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 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 قیری یهاماسهت و قیر ، آسفال                             

 مقدمه  .1

 

ام مبابا  یبر اربهرافس  ی ی  ر اها ا اشاش  ا  و  یهاس  ت تاس  ادا ا ام مبابا ای   ی  یبا روند افزایش  

مبابا  ر  اییژاوطبیعی  یگر متات   ر ممین  ارای اهمیت فراوانی ش   دا اس   تال ب    ی   یهاس   ت ت

چشمگیری برای مبابا رو ب  افتل ندت و گام  یها مکم تتانبدیمقیری  یهاماس  سارس قیر ا آسدالت و 

 هرحالب بالقتا وات   اشا  استال  یهاست تا عالق  برای اسادا ا ام این مبابا  سال های ا یر ر  باشبدال

ا ایبک  ب الیز قرار نگرفا  استالااا ع می متر  تحقیق ا بررسی و آناامالی بت ا و تتسط مر نسبااًاین عالیق 

ی ول اندشر امیا ی برای تحقیق  ر متر  این مبابا بالقتا س  ت ای  هایگذاریی س  رماای ا ند یهاش  رشت

  الباشدینم ر  سارس  یراحاب ناایج این تحقیقات 

رای ب الم  یینب شداشبا ا با  عتت ام شارشباسا   هاست تتمرشز برای اسادا ا ام این  مبظترب هدایت 

استال سر بیرا   شداانجامقیری  یهاماس آسدالت و ا ام قیر  یبر اربهراو  ارائ  مقدار شبا ت ما ام مبابا

امیدوارند ش  این شااب برای  انشمبدا  ا مهبدسین و شسانی ش   ر حال حاضر مشغتل ب  تحقیق  ر این 

و تتس   ع   ر متر  این  قمدید بت ا و متاب ایجا  انگیزا برای  یگرا   ر اهت تحقی باش   بدیمممیب  

 ر این ش  اس  ت  یام شمیت آ  ا هد  این شااب ا ایجا  انگیزا برای محققیب نظری  ر  ش  ت ال هاتس  ت 

 الممیب  مشغتل ب  شار هسابد

 قیری یهاماسه .2

 تعریف:

شدا( هسابد ش  حاوی قیر ) شدایتتثب)رستبی  یهاسبگقیری  یهاماس   هاییدروشربنهو یا تثبیت ن

سابد ش   ر حال طبیعی  اامد و نیم  اامد( و  یگر متا  ندای سب سبگین ه تا  بامیابی م یهاروش ی  و

شمار  ها آش  گراویای  شتندیمبرای متا  ندای اسادا ا  معمت ً هاروشاین  الباشبدینم اسادا اقاب ندای 

ت سا شدااعالم ا ااباسکا شهر آلبرتای شان رو  ان  آ یهاماس مبابا ندای  هایی  باشدال  ر  API 012ام 

یف  وونین با یی نشأت گرفا  است ش  ر یهامراا ام  احاما ً شرتاس  پاییبی یهاماس ش  محاتای قیر 

 الاندقرارگرفا هم  ینز یکو  وونین  ر بر اثر  گرشیبی بین شرتاس  پاییبی 

س و  رمها ام مخام   وونین ب  سمت  هایشکساگفرار ندت و گام ام طریق  س   ر طتل م یهاما ما  شرتا

بت ا  یارو  ان  مبشأ ارای   ار یرقشتارتزی  یهاماس  شدا استال یننشت  هاماس پس  ر این سو   ا ارخ

 ی تبب   آ یهاماس  اس ت  ش   ییهامکا  باش بدیمش   ارای بیش ارین مقدار قیر  حاض رمبابا حال  و

 18-20حاتی قیر متات   ر حدو  ما  هاماس   مباس  ب  یببد ان با  هارو  ان ش  دا اس  تال  ر  یببد ان 
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 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

است ش   پرشدامتا  ندای  ی  وسب فضاهای  الی  رید 90بیش ام  الباشدیماشباع  یهاماس  ی رید ومن

 الرسدیم نظرا مرطتب ب  ه رنایج  ماس  

شکیالت  س Mc Murrayت ستبات  مار 10-13شام   یپاییب  شرتا شت  یارو  ان ر شت و  ی ی  ر  ر

 ییبیپاسکشن های مار پتشاندا شدا استال  30-45ات ماس  و سی ت ب  ضخامت ش  تتسط رستب است

 استال شدافشر ا تمرا های  تب گو شب GritStoneشام   معمت ً

 ا ا ونزوئال ا او سا اار بیست ذ یرا ای  قیر  ر شان هار ساراا  یشباسسبگا  شباسییب چازئیات 

ا رومانی و اتحا ی  اماهیر شتروی سابق و همچبین  ا دیبتری ی اامریکا ا آلبان ماحدایا تاما اگاسکار ا 

 استال مباشرشدا شداشبا ا  یگر مباطق 

اباسکا مبطق  شمالی ندای آ  یهاماس ندت  ر  مارمکعب می یت  57700ش  بیش ام  شت یمگما  م ا 

Fort Mc Murray  ا مجمتع مبابا ندای ل آلبرتا مشابهی  ر مباطق شما یهاتجماوات   اشا  باشدال با

 الشت یممارمکعب برآور  می یت   115000الی  95000 ر حدو   احاما ًا  را

شمال  ناباسکا و مبابا ندت سبگیندای آ  یهاماس )بامیافت ندت ام  ر یک مقال  بسیار عالی تحت عبتا  

 عالوا بر آ  مبابا عظیمی ن و نیکتلز( ب  این متضتع اشارا شدا استالاثر متنگ روش  راا ی  وسب آلبرتا 

وات   ار  ال همچبین مبابا  یارو  ان اباسکا و مباطق ندای شمال آلبرتا  ر آ اباسکا ا و یهاماس ام قیر  ر 

 یبک باااستال  شداششف  Cold Lake  و  Marten Hillsعظیمی ام ندت سبگین  ر مباطقی مانبد 

قیر  الدباشیمماداوت  شامالً  هاآ   ات اما ویسکتمیمشاب  اس شامالًندت سبگین و قیر ا  یمیاییش تاص 

 یهاماس شاری  ار ال  تاص ندت سبگین تحرک بی ش ی رحالاست  حرشتیب ر  مای تشکی  ا  اساساً

  استال شداارائ  1اباسکا و قیر متات   ر آ   ر ادول شمارا ندای آ 

 
 ر آناباسکا و قیر موجود دنفتی آد یهاماسهخواص  1جدول شماره 
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هیدروشرببی و یا اسادا ا ام گرما اهت شاهش ویسکتمیا  قیر وات   یهاحالل راا با اسادا ا ام ی هاروش

 یترتب و یا ایبک   داسادا ا ام تزریق بخار ب  وات  آیم با مساقی طترب  تتاندیم ا ام گرما  ار ال اسادا

ممایشی آ یهابرنام بسیاری ام   راا ب  وات  آیدالتزریق هتا برای احاراق بخشی ام قیر  ی  وسب مساقیم غیر

 الشت یممیدانی با اسادا ا ام فباوری بامیافت انجام  یترتب و هم   هایشگااآمما ر حال حاضر هم  ر 

 

 تکامل حرارتی آسفالت طبیعی  .3

 رنگرایت یا  تا شم امروشن ا مایعات با گرانروی  یتاشممتا  شب  ندای  ر اشکال مخا دی ام رنگ روشن  

 یدتتلقاب ش  محصت ت مایا  شت یمگدا   معمت ًوات   ار ال  رنگیراتنیم  اامد ویسکتم  و سرانجام اامد 

 ندت  ام   و سا ب   معمت ً هاآ  روینامانیسابدال  گتن  ینبدمتا  اامد و نیم  اامد  ش ی ریترت هست

 ساًابعا  فیزیکی یک ما ا نامط تب و اسا امنظرسا ا و  ال تعریف آسدالت ب  بیا شتندیم تمایز  ا او آسدالت 

ر مو  گدام ش   اامد ال چبین تتییداتی شام  ویسکتم مایا یا اامد ا قیر مو  ذوب و یا قیر باشدیممبهم 

شربن  ی ستلدید مح تل است ا ب  این متضتع ش   صتییات فیزیکی آسدالت ممکن است نایج  تداوت 

 ال هبدینمبار است اعا اساسی ر متار  

یت  و اشسیداسمانبد آب شکساگی ا  محیطییستمبر اساس عتام   تتاندیم ماغیر این  صتییات  رواقا

ایی را یشیم ببدییبترشام  یاگسار اهر و  سا  ام متا  سبگین ا طیف  امآنجاش ستلدیداسیت  باشدال 

  تالنیس بیبییشپروشن قاب   یترتب  هاآ تشخیص هتیت   هبدیمپتشش 

 شدت بش  سیا ت و اامدات شب  آسدالای ممکن است  اند اشا اشارا  متضتعا یراً نتیسبدگانی ب  این 

ریایی باشا تجزی  براثرممکن است  هایژگیودال این بعاری ام سری آلکا  ها باش شامالًنایاب بت ا و یا حای 

 اتی ا  ساختش تغییرات قرار گیر  یهاآب ی  وسب سبگ مخز   ش ی ریترتب  وات  آیدال این پدیدا 

 ت  را ام اازای مخا ف  یاممتر نغذای  شتندیمب مباق  آاین  ی  وسب ش   هایییباشار الافادیماتداق 

 الشببدیممتا  ندای اناخاب 

ال شتندیماذب  هایکروارگانیسمماین  ی  وسب  سری آلکا  ها ترایحاً مخصتیاًاشباعا هاییدروشربنه

لاراسیت  آستلدات متات   ر آب اتی مشاق شت  ا  هاییت ممکن است ام  یاممتر نسیژ  اش امآنجاش 

  متا  ندای اغ ب مسا زم مقدار گتگر م ایی استال میکروبی

ک ماابتلی مائد( و محصت ت شدایغباازای سبک و تتلید هیدروژ  ضعیف )و احاما ً گتگر   مما همحذ  

بیشار  شدا و ویسکتمیا  آ  ترینسبگمعبی است ش  ممکن است ندت  ش  ممکن است نامح تل باشد ب  این

 شت ال

خ خ  ما یهاسبگاشباع  ر  یهامح تل ی  وسب  هاآ ال باشدیم شایا نسبااًممین ذ ایر آسدالای بر روی 

 الممکن هدیم ت  را نشا  سطحی  یهار بمت  یترتب ال و اغ ب آیبدیمو یا رستبات غیر فشر ا ب  وات  
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ش   Unita Basinمانبد قیر آ اباسکاا ریاچ  تریبیدا  یا برمت اماونزوئالاآسدالت ونیزا هار بمت ست این ا

 ایالت ماحدا آمریکا و ابتب شرقی ترشی  بسیار چشمگیر باشدال Utahچبدین مای   راما  ار  و 

بسیار  هاییب هزو  یفباورکالت ام م ایر آسدالای ب   لی  مش یبر اربهراا انرژیاتفراوانی ذ ایر بالق باوات 

  تئتری و همچبین برای   ی نظرامنقط  حالینبااتتای  اقاصا ی ندار ال هاآ با  برای تتلید و اسادا ا ام 

 عم ی ااین ذ ایر یک چالش برای مطالعات ژئتشیمیایی استال

یک قاعدا ش ی  وا یچه بمعمت ً  ر نز یکی سطح ممین ر بمت   ارند ولی این امر  هاآسدالت یبک باا

البا فرض ایبک   ر اندشدایافت  یتتاهقاب آسدالای وات   ار  ش   ر عمق  یهاانباشتنیست میرا 

ر یترت   ممکن است آسدالت یج  رناگذشا اتجزی  بیتلتژیکی یک پدیدا گسار ا بت ا  شباسیینمم

اشاشافی حتض   یهاگمان ر مساعد بت   شرایط تحت  فن شدگی مجد  قرار گیر الحضتر آسدالت  

Aquitaine ) ماری ام سطح ممین این فرضی  را اثبات  4200تا  1900 ر عمق  )ابتب غربی فرانس

الاحاما ً  شتیم یتتاهقاب تخریبی ندت  ام با افزایش عمق  چار بهبت   هاییباشارالرفاار  یاژنزی شبدیم

دو  و ب ییریافا تغمانبد تکام   یاژنزی ندت  ام حرارتی  ر شرایط آممایشگاهی اطالعاتی  هاییشآمما

 تغییر را ارائ   هدال 

 خواص ژئوشیمیایی آسفالت طبیعی .4

 ا یباطمقاب آسدالت طبیعی است و این امر یکی ام شتاهد  هاییژگیوشاهش شدید  ر سری آلکا  ها ام 

ن ی بخش اش  باع هیدروشربشروماتتگراف-الگتی گام ی  وس  ب  ر متر  تجزی  بیتلتژیکی اس  تالاین فرض  ی  

مشارک  هاییژگیواستال ام  یگر  شدا ا انشا   1است ش  چبد نمتن  ام آ   ر شک  شمارا  شدااثبات

ست ش   سدالتاین ا شیمیایی و ترشیبات نا الص را  هاآ ییات  سیعی ام  صت البدین گیرند ی ربرمطیف و

شباعترتیبا امب  محاتی  ید و  امب  آ 34تا  5/0ام  شداا شباع ام  ر سبت ا ید  5/0تا  36رومایک/ ن  ر

 استال شداارائ  2ش   ر ادول شمارا  باشدیم

صری برای مقایس  بین 1)شک  شمارا Y-Xبا رسم این پارامارها بر روی محتر  فراهم  هانمتن (یک ابزار ب

دالت را   آستصا فی ب  نمایبدگی ام ندت  ام یا نمتن یترتب الهر نقط  تقریبی ام مبحبی هذلتلی شت یم

ات تغییریک نایج  تجزی  باشاریایی و ب  س   مت بعد عمت ی با  عبتا ب ب  س   مت افقی حرشت  هیم 

 آلاراسیت  حرارتی استال
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شماره  شباع در کلروفرم  – 1شکل  ستخراجرابطه بین محتوی ا شباع برای  شدها سبت آروماتیک/ ا سفالتو ن بیعی ط یهاآ

سفالت  سفالت ناحیه آکیتن        یسسوئمختلف .      =آ سه=         =آ سکا     یهاما سفالت=    قیری آتابا ا همراه ب یهاآ

 آمریکا،جنوب غربی آفریقا( متحدهیاالتا)ترینیداد،هاآسفالت=دیگر X    باریت یا روی  
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  هبدانشا  الولی این تداوت لزوماًباشبدیم ارای مقدار ماداوت گتگر   یاگسار ا طترب  هاآسدالت

مقدار گتگر  متات   ر ندت  ام اولی   شببدامبعکسمیرا ممکن است  یستن تریشبیا  ترشمآلاراسیت  

 باشدال

 صتییات متر  تتقا ام آسدالت ممکن است مربتط ب  سطح ب تغ ندت  ام  ر مراح  آغامین تجزی  

 ش  نسبای یترتب ااین رابط  امانبد شروژ  ه بعدیس  ارای شبک   پ یمرهایبرای بیتلتژیکی باشدال
Cr

Ct
 

ش  یک تتییف مشابهی  ر متر  ندت  اماآسدالت  رسدمیب  نظر  گتن ایناستال شدابیا  شت میامیدا ن

ام طریق نسبت  Rock extractطبیعی و 
Cr

Ct
 آمدا ستب اازاء با وم  متلکتلی با )مانبد آسدالان ها( 

 روی بر شداانجام هایگیریانداماتعدا  بزرگی ام  وسی  ب  رید  85/0الی  10/0غیر ام ال این مقدار ماباشد

برای آسدالت طبیعی )ادول  شداثبتمقدار  امآنجاش ندت و متار  مربتط ام پبج قارا مسابد شدا استال

ت أا نیم  بالغ نشاحاما ً ام ندت  ام نابالغ ت هاآسدالتاستااین  رید  65/0تا 40/0(  ر مح دو ا 2شمارا

 الاندگرفا 
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 خواص شیمیایی آسفالت طبیعی 2جدول شماره 
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 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 خواص شیمیایی آسفالت طبیعی 2جدول شماره 

 

 نیزمقیری  یهاماسهذخایر اصلی  .5

ییدی  س واژا تت شام   یهاما شداش   س قیری ابادا  ر مبطق  ندت و گام آلبرتا تعریف  ست ش  یاما  ا

 میافتو با تتلید یهاروش ام هیدروشرببی با ویسکتمیا  با ست ش   ر حالت طبیعی ام طریق  حاوی متا 

 نباشدال یشاداو  یبر اربهراعا ی قاب  

ست میرا  یر  گدان ست ا س  قیری نا ر صتل تقطیر تخریبی Tarقیر)واژا ما ( متات   ر ممین یک مح

ست و  شأیی برای  طترب متا  آلی ا س قضمبی چبین مب ستال شداگرفا قیری  ر نظر  هاییرما   رواقاا

 قیری استال یهاماس قیری و ماس  معمتلی  ر محاتی ندت  ام سبگین  یهاماس وا  تمایز بین 

ی ی  ارای ذ ایر عظیم و همچبین  یهامح  س با ذ یرا شمار  ییهامکا ا قیری متات   ر شرا  یهاما

شمارا  شک   شا   2ممین  ر  ستال شدا ا ان سیینممسن ا شتامقدار قیر شبا ضخامت انبا امحدو اا

ی ی  ست ذ یرا ا ضخامت روبارا بی شباعاشاراشار ندت و  س ا شمارا  یهاما  شداارائ  3قیری  ر ادول 

 استال
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 قیری یهاماسهاصلی  یهاانباشت یهامکاننقشه   2شکل شماره                       
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 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

       قیری یهاماسهاصلی  یهاانباشتمشخصات    3ره جدول شما                           

الباید  ر نظر  اش  ا  باش  یم ش  اطالعات آماری تمامی اندذشرش  دا ب  ترتیب شاهش ذ یرا هاانباش  تاین 

س مباطق  سکاامعمت ً ناقص بت ا و بر ی ام ارقام ازب قیری  یهاما شدا ناحی  آتابا ) ارای  ر ادول ذشر

 یترتب نیز تاشبت    Melville ازیراذ ایر همچبین برآور های تخمیبی است و   هبدانشا  (*عالمت

 استال ماندایباقناشبا ا  
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 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

الظاهراً این تتمیا نابرابر تا حدو ی ب    ی  باش  دیمشش  تر  8قیری محدو  ب   یهاماس   ای   ی  ریذ ا

سدالت طبیعی  ر  شکی  آ س  رامیغب  ییهاسبگت شی اآهکسبگمانبد  سبگما تا  سرپاناین و غیرا ا وا

ب  نبت  اطالعات شافی مربتط  باش   ت رونیاماالش   ت یمحدی نیز  قیری  ر  یهاماس    ای    ی  یهاان

فرانس    اآلما اس   تئیساایاالیا و ایرا  اس   تال)ناحی  اوشالهاما و تگزاس ب   لی  ایجا  ماس     قیری  ر 

 (شت ینمفتق  یببدر ااشام  آهکسبگ

س ذ ایر بزرگ  شکی  قیر یهاما ییات  شتندیمی  ر مباطقی ت صت سنیممش    مط تب برای  یشبا

شت شدال یهاانبا شا  با شک  قیر  15ام  شیب ریذ ا ش   ارای ییهامکا  هرحالب ازئی وات   ا می یت  ب

 الشتندیمای ی معرفی  یهاانباشت عبتا ب  راا باشبد 

 قیری یهاماسهزمین شناسی ذخایر اصلی .6 

 شدا ا انمایش  3قیری اها   ر ادول شمارا  یهاماس ام ذ ایر  شداثبتعمتمی  یاسشبنیمماطالعات 

ارائ   عمدا تتضیحاتی یهاانباشتانباشت شبااشی(ال ر این فص   ر متر   صتییات این  یاساثباب )است

  تاهد شدال

 ذخایر آتاباسکای کانادا 6-1

 استالاین شداواقاآلبرتای شانا ا  ر نات اشمال شرق مبطق  ا مت-مای ی شمال 240 ر  MCMurrayشهر 

(ال ر حقیقت  ر 3است)شک  شمارا شداواقاذ یرا ماس  قیری اها   نیتربزرگشرقی   ی ر حاششهر 

(ال و 4 ر رستبات شرتاس  میرین وات   ار )شک  شمارا یااداگان  یهاافقحال حاضر س  انباشت ای ی  ر 

شمرببد قیر  یاساثباب )باشبدیم ر اها   شداشبا ا ذ یرا  ام هر تربزرگ  رمجمتع ترشتچکانباشت 

Oficina-Temblador ر شرق ونزوئال(ال  
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 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 قیری یهاماسهاصلی  یهاانباشتمشخصات    3جدول شماره 
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 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 ذخیره ماسه قیری شمال آلبرتا شدهیابیارزنقشه محل    3شماره  شکل

 

 ماسه قیری آتاباسکا یشناسنیزم یهاهیال دهندهنشانغربی -سطح مقطع شرقی   4شماره  شکل

 یشباسنیمم ارای سن  MCMurray ر ناحی   Wabiskawپبجاا فتت با یی ماس  قیری 

Barremian-Aptian  ارای سن  یسبگماس این تت ا  یهاقسمت نیترشیبفتت ام  150است و 

Valanginian  ذ یرا  یشباسنیممالسن باشدیم تریمیقدیاBluesky-Gething  ً احاماAptian 

 استال Albian یشباسنیمم ارای سن  Grand Rapid بت ا و ماس  قیری
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 طترب  ر قاعدا این تشکیالت یافت شدا است و  MCMurray-Wabiskawمخام  ای ی انباشت 

 شداتیتثبقیراسیمانی و    یوسب با شراس بدیبگ  رشت است ش    ارگیر یهاسبگماس شام   مشخص

ا  بر استال اعاق قرارگرفا شدا ریز تا  رشت و همچبین سی ت  یببد ان  سبگماس ر تتالی با تر استال 

مای ی شمال شرقی  100پرشامبرین ش   ر حدو   یهاسبگ یهار بمت ام  هاسبگماس این است ش  این 

ام ذرات  Grand-Rapidو  Bluesky-Gethingالهر و انباشت اندگرفا  ریاچ  آتاباسکا قرار  ارند نشأت 

هر و انباشت  سبگماس الاندشدا یتشکچرت  تب گر  شدا  یها ان (شتارتز و subangular) ار یماوشم 

 و  ارای ماتریکس آهکی استال شدا یتشکغالباً ام گ تشتنیت 

 شدا یتشکتا  لاایی  یارو  ان  یهاماس ام  MCMurray-Wabiskawر سارا بخش پاییبی انباشت 

فرونشت  براثر ر رستباتا ریاچ  و باتالق محیطی  Hauternaianما ً قب  ام ایجا  شکست استالاحا

 الاندجا شدایا

معمت ً  ر محیط نز یک  Grand-Rapidو  Bluesky-Gethingهر و انباشت  یهار سارا ر مقایس  

 شدامشاهدا Bluesky-Gething یها ی  ر  سبگمغالااگرچ  ذ ایر اندجا شدایاب  ساح  

یک    یوسب  ر سطح  Bluesky-Gethingو  MCMurray-Wabiskawقیری  یهاماس استال

تتپتگرافی نامبظم ام رستبات پرشامبرین تا ژوراسیک پتشاندا شدا استالام این  ی  برای شبارل تغییرات 

ب  سمت  25ft/mile-5ش   ارای شیب  شدااسادا ا MCMurray-Wabiskawضخامت انباشت 

 یهاماس  ش ی رحالپین قرار  ارند  یسیسمی - گرشیبی  وونین یکی ر نز  هاماس استالاین  ابتب غرب

Gething-Bluesky است)شک   قرارگرفا پین و ژوراسیک  یسیسچبد  گرشیبی بین می  یبر رو

 (4شمارا

 

 ،کاناداMelvilleذخایر جزیره  6-2

 ی ش   مال ا متنات  قرار  ار )ش   ک  مای 1450 ر س   اح  ش   مالی   یج ماری  ر  Melvilleازیرا 

 این مبطق  آغشا  ب  آسدالت طبیعی می باشدال Bjorne(الماس  سبگ های تریاس ام سامند 5شمارا

سکا  ارای ر سارا  لاایی و شراس بدیبگ یکسا  هسابدالاین ر سارا برروی یک  انباشت های ناحی  آتابا

شدت چین  تر ستبات ب   سن تریاس همراا با ر شیبی با  سی تانین گر ستاش- ا پب   پرمین قرار گرفا  ا

 (ال6قرار  ار )شک  شمارا Svedrupبیشارین ر بمت  آ   ر قسمت ابتبی  ر حاشی  حتض  

سیک برروی  شت های ژورا شت ش   ر  Bjorneسامند  Disconformityاین انبا قرار گرفا  اندالاین انبا

 ی ی  یدا شدا استالما 60ششف شد  ر فتای  ممانی  ر طتل یک ر بمت   1962سال 
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 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

این ماس  های غبی تمای   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 ماس  های قیری آتاباسکا(ب  سمت  رید میزا  اشباع  50شدگی ام قیر)ب  طتر میانگین  ر حدو  

برای حدو  یک مای  را  اشا  باشدااین انباشت  ر ر ا ستم بزرگارین انباشت های  Bjorne شمال سامند

 ماس  قیری ممین قرار  تاهد گرفتال

 

 کانادا Melville جزیره قیری های ماسه شناسی زمین نقشه     5شماره  شکل
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 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 کانادا Melvilleشمالی جنوبی نشان دهنده مشخصات زمین شناسی ماسه قیری جزیره مقطع عرضی     6شماره  شکل

 

 ،شرق ونزوئال Oficina-Tembladorذخایر کمربند قیری  6-3

شمالی رو  ان   Oficina-Temblador  شمرببد قیری شرق ونزوئال  ر امادا   قرار  Orinoco رناحی  

شمارا شک   ست) شدا  (البا این ش  این مبطق 7گرفا  ا سی ب   تبی بررسی و مطالع  ن شبا ام لحاظ ممین 

-MCMurrayاس  ت ولی تص  تر می ش  ت  ش  این انباش  ت ماس    های قیری بزرگ تر ام انباش  ت 

Wabiskaw  سامند سن  شت  ر  ی  های الیگت شدالاین انبا س  ها  Oficinaبا ستالاین ما قرار گرفا  ا

ت رنگ  اشس  اری روش  نا ان  ببدی ریز تا  رمباطق ش  مالی ش  ندت بیش تری  ارند  ارای  ص  تی  یا

 وشی  های نشا   هبدا ر سارا های  لاایی استال  رشت ب  همراا لیگبیتاسی ت

همپتش  انی می شبد و  ر س  مت  Tembladorشرتاس     دبا س  امن Oficinaام لحاظ س  ا ااریاس  امند 

سپر  س  های قیری برروی  شیب ا Guianaابتبابخشی ام ناحی  ما ست و  شدا ا ین مبطق  نیز  ر واقا 

  را  ب  سمت شمال استال  4الی  2حدو  
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 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 ،شرق ونزوئال Oficina-Temblador نقشه مکان ماسه قیری     7شماره  شکل

 

 ار،ماداگاسکBemolangaذخیره  6-4

 ر شرق ما اگاسکار واقا شدا استالاین انباشت ام نظر  Morafenobe ر ناحی   Bemolangaانباشت 

انباشت شبا ا  شدا ماس  های قیری ممین می باشد ش   ر بخش با یی قسمت  میزا  ذ یرااستمین

 (ال8واقا شدا است)مما  ممین شباسی تریاس()شک  شمارا Isaloمیرین گروا 

ش  بخش عمدا آ   Karrooماس  های مر  رنگاقرمز و سدید با شراس بدیبگ رستبات قارا ای ام سیسام 

پتشش  ا ا  Bemolanga  ب  یترت مح ی تتسط رس های شن و سبگ ریزا بت ا و شن های ماخ خ

ظاهر  Aptian ر قاعدا انباشت  Bemolangaشدا اندالنز یک ترین  گرشیبی شبا ا  شدا  ر تتالی 

قرار گرفا  استال ایک های شرتاس  یا ادیدتر ام آ اماس   Bathonianمی شت  ش  برروی سبگ آهک 

 الت قطا می شببدالهای قیری را با شک های مح ی ناشی ام آسد
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 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 ،ماداگاسکارBemolangaنقشه زمین شناسی ماسه های قیری      8شماره  شکل
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 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 ،ماداگاسکارBemolangaمقطع عرضی زمین شناسی ماسه های قیری      9شماره  شکل

 

 آمریکا متحدهاالتیا،Utahناحیه ، Asphalt Ridgeذخیره  6-5

 Asphaltایالت ماحدا آمریکا وات   ار  ش  شام   Unitaقیری  ر ناحی   یهاماس س  ذ یرا ای ی 

RidgeاSunnysideوWhiterocks یهایژگیوفتق  یهاانباشتاست ش  هریک ام  تتا االبالباشدیم 

است  Asphalt Ridgeقیری ایالت ماحدا امریکااانباشت  یهاماس انباشت  نیتربزرگالرا ارند اص  ت  

ال ر این انباشت (10است)شک  شمارا شداواقایک شهر ورنال نز  Unitaش   ر سمت شمالی حتض  

 Duchenseاولیگتسن سامند  یها ی و  Mesaverdeشرتاس  سامند  یها ی آغشاگی  ر قسمت با یی 

River استال  ا ارخ 

Asphalt Ridge  یهاسبگالانداداشدافتت شی  ام هم  100حدو     یوسب  یا یحاش یهاسبگو 

بت ا و  ارای شیب حدو اً  Monoclinal دیبگ ساح ی استالسا اار این انباشترای شراس ب ا یا یحاش

 ر رستبات  یا را  6شرتاس  و شیب حدو اً  یها ی ب  سمت ابتب و ابتب غربی  ر  یا را  10

 الیگتسن استال
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 آمریکا همتحداالتیدر اUnitaاصلی ماسه قیری حوضه یهاانباشتنقشه مکان      10شماره  شکل

 

 Utahایالت Asphalt Ridge هندسی در ذخایر یشناسنیزمجنوب غربی -مقطع عرضی شمال شرق     11شماره  شکل
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 آمریکا متحدهاالتیا،Utah،ناحیه  Sunnysideذخیره  6-6

اانباشت  یگری  ر مبطق   Asphalt Ridge  مای ی ابتب غربی انباشت ماس  قیری 75 ر فای   حدو اً 

Sunnyside  یهاسبگماس  ر Wasatch  ائتسن سامند  باسن یها ی و قسمت تحاانیGreen 

River  استال قرارگرفا 

و شیب آ   قرارگرفا  Asphalt Ridge ر سمت مقاب  انباشت  Unita ر حتض   Sunnysideانباشت 

 یشدگاشباع بر یریتأث ی تر گنیچش  گسارش و  شت ینم را  ب  سمت شمال شرق استالتصتر  10تا  3

  اشا  باشدالااست  ا ارخ Wasatchبا یی سامند  ستمکیش   ر بیش ام یک باما ممانی  ر 

 ،آلبانیSelenizzaذخیره  6-7

شرق شهر   ر شمالاSelenizza راست ش    یارایذ قیری  ر اروپاا یهاماس انباشت  نیتربزرگ

Valona ربرگیرندا میدا  ندای (الاین ناحی  12 ر آلبانی قرار  ار )شک  شمارا Patos  است ش   ر سراسر

میتسن  باسنعدسی  یهاماس  ر  Selenizzaاستالقیر ذ یرا   ا ارخآ  آغشاگی ب  آسدالت طبیعی 

دا مح ی  چار آغشاگی ش یترتب پ یتسن پتشانبدا نیز  یشبگ تمرااستال قرارگرفا میانی و با یی 

یمارل عرضی شب یهاگس    یوسب ( ریایی است و انباشاگی یطترش ب استالاین انباشت غالباً)ولی ن  

 الشت 



www.iranbitumen.co 

    

 23 
 

 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 

 ،آلبانیSelenizzaهندسی منطقه  یشناسنیزمنقشه مکانی و همچنین مقطع عرضی      12شماره  شکل

 

 آمریکا متحدهاالتیا،Utahناحیه , White Rocksذخیره  6-8

 قرارگرفا رنال وشمال غربی شهر  ر حدو  بیست مای ی سمت غربا White Rocksقیری  یهاماس 

الانباشاگی  ر باشدیمماداوت  یشباسب یچسا ااری و  املحاظ Basinذ ایر حتض  (ال10است)شک  شمارا

شدا با شتارتزهای  یببد ان  تب تا ماتسط  یهاسبگماس  ر  Navajoژوراسیک میانی سامند  یها ی 

 را   60 ارای شیب حدو اً  ها ی ت ضخامت  ار الفت 1000این سامند  ر حدو  استال  ا ارخگر  شدا 

(الب  نظر 13است)شک  شمارا  ا ارخگس ش  هاآ است و  ر عمق  Unitaب  سمت ابتب شرق حتض  

 البا مقدار شکست تباسب  ار  یشدگاشباعمیزا  
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 Utah،ایالت White rocksناحیه  یشناسنیزممقطع عرضی      13شماره  شکل

 

 ،کالیفرنیاEdnaذخیره  6-9

مای ی ابتب و ابتب  8-3) ر فای    Ednaقیری شالیدرنیا واقا  ر مبطق   یهاماس انباشت  نیتربزرگ

 San Andreas( ر حتض  سا ااری شتچک مبطق  ساح ی  ر غرب گس   San luis Opispoشرق

بت ا و  است ش  فسی   ار Pismoپ یتسن سامند -(المخز  آ  ماع ق ب  مما  میت14است)شک  شمارا

 سی یسی و شی  سی یس  ار استال سبگماس اسبگماس شام  شبگ تمراهای  ریاییا

 Monterayیک تت ا عظیمی ام شی  های سی یس  ار سامند  یبر روبا یک  گرشیبی  Pismoسامند 

مشاق شدا  Monterayسامند ش  ام بت اشی   یی هاتک ( و عمتماً  ارای 15است)شک  شمارا قرارگرفا 

 40 ر هر  و سمت ناو یس باریک با بیشیب  شیب  یاپراشبداقیری  ر مباطق  یهاماس  بمت  استالر

  را  پدیدار شدا استال
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 اصلی ماسه قیری کالیفرنیا یهاانباشتنقشه محل      14شماره  شکل
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 ،کالیفرنیاEdnaسطح مقطع هندسی ماسه قیری      15شماره  شکل

 

 Utah،ایالت  Peor Springsانباشت ماسه قیری ناحیه  6-10

و  ر  شداواقا Sunnysideمای ی شرق انباشت  60 ر حدو   Peor Springs انباشت ماس  قیری ناحی  

عدسی مما  ائتسن سامند  یهاسبگماس  ر  یشدگاشباعالباشبدیمشبی  یکدیگر  هاابب بسیاری ام 

Wasatch با آمدگی  یامبطق شیب فتت استال 85ی ال 30حدو   باضخامتای ی   ی و و  ارای   ا ارخ

Uncompahgre   را  ب  سمت شمال غرب استال 8الی  4 ر حدو  

 ،شرق ونزوئالGuanocoانباشت  6-11

است)شک   شداواقامای ی غرب هماای  ت   ر تریبیدا   105 ر  Guanoco ریاچ  آسدالای 

پ یتسن  میت باسن Las Piedrasمند  ر رستبات آبرفای باقیماندا  ر سا هاآسدالت(الاین 16شمارا

 یشباسسبگ املحاظشیب  ار  و  Guanocoالاین سامند ب  سمت شمالاشمال غرب  ریاچ  اندشدا یتشک

است ش  با  Las Piedrasسا ااری شام  سامند  املحاظو لیگبیت استالاین مبطق   سبگماس  ارای 

 با شکساگی آهکسبگام  ش  قرارگرفا شرتاس   سن با Guay utaرستبات  ریایی گروا  یبر رو گرشیبی 

 استال شدا یتشکمیا  و آرژی یت 
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 ،ونزوئالGuanocoنقشه مکانی و همچنین مقطع عرضی هندسی ناحیه      16شماره  شکل

 آمریکا متحدهاالتیا،نیومکزیکو،Santa Rosaانباشت  6-12

تریاس با یی  یهاسبگماس آمریکا  ر  ماحداا تیا ر قسمت مرشزی نیتمکزیکت  Santa Rosaانباشت 

اشی  ها و هارسشام   قرمزرنگ یهایتتالام  هاسبگاستالاین  شداواقا Santa Rosaسامند 

با  تا گر  شدا  ار یماوغیر  ریایی  یهاسبگماس االابس  ی   ارای آغشاگیاندشدا یتشک هاسبگماس 

 ر طتل  یگذاررستببت ا و  یارو  ان  احاما ً هاارار سمیتسن استال سن با تب تا ماتسط  یببد ان 

 استال  ا ارخمرطتب و معادل  یوهتاآبیک  ورا ممانی با 

 ،کالیفرنیاSisquocانباشت  6-13

ب  وسعت  یامبطق  ر  Sisquocقیری شالیدرنیا  ر رستبات پ یتسن با یی  سبگماس  ر این انباشت بزرگ 

 قرارگرفا  Santa Barbaraبخش  Santa Mariaو رو  ان   Salmon Hillsمای  مربا بین  25

 (ال14است)شک  شمارا
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تا   ار یماوام ذرات شتارتز  هاسبگماس وات   ار  و این  Gareagaپ یتسن سامند  یهاسبگماس قیر  ر 

 ی تر گنیچالرستبات این انباشت  ارای باشبدیمماتسط  یببد ان ش  عمتماً  ارای  شدا یتشکگر  شدا 

 اثر چبدانی  ر میزا  آغشاگی ندار ال ی تر گنیچبت ا و این 

 ایالت کنتاکی  KyrockوDavis-Dismal Creek انباشت  6-14

ایالت شبااشی آمریکا   Edmonson ر بخش  Kyrock و Dismal Creek-Davisانباشت آسدالای 

وات   ار ال ر انباشت  ttsvillePoپبسی تانین سامند  سبگماس ( و قیر  ر 17)شک  شمارا شداواقا

Davis-Dismal Creek ر ذ یرا  ش ی ریترتنامک و شی ی است  یببد ی  ارای  هاسبگس ما 

Kyrock  یهاسبگماس مقدار آسدالت  ر  نیترشیباستال قرارگرفا قاعدا  سبگماس شبگ تمراها  ر 

Bee springs یهاسبگماس ذغال سبگیا یها ی غیر  ریایی بت ا و  هار ساراوات   ار ال Bee 

springs  یوسب  هایتتال را  و  4الی  3الشیب بین شبدیمشبگ تمرایی قاعدا ادا  یهاسبگماس را ام   

 الشتندیمپبسی تانین پتشش  ا ا -پین یسیس گرشیبی می 

 

 ی آسفالتاصل یهاانباشتمحل  دهندهنشانایالت کنتاکی، یشناسنیزمنقشه      17شماره  شکل



www.iranbitumen.co 

    

 29 
 

 قیر،آسفالت و ماسه های قیری     

 

 شرکت تولیدی و صنعتی فیدار اصفهان 

 ،رومانیDerna انباشت  6-15

و  Sabes koros یهارو  ان بین  Oradia ر قسمت شرقاشمال شرقی مبطق   Dernaذ یرا 

Berrettyo  ماس  قیری لیگبیای  ر پ یتسن با یی سامند (ال18است)شک  شمارا قرارگرفاPannonian 

 ر طتل یک  ورا  یگذاررستب  هبدانشا سبگ مخز اغیر ریایی بت ا و  یهار ساراب  وات  آمدا استال

 الشت یممشاهدا سن ائتسن و میت یهاانباشتر  گرشیبی  الاستسرفت پ

 

 Dernaمحل انباشت آسفالتی  و یشناسنیزمنقشه      18شماره  شکل  

 آذربایجان Kobystan،منطقه Cheildag انباشت  6-16

ت آذربایجا  مای ی غرب و ابتب غرب شهر باش 15 ر  Cheildag انباشت  ر میتسن میانی مبطق این 

 ر بمت   ارندال Cheildag ر طبق  ابتبی تاقدیس  هاماس و  قرارگرفا 

 ،کالیفرنیاSanta Cruz انباشت  6-17

و  Monterayمیتسن سامندهای  یهاسبگماس  ر  سکتیساندرانسمای ی ابتب  56انباشت  ر این 

Vaqueros  ام انباشت  تریمیقدو شمی  قرارگرفاEdna  وSisquoc یشباسسبگ املحاظالباشدیم 

 تا گر  استال  ار یماو یشتارتزهابا ذرات ماتسط ب  همراا   ارگیر ناپیتسا  غالباً یهاسبگماس شام  
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 7الی  3و ی  ها  ارای شیب بین  هاسبگالشببدیمرا قطا  Monterayشی  های  یسبگماس های  ایک 

 ال(19  شمارا)شکاندقرارگرفا شرتاس   شتارتز  ار یتریت های  یبر رو را  ب  سمت ابتب بت ا و 

 

 ،کالیفرنیاSanta Cruz قیری یهاماسهقطع عرضی انباشت م     19شماره  شکل
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 گروه. ایدنممی تفعالی ایران بازرگانی اتاق نظارت تحت و است پتروشیمی مواد و گاز نفت، صادرکنندگان اتحادیه اعضای از یکی فیدار شرکت

 کسب با و گذشته هایسال طی در و کرد شروع ثنا فیدار شرکت عنوان تحت و هفتادوهفت و سیصد و هزار سال از را خود فعالیت ابتدا در فیدار

 امکانات از دهستفاا وسیلهبه فیدار گروه و برداشتند؛ جهان سراسر به قیر صادرات ٔ  درزمینه بلندی هایگام فیدار گروه متخصصین فراوان تجربیات

 المللبین عرصتته در ایران قیر صتتادرکنندگان ترینمطرح و ترینبزرگ از یکی به توانستتته اصتتفهان فیدار کارخانه در موجود قیر بندیبستتته مدرن

 اظهار همچنین و گبپلی و فلزی بشکه بندیبسته از استفاده ازجمله قیر بخصوص و نفتی مواد صادرات ٔ  درزمینه متنوع خدمات ارائه .بشود تبدیل

 .گردد تلقی المللیبین بازار در معتبر نام یک عنوانبه فیدار نام تا شده باعث گمرکات در کاال
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