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قیر  ،آسفالت و ماسههای قیری

 .1مقدمه
با روند افزایش ی اس ادا ا ام مبابا ای ی س ت تهای فس ی ی ر اها ا اشاش ا و بهرابر اری ام مبابا
ی ویژاای مبابا ر
س ت تهای طبیعی یگر متات ر ممین ارای اهمیت فراوانی ش دا اس تال ب
سارس قیر ا آسدالت و ماس های قیری میتتانبد مکم های چشمگیری برای مبابا رو ب افتل ندت و گام
باشبدال ر سال های ا یر ا عالق برای اسادا ا ام این مبابا ست تهای بالقتا وات اشا استال ب هرحال
این عالیق نسبااً اامالی بت ا و تتسط مرااا ع می متر تحقیق ا بررسی و آنالیز قرار نگرفا استال با ایبک
ش رشتهای ندای ا س رمای گذاریهای میا ی برای تحقیق ر متر این مبابا بالقتا س ت ای شر ااند ولی
ناایج این تحقیقات ب راحای ر سارس نمیباشدال
هدایت ب مبظتر تمرشز برای اسادا ا ام این ست تها با عتت ام شارشباسا شبا ا شدا بینالم ی برای
ارائ مقدار شبا ت ما ام مبابا و بهرابر اری ام قیر ا آسدالت و ماس های قیری انجام شدا استال سر بیرا
امیدوارند ش این شااب برای انشمبدا ا مهبدسین و شسانی ش ر حال حاضر مشغتل ب تحقیق ر این
ممیب میباش بد مدید بت ا و متاب ایجا انگیزا برای یگرا ر اهت تحقیق و تتس ع ر متر این
س ت تها ش ت ال ی ر نظر ام شمیت آ ا هد این شااب ا ایجا انگیزا برای محققیبی اس ت ش ر این
ممیب مشغتل ب شار هسابدال

 .2ماسههای قیری
تعریف:
ماس های قیری سبگهای رستبی (تثبیت شدا و یا تثبیت نشدا) هسابد ش حاوی قیر (هیدروشربنهای
اامد و نیم اامد) و یگر متا ندای سبگین ه سابد ش ر حال طبیعی ب و سی روشهای بامیابی متا
ندای قاب اسادا ا نمیباشبدال این روشها معمت ً برای متا ندای اسادا ا میشتند ش گراویای آ ها شمار
ام  120 APIباشدال ر ی های مبابا ندای ماس های رو ان آ اباسکا شهر آلبرتای شانا ا اعالمشدا است
ش محاتای قیر ماس های شرتاس پاییبی احاما ً ام مراا های ریف وونین با یی نشأت گرفا است ش
بر اثر گرشیبی بین شرتاس پاییبی و وونین ر نز یکی هم قرارگرفا اندال
فرار ندت و گام ام طریق شک ساگیها و رمها ام مخام وونین ب سمت ما س های شرتا س ر طتل مما
رخ ا ا و سپس ر این ماس ها ت نشین شدا استال ماس های شتارتزی قیر ار ارای مبشأ رو ان ای بت ا
و مبابا حال حاض ر ش ارای بیش ارین مقدار قیر میباش بد مکا هایی اس ت ش ماس های آ ب تبی
ان ببدی ش دا اس تال ر رو ان ها با ان ببدی مباس ب ماس ها ا محاتی قیر متات ر حدو 18-20
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رید ومنی ماس های اشباع میباشدال بیش ام  90رید فضاهای الی ب وسی متا ندای پرشدا است ش
رنایج ماس ها مرطتب ب نظر میرسدال
ت شکیالت  Mc Murrayشرتا س پاییبی شام  10-13مار ر ستبات رو ان ای ر شت و ی ی ر شت
است ش تتسط رستبات ماس و سی ت ب ضخامت  30-45مار پتشاندا شدا استال سکشن های پاییبی
معمت ً شام  GritStoneو شبگ تمرا های تب فشر اشدا استال
ازئیات چیب شباسی ا سبگشباسی ا ر ساراها و سا اار بیست ذ یرا ای قیر ر شانا ا ا ونزوئال ا
ما اگاسکار ا ایا تماحدا امریکا ا آلبانی ا تریبیدا ا رومانی و اتحا ی اماهیر شتروی سابق و همچبین
یگر مباطق شبا ا شدا مباشرشدا استال
گما م ا میشت ش بیش ام  57700می یت مارمکعب ندت ر ماس های ندای آ اباسکا مبطق شمالی
 Fort Mc Murrayوات اشا باشدال با تجماهای مشابهی ر مباطق شمال آلبرتا ا مجمتع مبابا ندای
راا احاما ً ر حدو  95000الی  115000می یت مارمکعب برآور میشت ال
ر یک مقال بسیار عالی تحت عبتا (بامیافت ندت ام ماس های ندای آ اباسکا و مبابا ندت سبگین شمال
آلبرتا ب وسی روش راا اثر متنگن و نیکتلز) ب این متضتع اشارا شدا استال عالوا بر آ مبابا عظیمی
ام قیر ر ماس های ندای شمال آلبرتا ر آ اباسکا ا واباسکا و مباطق رو ان ای وات ار ال همچبین مبابا
عظیمی ام ندت سبگین ر مباطقی مانبد  Marten Hillsو  Cold Lakeششفشدا استال باایبک
تاص شیمیایی ندت سبگین و قیر ا شامالً مشاب است اما ویسکتمیا آ ها شامالً ماداوت میباشدال قیر
اساساً ر مای تشکی ا بیحرشت است رحالیش ندت سبگین تحرک بیشاری ار ال تاص ماس های
ر ادول شمارا  1ارائ شدا استال
ر آ
ندای آ اباسکا و قیر متات

جدول شماره  1خواص ماسههای نفتی آداباسکا و قیر موجود در آن
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روشهای راا با اسادا ا ام حاللهای هیدروشرببی و یا اسادا ا ام گرما اهت شاهش ویسکتمیا قیر وات
ار ال اسادا ا ام گرما میتتاند ب طتر مساقیم با اسادا ا ام تزریق بخار ب وات آید و یا ایبک ب یترت
غیرمساقیم ب وسی تزریق هتا برای احاراق بخشی ام قیر راا ب وات آیدال بسیاری ام برنام های آممایشی
ر حال حاضر هم ر آممایشگااها و هم ب یترت میدانی با اسادا ا ام فباوری بامیافت انجام میشت ال

 .3تکامل حرارتی آسفالت طبیعی
متا شب ندای ر اشکال مخا دی ام رنگ روشن تاشمی روشن ا مایعات با گرانروی میا تا شم ا تیرارنگ
نیم اامد ویسکتم و سرانجام اامد تیرارنگ وات ار ال معمت ً گدا میشت ش محصت ت مایا قاب تتلید
هست ریترتیش متا اامد و نیم اامد بدین گتن نیسابدال اماینرو آ ها معمت ً ب و سا ندت ام
و آسدالت تمایز ا ا میشتندال تعریف آسدالت ب بیا سا ا و امنظر ابعا فیزیکی یک ما ا نامط تب و اساساً
مبهم میباشدال چبین تتییداتی شام ویسکتم مایا یا اامد ا قیر مو ذوب و یا قیر اامد مو گدام ش ر
شربن ی ستلدید مح تل است ا ب این متضتع ش صتییات فیزیکی آسدالت ممکن است نایج تداوت
ر متار اساسی است اعابار نمی هبدال
رواقا این صتییات ماغیر میتتاند بر اساس عتام میستمحیطی مانبد آب شکساگی ا اشسیداسیت و
ستلدیداسیت باشدال امآنجاش هر و سا ام متا سبگین ا طیف گسار اای ام ترشیبببدی شیمیایی را
پتشش می هبد تشخیص هتیت آ ها ب یترت روشن قاب پیشبیبی نیستال
ا یراً نتیسبدگانی ب این متضتع اشارا اشا اند ش سیا ت و اامدات شب آسدالای ممکن است ب شدت
نایاب بت ا و یا حای شامالً عاری ام سری آلکا ها باشبدال این ویژگیها ممکن است براثر تجزی باشاریایی
ب وات آیدال این پدیدا ریترتیش سبگ مخز ب وسی آبهای اتی ا ساختش تغییرات قرار گیر
اتداق میافادال باشاریهایی ش ب وسی این آب مباق میشتند غذای متر نیام ت را ام اازای مخا ف
متا ندای اناخاب میشببدال
هیدروشربنهای اشباعامخصتیاً سری آلکا ها ترایحاً ب وسی این میکروارگانیسمها اذب میشتندال
امآنجاش اشسیژ متر نیام ممکن است ام یت های ستلدات متات ر آب اتی مشاق شت ا آلاراسیت
میکروبی متا ندای اغ ب مسا زم مقدار گتگر م ایی استال
حذ هممما اازای سبک و تتلید هیدروژ ضعیف (و احاما ً گتگر غبیشدا) و محصت ت مائد ماابتلیک
ش ممکن است نامح تل باشد ب این معبی است ش ممکن است ندت سبگینتر شدا و ویسکتمیا آ بیشار
شت ال
ذ ایر آسدالای بر روی ممین نسبااً شایا میباشدال آ ها ب وسی مح تلهای اشباع ر سبگهای ماخ خ
و یا رستبات غیر فشر ا ب وات میآیبدال و اغ ب ب یترت ر بمت های سطحی ت را نشا می هدالممکن
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است این ر بمت ها مانبد قیر آ اباسکاا ریاچ تریبیدا یا برمت اماونزوئالاآسدالت ونیزا Unita Basinش
چبدین مای راما ار و  Utahایالت ماحدا آمریکا و ابتب شرقی ترشی بسیار چشمگیر باشدال
باوات فراوانی ذ ایر بالقتا انرژیابهرابر اری ام م ایر آسدالای ب لی مشکالت فباوری و هزیب های بسیار
با برای تتلید و اسادا ا ام آ ها تتای اقاصا ی ندار البااینحال امنقط نظر تئتری و همچبین برای ی
عم ی ااین ذ ایر یک چالش برای مطالعات ژئتشیمیایی استال
باایبک آسدالتها معمت ً ر نز یکی سطح ممین ر بمت ارند ولی این امر ب هیچوا یک قاعدا ش ی
نیست میرا انباشتهای آسدالای وات ار ش ر عمق قاب تتاهی یافت شدااندالبا فرض ایبک ر
ممینشباسی گذشا اتجزی بیتلتژیکی یک پدیدا گسار ا بت ا رنایج آسدالت ممکن است ر یترت
مساعد بت شرایط تحت فن شدگی مجد قرار گیر الحضتر آسدالت ر گمان های اشاشافی حتض
( Aquitaineابتب غربی فرانس ) ر عمق  1900تا  4200ماری ام سطح ممین این فرضی را اثبات
میشبدالرفاار یاژنزی باشاریهای تخریبی ندت ام با افزایش عمق چار بهبت قاب تتاهی میشت الاحاما ً
آممایشهای حرارتی ر شرایط آممایشگاهی اطالعاتی مانبد تکام یاژنزی ندت ام تغییریافا و بدو
تغییر را ارائ هدال

 .4خواص ژئوشیمیایی آسفالت طبیعی
شاهش شدید ر سری آلکا ها ام ویژگیهای آسدالت طبیعی است و این امر یکی ام شتاهد قاب اطمیبا
ر متر تجزی بیتلتژیکی اس تالاین فرض ی ب وس ی الگتی گام-شروماتتگرافی بخش اش باع هیدروشربن
اثبات شدا است ش چبد نمتن ام آ ر شک شمارا  1نشا ا ا شدا استال ام یگر ویژگیهای مشارک
این ا ست ش آ سدالتها طیف و سیعی ام صت ییات شیمیایی و ترشیبات نا الص را ربرمی گیرندالبدین
ترتیبا امب محاتی ا شباع شدا ام  0/5تا  34ر ید و امب آرومایک /ن سبت ا شباع ام  36تا  0/5ر ید
میباشد ش ر ادول شمارا  2ارائ شدا استال
با رسم این پارامارها بر روی محتر ( X-Yشک شمارا)1یک ابزار ب صری برای مقایس بین نمتن ها فراهم
می شت الهر نقط تقریبی ام مبحبی هذلتلی ب یترت تصا فی ب نمایبدگی ام ندت ام یا نمتن آسدالت را
ب س مت افقی حرشت هیم ب عبتا یک نایج تجزی باشاریایی و ب س مت بعد عمت ی با تغییرات
آلاراسیت حرارتی استال
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شکل شماره  – 1رابطه بین محتوی ا شباع در کلروفرم ا ستخراج شده و ن سبت آروماتیک /ا شباع برای آ سفالتهای طبیعی
مختلف .

=آ سفالت سوئیس

باریت یا روی

=آ سفالت ناحیه آکیتن

=ما سههای قیری آتابا سکا

=Xدیگر آسفالتها(ترینیداد،ایاالتمتحده آمریکا،جنوب غربی آفریقا)
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آسدالتها ب طتر گسار اای ارای مقدار ماداوت گتگر میباشبدالولی این تداوت لزوماً نشا هبدا
آلاراسیت شمتر یا بیشتر نیست میرا ممکن است مبعکسشببدا مقدار گتگر متات ر ندت ام اولی
باشدال
صتییات متر تتقا ام آسدالت ممکن است مربتط ب سطح ب تغ ندت ام ر مراح آغامین تجزی
بیتلتژیکی باشدالبرای پ یمرهای ارای شبک س بعدی مانبد شروژ هاااین رابط ب یترت نسبای ش

Cr
Ct

نامیدا میشت بیا شدا استالاینگتن ب نظر میرسد ش یک تتییف مشابهی ر متر ندت اماآسدالت
طبیعی و  Rock extractام طریق نسبت

Cr
Ct

اازاء با وم متلکتلی با (مانبد آسدالان ها)ب ستآمدا

باشدال این مقدار ماغیر ام  0/10الی  0/85رید ب وسی تعدا بزرگی ام انداماگیریهای انجامشدا بر روی
ندت و متار مربتط ام پبج قارا مسابد شدا استالامآنجاش مقدار ثبتشدا برای آسدالت طبیعی (ادول
شمارا )2ر مح دو ا  0/40تا 0/65رید استااین آسدالتها احاما ً ام ندت ام نابالغ تا نیم بالغ نشأت
گرفا اندال
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جدول شماره  2خواص شیمیایی آسفالت طبیعی

 .5ذخایر اصلی ماسههای قیری زمین
واژا تت ییدی ما س های قیری ابادا ر مبطق ندت و گام آلبرتا تعریف شداش شام ما س ای ا ست ش
حاوی متا ام هیدروشرببی با ویسکتمیا با ست ش ر حالت طبیعی ام طریق روشهای تتلید و بامیافت
عا ی قاب بهرابر اری و ادایش نباشدال
یر گدان واژا ما س قیری نا ر ست ا ست میرا قیر( )Tarمتات ر ممین یک مح صتل تقطیر تخریبی
متا آلی ا ست و ب طتر ضمبی چبین مب شأیی برای قیرما س های قیری ر نظر گرفا شدا ا ستال رواقا
وا تمایز بین ماس های قیری و ماس معمتلی ر محاتی ندت ام سبگین ماس های قیری استال
مح های ا ی ی ارای ذ ایر عظیم و همچبین مکا هایی با ذ یرا شمار ما س های قیری متات ر شرا
ممین ر شک شمارا  2ن شا ا ا شدا ا ستال سن ممین شبا سیامحدو اا ضخامت انبا شتامقدار قیر
ا شباعاشاراشار ندت و ضخامت روبارا بی ست ذ یرا ا ی ی ما س های قیری ر ادول شمارا  3ارائ شدا
استال
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جدول شماره  3مشخصات انباشتهای اصلی ماسههای قیری

این انباش تها ب ترتیب شاهش ذ یرا ذشرش دااندالباید ر نظر اش ا باش یم ش اطالعات آماری تمامی
مباطق ما س های قیری ب از ناحی آتابا سکاامعمت ً ناقص بت ا و بر ی ام ارقام ذشر شدا ر ادول( ارای
عالمت*) نشا هبدا برآور های تخمیبی است و همچبین ذ ایر ازیرا  Melvilleنیز تاشبت ب یترت
ناشبا ا باقیماندا استال

11
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ذ ایر ای ی ماس های قیری محدو ب  8شش تر میباش دالظاهراً این تتمیا نابرابر تا حدو ی ب

ی

ت شکی آ سدالت طبیعی ر سبگهایی ب غیرام ما س سبگ مانبد سبگآهکا شی ا سرپاناین و غیرا ا و تا
حدی نیز ب نبت اطالعات شافی مربتط میش ت الاماینرو انباش ت های ای ی ماس
فرانس

اآلما اس تئیساایاالیا و ایرا اس تال(ناحی اوشالهاما و تگزاس ب

های قیری ر

لی ایجا ماس

قیری ر

سبگآهکاشام ر اببدی فتق نمیشت )
ذ ایر بزرگ ما س های قیری ر مباطقی ت شکی می شتند ش
انبا شتهای ازئی وات ا شا با شدالب هرحال مکا هایی ش

صت ییات ممین شبا سی مط تب برای
ارای ذ ایر بیش ام  15می یت ب شک قیر

راا باشبد ب عبتا انباشتهای ای ی معرفی میشتندال

.6زمین شناسی ذخایر اصلی ماسههای قیری
اطالعات ممینشباسی عمتمی ثبتشدا ام ذ ایر ماس های قیری اها
است(ب اساثبای انباشت شبااشی)ال ر این فص

ر متر

ر ادول شمارا  3نمایش ا اشدا

صتییات این انباشتهای عمدا تتضیحاتی ارائ

تاهد شدال
 1-6ذخایر آتاباسکای کانادا
شهر  MCMurrayر  240مای ی شمال-شمال شرق مبطق ا متنات ا ر آلبرتای شانا ا واقاشدا استالاین
شهر ر حاشی شرقی بزرگترین ذ یرا ماس قیری اها واقاشدا است(شک شمارا)3ال ر حقیقت ر
حال حاضر س انباشت ای ی ر افقهای اداگان ای ر رستبات شرتاس میرین وات ار (شک شمارا)4ال و
انباشت شتچکتر رمجمتع بزرگتر ام هر ذ یرا شبا ا شدا ر اها میباشبد(ب اساثبای شمرببد قیر
 Oficina-Tembladorر شرق ونزوئال)ال
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شکل شماره  3نقشه محل ارزیابیشده ذخیره ماسه قیری شمال آلبرتا

شکل شماره  4سطح مقطع شرقی-غربی نشاندهنده الیههای زمینشناسی ماسه قیری آتاباسکا

پبجاا فتت با یی ماس قیری  Wabiskawر ناحی  MCMurrayارای سن ممینشباسی
 Barremian-Aptianاست و  150فتت ام بیشترین قسمتهای این تت ا ماس سبگی ارای سن
 Valanginianیا قدیمیتر میباشدالسن ممینشباسی ذ یرا  Bluesky-Gethingاحاما ً Aptian
بت ا و ماس قیری  Grand Rapidارای سن ممینشباسی  Albianاستال
14

www.iranbitumen.co

قیر،آسفالت و ماسه های قیری

شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

مخام ای ی انباشت  MCMurray-Wabiskawر قاعدا این تشکیالت یافت شدا است و ب طتر
مشخص شام ماس سبگهای ریگ ار با شراس بدیبگ رشت است ش ب وسی قیراسیمانی و تثبیتشدا
استال ر تتالی با تر ماس سبگ ان ببدی شدا ریز تا رشت و همچبین سی ت قرارگرفا استال اعاقا بر
این است ش این ماس سبگها ام ر بمت های سبگهای پرشامبرین ش

ر حدو  100مای ی شمال شرقی

ریاچ آتاباسکا قرار ارند نشأت گرفا اندالهر و انباشت  Bluesky-Gethingو  Grand-Rapidام ذرات
شم ماوی ار()subangularشتارتز و ان های چرت تب گر شدا تشکی شدااندالماس سبگ هر و انباشت
غالباً ام گ تشتنیت تشکی شدا و ارای ماتریکس آهکی استال
ر سارا بخش پاییبی انباشت  MCMurray-Wabiskawام ماس های رو ان ای تا لاایی تشکی شدا
استالاحاما ً قب ام ایجا شکست  Hauternaianر رستباتا ریاچ و باتالق محیطی براثر فرونشت
ایجا شدااندال
ر مقایس ر ساراهای هر و انباشت  Bluesky-Gethingو  Grand-Rapidمعمت ً ر محیط نز یک
ب

ساح

ایجا شدااندااگرچ

ذ ایر مغالسبگ

ر

ی های  Bluesky-Gethingمشاهداشدا

استالماس های قیری  MCMurray-Wabiskawو  Bluesky-Gethingر سطح ب وسی

یک

تتپتگرافی نامبظم ام رستبات پرشامبرین تا ژوراسیک پتشاندا شدا استالام این ی برای شبارل تغییرات
ضخامت انباشت  MCMurray-Wabiskawاسادا اشدا ش

ارای شیب  5-25ft/mileب سمت

ابتب غرب استالاین ماس ها ر نز یکی گرشیبی وونین-می سیسی پین قرار ارند رحالیش ماس های
 Bluesky-Gethingبر روی چبد گرشیبی بین می سیسی پین و ژوراسیک قرارگرفا است(شک
شمارا)4

 2-6ذخایر جزیره ،Melvilleکانادا
ازیرا  Melvilleر س اح ش مالی یج ماری ر  1450مای ی ش مال ا متنات قرار ار (ش ک
شمارا)5الماس سبگ های تریاس ام سامند  Bjorneاین مبطق آغشا ب آسدالت طبیعی می باشدال
انبا شت های ناحی آتابا سکا ارای ر سارا لاایی و شراس بدیبگ یک سا ه سابدالاین ر سارا برروی یک
گر شیبی با سن تریاس همراا با ر ستبات ب شدت چین تر ا پب سی تانین-پرمین قرار گرفا ا ستاش
بیشارین ر بمت آ

ر قسمت ابتبی ر حاشی حتض  Svedrupقرار ار (شک شمارا)6ال

این انبا شت های ژورا سیک برروی  Disconformityسامند  Bjorneقرار گرفا اندالاین انبا شت ش
سال  1962ششف شد ر فتای ممانی ر طتل یک ر بمت  60مای ی یدا شدا استال
15
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ارند ش همراا با نتاحی پرتبش و یا نز یک مح های گس ی تشکی شتندالاگر

ماس های این تشکیالت ب یترت اانبی پیتسا بت ا(این متضتع هبتم اثبات نشدا است)و ارای اشباع
شدگی ام قیر(ب طتر میانگین ر حدو  50رید میزا اشباع شدگی ماس های قیری آتاباسکا)ب سمت
شمال سامند Bjorneبرای حدو یک مای را اشا باشدااین انباشت ر ر ا ستم بزرگارین انباشت های
ماس قیری ممین قرار تاهد گرفتال

شکل شماره 5

نقشه زمین شناسی ماسه های قیری جزیره  Melvilleکانادا
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مقطع عرضی شمالی جنوبی نشان دهنده مشخصات زمین شناسی ماسه قیری جزیره Melvilleکانادا

 3-6ذخایر کمربند قیری ، Oficina-Tembladorشرق ونزوئال
شمرببد قیریOficina-Temblador

رناحی شرق ونزوئال ر امادا شمالی رو ان  Orinocoقرار

گرفا ا ست( شک شمارا)7البا این ش این مبطق ام لحاظ ممین شبا سی ب
اس ت ولی تص تر می ش ت ش این انباش ت ماس

تبی برر سی و مطالع ن شدا

های قیری بزرگ تر ام انباش ت MCMurray-

 Wabiskawبا شدالاین انبا شت ر ی های الیگت سن سامند  Oficinaقرار گرفا ا ستالاین ما س ها
رمباطق ش مالی ش ندت بیش تری ارند ارای ص تی یات رنگ اشس اری روش نا ان ببدی ریز تا
رشت ب همراا لیگبیتاسی ت وشی های نشا

هبدا ر سارا های لاایی استال

ام لحاظ س ا ااریاس امند  Oficinaبا س امند شرتاس

 Tembladorهمپتش انی می شبد و ر س مت

ابتبابخ شی ام ناحی ما س های قیری برروی سپر  Guianaواقا شدا ا ست و شیب این مبطق نیز ر
حدو  2الی  4را ب سمت شمال استال

17
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نقشه مکان ماسه قیری، Oficina-Tembladorشرق ونزوئال

 4-6ذخیره ،Bemolangaماداگاسکار
انباشت  Bemolangaر ناحی  Morafenobeر شرق ما اگاسکار واقا شدا استالاین انباشت ام نظر
میزا ذ یرااستمین انباشت شبا ا شدا ماس های قیری ممین می باشد ش

ر بخش با یی قسمت

میرین گروا  Isaloواقا شدا است(مما ممین شباسی تریاس)(شک شمارا)8ال
ماس های مر رنگاقرمز و سدید با شراس بدیبگ رستبات قارا ای ام سیسام  Karrooش بخش عمدا آ
شن و سبگ ریزا بت ا و شن های ماخ خ ب یترت مح ی تتسط رس های  Bemolangaپتشش ا ا
شدا اندالنز یک ترین گرشیبی شبا ا شدا ر تتالی  Bemolangaر قاعدا انباشت  Aptianظاهر
می شت ش برروی سبگ آهک  Bathonianقرار گرفا استال ایک های شرتاس یا ادیدتر ام آ اماس
های قیری را با شک های مح ی ناشی ام آسدالت قطا می شببدال

18
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نقشه زمین شناسی ماسه های قیری ،Bemolangaماداگاسکار
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مقطع عرضی زمین شناسی ماسه های قیری ،Bemolangaماداگاسکار

 5-6ذخیره ، Asphalt Ridgeناحیه ،Utahایاالتمتحده آمریکا
س ذ یرا ای ی ماس های قیری ر ناحی  Unitaایالت ماحدا آمریکا وات

ار ش شام

Asphalt

RidgeاSunnysideو Whiterocksمیباشدالاالبتتا است ش هریک ام انباشتهای فتق ویژگیهای
اص ت را ارندالبزرگترین انباشت ماس های قیری ایالت ماحدا امریکااانباشت  Asphalt Ridgeاست
ش

ر سمت شمالی حتض  Unitaنز یک شهر ورنال واقاشدا است(شک شمارا)10ال ر این انباشت

آغشاگی ر قسمت با یی ی های شرتاس سامند  Mesaverdeو ی های اولیگتسن سامند Duchense
 Riverرخ ا ا استال
 Asphalt Ridgeو سبگهای حاشی ای ب وسی حدو  100فتت شی ام هم اداشدااندالسبگهای
حاشی ای ارای شراس بدیبگ ساح ی استالسا اار این انباشت  Monoclinalبت ا و ارای شیب حدو اً
 10را ای ب سمت ابتب و ابتب غربی ر ی های شرتاس و شیب حدو اً  6را ای ر رستبات
الیگتسن استال
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نقشه مکان انباشتهای اصلی ماسه قیری حوضهUnitaدر ایاالتمتحده آمریکا

مقطع عرضی شمال شرق-جنوب غربی زمینشناسی هندسی در ذخایر Asphalt Ridgeایالت Utah
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 6-6ذخیره ، Sunnysideناحیه ،Utahایاالتمتحده آمریکا
ر فای حدو اً  75مای ی ابتب غربی انباشت ماس قیری  Asphalt Ridgeاانباشت یگری ر مبطق
 Sunnysideر ماس سبگهای  Wasatchو قسمت تحاانی ی های باسن ائتسن سامند Green
 Riverقرارگرفا استال
انباشت  Sunnysideر حتض  Unitaر سمت مقاب انباشت  Asphalt Ridgeقرارگرفا و شیب آ
 3تا  10را ب سمت شمال شرق استالتصتر نمیشت ش گسارش و چین تر گی تأثیری بر اشباعشدگی
ش

ر بیش ام یک باما ممانی ر یکستم با یی سامند  Wasatchرخ ا ا استا اشا باشدال

 7-6ذخیره ،Selenizzaآلبانی
بزرگترین انباشت ماس های قیری ر اروپااذ یراای است ش

ر Selenizzaا ر شمال شرق شهر

 Valonaر آلبانی قرار ار (شک شمارا)12الاین ناحی ربرگیرندا میدا ندای  Patosاست ش ر سراسر
آ آغشاگی ب آسدالت طبیعی رخ ا ا استالقیر ذ یرا  Selenizzaر ماس های عدسی باسن میتسن
میانی و با یی قرارگرفا استالشبگ تمرای پ یتسن پتشانبدا نیز ب یترت مح ی چار آغشاگی شدا
استالاین انباشت غالباً(ولی ن ب طترش ی) ریایی است و انباشاگی ب وسی گس های عرضی شبارل می
شت ال
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نقشه مکانی و همچنین مقطع عرضی زمینشناسی هندسی منطقه ،Selenizzaآلبانی

 8-6ذخیره  White Rocksناحیه ،Utah,ایاالتمتحده آمریکا
ماس های قیری  White Rocksر حدو بیست مای ی سمت غرباشمال غربی شهر ورنال قرارگرفا
است(شک شمارا)10الذ ایر حتض  Basinاملحاظ سا ااری و چیب شباسی ماداوت میباشدالانباشاگی ر
ی های ژوراسیک میانی سامند  Navajoر ماس سبگهای تب تا ماتسط ان ببدی شدا با شتارتزهای
گر شدا رخ ا ا استالاین سامند ر حدو  1000فتت ضخامت ار ال ی ها ارای شیب حدو اً  60را
ب سمت ابتب شرق حتض  Unitaاست و ر عمق آ ها گس ش رخ ا ا است(شک شمارا)13الب نظر
میزا اشباعشدگی با مقدار شکست تباسب ار ال
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مقطع عرضی زمینشناسی ناحیه ،White rocksایالت Utah

 9-6ذخیره ،Ednaکالیفرنیا
بزرگترین انباشت ماس های قیری شالیدرنیا واقا ر مبطق  ( Ednaر فای  8-3مای ی ابتب و ابتب
شرق ) San luis Opispoر حتض سا ااری شتچک مبطق ساح ی ر غرب گس San Andreas
است(شک شمارا)14المخز آ ماع ق ب مما میت-پ یتسن سامند  Pismoاست ش فسی

ار بت ا و

شام شبگ تمراهای ریاییاماس سبگاماس سبگ سی یسی و شی سی یس ار استال
سامند  Pismoبا یک گرشیبی بر روی یک تت ا عظیمی ام شی های سی یس ار سامند Monteray
قرارگرفا است(شک شمارا )15و عمتماً ارای تک هایی شی بت ا ش ام سامند Monterayمشاق شدا
استالر بمت ماس های قیری ر مباطق پراشبداای ر هر و سمت ناو یس باریک با بیشیب شیب 40
را پدیدار شدا استال
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نقشه محل انباشتهای اصلی ماسه قیری کالیفرنیا
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شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

سطح مقطع هندسی ماسه قیری ،Ednaکالیفرنیا

 10-6انباشت ماسه قیری ناحیه ، Peor Springsایالت Utah
انباشت ماس قیری ناحی  Peor Springsر حدو  60مای ی شرق انباشت  Sunnysideواقاشدا و ر
بسیاری ام ابب ها شبی یکدیگر میباشبدالاشباعشدگی ر ماس سبگهای عدسی مما ائتسن سامند
 Wasatchرخ ا ا و ارای و ی ای ی باضخامت حدو  30الی  85فتت استالشیب مبطق ای با آمدگی
 Uncompahgreر حدو  4الی  8را ب سمت شمال غرب استال
 11-6انباشت ،Guanocoشرق ونزوئال
ریاچ آسدالای  Guanocoر  105مای ی غرب هماای

ت

ر تریبیدا واقاشدا است(شک

شمارا)16الاین آسدالتها ر رستبات آبرفای باقیماندا ر سامند  Las Piedrasباسن میت پ یتسن
تشکی شدااندالاین سامند ب سمت شمالاشمال غرب ریاچ  Guanocoشیب ار و املحاظ سبگشباسی
ارای ماس سبگ و لیگبیت استالاین مبطق املحاظ سا ااری شام سامند  Las Piedrasاست ش با
گرشیبی بر روی رستبات ریایی گروا  Guay utaبا سن شرتاس قرارگرفا ش ام سبگآهک با شکساگی
میا و آرژی یت تشکی شدا استال
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شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

نقشه مکانی و همچنین مقطع عرضی هندسی ناحیه ،Guanocoونزوئال

 12-6انباشت ،Santa Rosaنیومکزیکو،ایاالتمتحده آمریکا
انباشت  Santa Rosaر قسمت مرشزی نیتمکزیکت ایا تماحدا آمریکا ر ماس سبگهای تریاس با یی
سامند  Santa Rosaواقاشدا استالاین سبگها ام تتالیهای قرمزرنگ شام
ماس سبگها تشکی شدااندالابس ی

رسهااشی

ها و

ارای آغشاگیاماس سبگهای غیر ریایی ماوی ار تا گر شدا با

ان ببدی تب تا ماتسط با سن میتسن استالر ساراها احاما ً رو ان ای بت ا و رستبگذاری ر طتل
یک ورا ممانی با آبوهتای مرطتب و معادل رخ ا ا استال
 13-6انباشت ،Sisquocکالیفرنیا
ر این انباشت بزرگ ماس سبگ قیری شالیدرنیا ر رستبات پ یتسن با یی  Sisquocر مبطق ای ب وسعت
 25مای مربا بین  Salmon Hillsو رو ان  Santa Mariaبخش  Santa Barbaraقرارگرفا
است(شک شمارا)14ال
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شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان

ار و این ماس سبگها ام ذرات شتارتز ماوی ار تا

گر شدا تشکی شدا ش عمتماً ارای ان ببدی ماتسط میباشبدالرستبات این انباشت ارای چین تر گی
بت ا و این چین تر گی اثر چبدانی ر میزا آغشاگی ندار ال
 14-6انباشت  Davis-Dismal Creekو  Kyrockایالت کنتاکی
انباشت آسدالای  Davis-Dismal Creekو  Kyrockر بخش  Edmonsonایالت شبااشی آمریکا
واقاشدا (شک شمارا )17و قیر ر ماس سبگ پبسی تانین سامند  Pottsvilleوات

ار ال ر انباشت

 Davis-Dismal Creekماس سبگها ارای ی ببدی نامک و شی ی است ریترتیش

ر ذ یرا

 Kyrockشبگ تمراها ر ماس سبگ قاعدا قرارگرفا استالبیشترین مقدار آسدالت ر ماس سبگهای
 Bee springsوات

ار الر ساراها غیر ریایی بت ا و ی های ذغال سبگیاماس سبگهای Bee

 springsرا ام ماس سبگهای شبگ تمرایی قاعدا ادا میشبدالشیب بین  3الی  4را و تتالیها ب وسی
گرشیبی می سیسی پین-پبسی تانین پتشش ا ا میشتندال

شکل شماره 17

نقشه زمینشناسی ایالت کنتاکی،نشاندهنده محل انباشتهای اصلی آسفالت
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 15-6انباشت ، Dernaرومانی
ذ یرا  Dernaر قسمت شرقاشمال شرقی مبطق  Oradiaبین رو ان های  Sabes korosو
 Berrettyoقرارگرفا است(شک شمارا)18الماس قیری لیگبیای ر پ یتسن با یی سامند Pannonian
ب وات آمدا استالر ساراهای سبگ مخز اغیر ریایی بت ا و نشا هبدا رستبگذاری ر طتل یک ورا
پسرفت استال گرشیبی ر انباشتهای ائتسن و میتسن مشاهدا میشت ال

شکل شماره 18

نقشه زمینشناسی و محل انباشت آسفالتی Derna

 16-6انباشت ، Cheildagمنطقه  Kobystanآذربایجان
این انباشت ر میتسن میانی مبطق  Cheildagر  15مای ی غرب و ابتب غرب شهر باشت آذربایجا
قرارگرفا و ماس ها ر طبق ابتبی تاقدیس  Cheildagر بمت

ارندال

 17-6انباشت ، Santa Cruzکالیفرنیا
این انباشت ر  56مای ی ابتب ساندرانسیسکت ر ماس سبگهای میتسن سامندهای  Monterayو
 Vaquerosقرارگرفا و شمی قدیمیتر ام انباشت  Ednaو  Sisquocمیباشدالاملحاظ سبگشباسی
شام ماس سبگهای ناپیتسا غالباً ریگ ار با ذرات ماتسط ب همراا شتارتزهای ماوی ار تا گر استال
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ایک های ماس سبگی شی های  Monterayرا قطا میشببدالسبگها و ی ها ارای شیب بین  3الی 7
را ب سمت ابتب بت ا و بر روی یتریت های شتارتز ار شرتاس قرارگرفا اند(شک شمارا)19ال

شکل شماره 19

مقطع عرضی انباشت ماسههای قیری ،Santa Cruzکالیفرنیا
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شرکت فیدار یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت ،گاز و مواد پتروشیمی است و تحت نظارت اتاق بازرگانی ایران فعالیت مینماید .گروه
فیدار در ابتدا فعالیت خود را از سال هزار و سیصد و هفتادوهفت و تحت عنوان شرکت فیدار ثنا شروع کرد و در طی سالهای گذشته و با کسب
تجربیات فراوان متخصصین گروه فیدار گامهای بلندی درزمینهٔ صادرات قیر به سراسر جهان برداشتند؛ و گروه فیدار بهوسیله ا ستفاده از امکانات
مدرن بستتتهبندی قیر موجود در کارخانه فیدار اصتتفهان توانستتته به یکی از بزرگترین و مطرحترین صتتادرکنندگان قیر ایران در عرصتته بینالملل
تبدیل بشود .ارائه خدمات متنوع درزمینهٔ صادرات مواد نفتی و بخصوص قیر ازجمله استفاده از بستهبندی بشکه فلزی و پلیبگ و همچنین اظهار
کاال در گمرکات باعث شده تا نام فیدار بهعنوان یک نام معتبر در بازار بینالمللی تلقی گردد.
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