
 در منطقه مورد مطالعه، س��ازند امیران شامل سیلتستون هاي زیتوني تا 
قهوه اي رن��گ و ماسه س��نگ اس��ت ک��ه به ط��ور محل��ي در آن، 
کنگلومراهاي چرت دار و آهك هاي شیلي نیز دیده مي شود. بیشتر 

ذخایر قیرطبیعِي منطقه، در شکستگي هاي این سازند قرار دارند.
 میزان اکس��یژن، نیتروژن و کربن نمونه هاي مورد مطالعه به ترتیب 2، 
کمتر از 0/5 و بیش از 79 درصد اس��ت که حاکي از کیفیت بسیار 

مطلوب قیرهاي طبیعي مورد مطالعه مي باشد. 

 اندازه گیري میزان خاکستر)0/01 درصد(، رطوبت)1/23 درصد( و 
مواد فرار)ح��دود 51 درصد( قیر طبیعي در منطقه مرگس��ر نش��ان 

مي دهد که این نمونه ها داراي کیفیت باالیي هستند. 
 حاللیت زیاد این قیر ها حاکي از داش��تن ترکیباتي با جرم مولکولي 
باال )مولکول هاي آس��فالتن( مي باش��د و درصد باالي مواد فرار نیز 
نشان مي دهد که زایش جدید با هیدروکربن هاي سبکتر بر روي این 

بیتومن ها صورت گرفته است.
 آنالیز هاي فلوئورس��انس اش��عه ایکس نش��ان مي دهد که نمونه هاي 
م��ورد مطالع��ه، حاوي اغلب اکس��یدهاي فلزي ب��ا کمترین درصد 
هستند و درصد عناصر مضر زیست محیطي در این نمونه ها نیز پایین 
و قابل اغماض است. میزان نیکل)0/5-0/45 درصد( و وانادیم)1/25 
تا 1/45 درصد( در این نمونه ها با توجه به وابستگي این دو، در مواد 

نفتي در این طیف امري طبیعي است. 
 با توجه به اینکه نس��بت Ni به V در نمونه هاي مرگس��ر پایین اس��ت

 )Ni/V>1( و برابر با 0/36 -34 /0 مي باشد، لذا، سنگ منشأ آن ها تا 
اندازه اي کربناته-شیلي بوده است. بدین ترتیب، نتایج حاصل ازاین 
مطالع��ات براین امر داللت مي کند که منش��أ نمونه هاي ناحیه مورد 
مطالع��ه، احتم��االً از س��ازند گ��رو مي باش��ند؛ به عب��ارت دیگ��ر، 
هیدروکربن ه��ا در حین مهاجرت از س��ازندهاي عمیق تر)س��ازند 
گرو(، موادآلي موجود در س��ازندهاي جوان تر) سازند گورپي( را 

نیز شسته و به صورت طبیعي در سطح زمین تجمع یافته اند.
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       پا نویس ها
1. Wet chemical analysis 2. XRF


