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قي��ر طبيعي1 یک هیدروکربن صمغی طبیعی و يك ماده معدني 
جامد، شكننده، درخشان، شيشه اي جالدار با شكست نكوئيدال 
ش��بيه شيشه آتشفشاني يا ابسيدين2 است كه در زمان استخراج 
به رنگ س��ياه بوده ولي بعد از خردايش و تبديل به حالت پودر، 
ب��ه رنگ قهوه اي درمي آيد. این ماده معدنی به طور طبیعی تحت 
تاثی��ر عوامل جوی و با گذش��ت زمان ایجاد ش��ده، داراي حدود 
س��ه درصد هيدروژن و شامل مولكول هاي قطبي است كه باعث 
قابلیت پخش ش��وندگي آن مي شود. قیر طبيعي نقطه ذوبی بین 
160 تا 220 درجه س��انتی گراد دارد و اولي��ن بار در اواخر دهه 
1860 ميالدي در آمريكا كش��ف و اس��تخراج ش��ده اس��ت. نام 
قدیمی قیر، پیچ3 اس��ت و با نام های ديگری چون گيلس��ونايت4، 
يواينتايت5، آس��فالتین6، آسفالتيت7، آسفالتوم8، قیر معدنی، قیر 
خام، آس��فالت طبیعی9، آس��فالت معدنی و آس��فالت سخت نیز 
شناخته می شود.]1[ البته این قیرها با هم تفاوت هایی هم دارند 
ولی در طی مدت زمان طوالنی و در اثر دما، قابل تبدیل ش��دن 

به یکدیگر هستند.]1[
مطابق تعریف و طبقه بندی های بین المللی، آس��فالت طبیعی به 
گروهی از قیرهای چسبناک و سخت با وزن مخصوص 1/1 گرم 
بر سانتی متر مکعب گفته می ش��ود.]2[ گيلسونايت که از جمله 
مرغوب ترين و مشهورترين نوع قيرهای طبيعي است، از نام يكي 
از پيش��گامان آمريكايي در این زمینه به نام س��اموئل گيلسون10 
اقتباس شده و شركت آمريكايي گيلسونايت هنوز هم بزرگ ترين 
اس��تخراج كننده و توليدكننده اين ماده معدني در دنياست.]3[ 
گیلس��ونایت بس��يار شبيه به آسفالت سخت ش��ده نفتی است و 
معموال به نام آس��فالت طبيعی شناخته می شود. آسفالتیت ها هم 
مواد معدنی نسبتا کمیاب بوده و در مناطقی که قبال نفت سنگین 
تشکیل شده اس��ت، به فرم رسوب شکل می گیرند. آسفالتیت ها 
از نظر س��ختی، ش��کنندگی و حاللیت بیشتر در حالل های آلی، 
با آس��فالت ها متفاوت هستند. اولین نهش��ته آسفالتین در سال 

1860 در شهر دوچسن11 ایالت یوتای آمریکا کشف شد.]4[
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قيره��اي طبيع��ي بر اس��اس نحوه تش��كيل، خ��واص فيزيكي، 
حاللي��ت )در CS2 و تتراكلري��د كربن( و تركيب ش��يميايي، به 
گروه هاي مختلفي مانند پيروبيتومن آس��فالتيك12، پيروبيتومن 
غيرآسفالتيك13، آس��فالتيت و... تقسيم بندي شده و اين گروه ها 
ني��ز خود به دس��ته هاي دیگری تقس��يم بندي مي ش��وند؛ مثال 
آس��فالتيت ها به گروه گيلس��ونايت، گراهاميت14 و گلنس پيچ15 

تقسيم مي شوند. 
قی��ر طبیعی بیش از 160 کاربرد صنعتی در صنایع مختلف دارد 
و ب��ه این دلیل م��اده ای با ارزش و تقاضامحور اس��ت. مهم ترین 
کاربرده��ای قیر طبیعی در تولید کک، تهیه گل حفاری در حفر 
چاه های نفت، آسفالت کاری و روسازی جاده ها، ريخته گری )ماده 
افزودنی به ماس��ه ريخته گری(، مصالح س��اختمانی، کاربردهای 
پوشش��ی در فرآیندهای متالورژيک��ی، محصوالت چوبی، صنايع 
نس��وز، صنعت رنگ س��ازي و مركب )جوهرهاي چاپ(، صمغ و 
الستیک س��ازی است.]5[ حدود 90 درصد استفاده قیر در حوزه 
راه س��ازی است که با ذرات شن مخلوط شده و در روسازی جاده 
از آن اس��تفاده می ش��ود.]6[ کاربرد مهم دیگر قیر برای ساخت 
محصوالت ضد آب در صنعت س��اختمان مانند ساخت عایق های 
مورد نیاز برای بام خانه هاست.]7[ صمغ گیلسونایتی ايران به طور 
گسترده ای به عنوان کربن سياه جهت توليد جوهر سياه و جوهر 

چاپ گراور هم استفاده می شود.

1- نحوه تشکیل قیرهای مختلف
به طورکلی قیرها بس��ته به منشأ به س��ه دسته قیرهای طبیعی، 
قیرهای نفتی و قیرهای قطرانی تقسیم می شوند.]4[ قير طبيعي 
حاص��ل مهاج��رت نفت خ��ام از مخ��ازن نفتي از طری��ق درزه و 
ش��كاف ها و گسل هاي موجود در سنگ مخزن به سمت اليه هاي 
س��طح زمين اس��ت. در طي مس��ير اگر خروجي مناسبي مانند 
اليه هاي گچي س��ازند گچس��اران )كه داراي حفرات زيادي هم 
هس��تند( وجود داش��ته باش��د، پس از خروج گازها و مواد فرار، 
عدسي ها و يا رگه هايي از ماده معدني بيتومين تشكيل می شوند. 
درزه و ش��کاف های موجود در این حوضه های نفتی گاهی باعث 
خروج مواد نفتی سبک و برجای ماندن مواد نفتی سنگین )قیر( 
شده و تش��کیل معادن قیر را می دهند.]3[ از نظر زمین شناسی 
اغلب مع��ادن قیر طبیع��ی، در حوضه های نفتی در گس��ل ها و 
شکستگی ها و گاهی نیز در ساختارهای چین خورده و همچنین 
در مرز تماس بین الیه های مختلف ایجاد شده اند. سنگ میزبان 

کانه سازی عمدتا شامل واحدهای گچ و مارن و رس است. گاهی 
قیرهای طبیعی در الیه های کم عمق پوس��ته زمین وجود دارند 
و در برخی نقاط از س��طح زمین بیرون زده و آش��کار و کش��ف 
می ش��وند. در واقع این قیرهای طبیعی همان نفت خام س��طحی 
هس��تند که به مرور زمان اجزای س��بک آن تبخیر شده و در اثر 
هوازدگی، شکل قیر به خود گرفته اند. قیر طبیعی تقریبا در تمام 
قاره ها و در بسیاری از کش��ورها کشف شده است ولی متأسفانه 
اطالعات کاف��ی درباره میزان ذخایر ان��واع اصلی قیر طبیعی به 

تفکیک، وجود ندارد.
از آنجایی که قیرهای طبیعی عموما محصول تجزیه میدان نفتی 
هستند، ذخایر آنها تقریبا در هر حوضه نفت و گاز قابل مشاهده 
اس��ت. قیر طبیعی به ص��ورت رگه های معدن��ی اغلب به صورت 
عمودی یافت می ش��ود که عرض این رگه ه��ا بین 0/5 تا 2 متر 
است و گاهی ممکن است به 8/5 متر هم برسد. این رگه ها معموال 
موازی یکدیگرند و عموما دارای راستای شمال غرب � جنوب شرق 
هس��تند. طول ای��ن رگه ها بس��یار زیاد بوده و ممکن اس��ت به 

کیلومترها برسد.]8[
قير نفتي یا قیر تقطیری یا قیر مصنوعی ماده ای مایع با گرانروی 
ب��اال و گاهی نیمه جامد اس��ت که دارای رنگ س��یاه یا قهوه ای 
ب��وده و محصول دو مرحله تقطير نفت خام در برج تقطير اس��ت. 
در مرحله نخس��ت تقطير، مواد س��بك مانند بنزين و پروپان از 
نفت خام جدا مي شوند. در مرحله دوم نيز تركيبات سنگين مانند 
گازوئيل و نفت س��فيد خارج مي شوند.]4[ در آمریکا به قیرهایی 
که از ته مانده فرآیند تقطیر در پاالیشگاه به دست می آید، آسفالت 
می گویند. در انگلیس��ی هم از "قیر" به جای "آسفالت" استفاده 
می شود. در عوض از کلمه "آسفالت" برای اشاره به بتن آسفالت، 
ترکیبی از مصالح س��اختمانی و خود آسفالت � که در انجمن های 

مربوطه "tarmac" نیز نامیده می شود� استفاده می شود.]3[
قی��ر قطرانی: این نوع قیر از س��وزاندن م��واد طبیعی آلی مانند 
چوب یا زغال س��نگ و تقطیر تخریبی آنها در غیاب هوا به دست 
می آید. قیر قطرانی با قیر نفتی، تشابه ظاهری و كاربرد مشابهی 
دارد ولی چون منبع تولید آنها متفاوت اس��ت، تركیب شیمیایی 

و خواص فیزیكی متفاوتی دارند. 
قیر طبيعي از نظر ظاهر فیزیکی و ش��یمیایی، شبیه زغال سنگ 
و قير نفتي است.]7[ که اختالف عمده آن با زغال، خاصيت نرم 
بودن و ذوب ش��دن آن در اثر گرما يا حرارت است، در حالی كه 
زغ��ال در اث��ر حرارت مي س��وزد. همچنین دوام قی��ر طبیعی از 
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قيرهاي نفتي بيشتر است.

2- انواع قیر و آسفالت طبیعی
قیرهای طبیعی بر اس��اس طرز تشکیل و نحوه پیدایش به انواع 

مختلفی نقسیم می شوند که مهم ترین آنها عبارتند از:
قیر صخره ای: که به طور عمده در س��نگ های آهکی و ماس��ه ای 
است، نفت خام در آنها نفوذ کرده و با گذشت زمان مواد فرار آن 
تبخیر ش��ده و قیر در این سنگ ها باقی می ماند. قیر، سنگ ها را 
حرارت داده، نرم و خرد کرده و در س��طح زمین پخش می شود. 
مق��دار قیر موجود در قیرس��نگ ها از هفت ت��ا حدود 80 درصد 
تغییر می کند. قیرس��نگ های موجود در اس��تان لرستان، حدود 

70 تا 80 درصد قیر دارند.]4[ این نوع قیر در روس��ازی جاده ها 
کاربرد دارد و در آمریکا، فرانس��ه، آلمان و ديگر نقاط جهان نیز 

ديده شده است.
قیر دریاچه ای: که در ساخت آسفالت گرم غلطکی کاربرد دارد و 
مهم تری��ن معدن آن در جهان، درياچه قير ترينيداد16 آمريكا و 

در ایران دریاچه قیر بهبهان است.]9[ 
گیلسونایت ها یا آسفالتیت ها: خالص ترین نوع قیر طبیعی است و 
دارای 98 درصد قیر خالص و 2 درصد مواد معدنی اس��ت که در 
آمريكای ش��مالی كشف شده و به علت داشتن نقطه نرمي نسبتا 
باال در مركب سازي و ساخت عایق ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پيروبيتومن هاي آس��فالتيك: اين دسته از قيرهاي طبيعي اكثرا 
دارای نقطه ذوب باال و يا غيرقابل ذوبند. بيشتر قيرهاي طبيعي 
يافت شده در غرب و جنوب غرب ایران از دسته پيروبيتومن هاي 
آس��فالتيك هس��تند و ضم��ن غيرقابل ذوب ب��ودن، داراي عمر 

طوالني مي باشند.
قیرهای طبیعی ایران را می توان به دو دس��ته کلی به ش��رح زیر 

طبقه بندی کرد:
قیرهای طبیعی نس��بتاً خالص: این گ��روه از مهم ترین انواع قیر 
طبیعی هس��تند و معموال به صورت مایع و نیمه جامد با کمتر از 
10 درص��د مواد معدنی در حوضچه های قیر یافت می ش��وند که 
دارای مواد فرار زیادی بوده و بیش��تر در اس��تان خوزستان یافت 

می شوند. 
قیره��ای طبیعی با نقطه ذوب ب��اال: این نوع قیرهای طبیعی که 
به پیروبیتومن های آسفالتیک معروف هستند، دارای نقطه ذوب 
باال ب��وده و یا غیرقابل ذوب هس��تند. قیره��ای طبیعی غرب و 
جنوب غرب ایران از نوع قیرهای پیروبیتومن های آسفالتیک بوده 

و غیرقابل ذوب و دارای عمر طوالنی هستند]10[

3- میزان ذخایر قیر طبیعی در ایران و جهان
به طورکل��ی معادن قیر طبیعی بیش��تر در کش��ورهای نفت خیز 
جهان به اس��تثنای عربستان س��عودی یافت می شوند. مهم ترین 
معادن قیر طبیعی بر حسب میزان ذخیره به ترتیب در کشورهای 
آمری��کا، کان��ادا، ایران، عراق، روس��یه، ونزوئال، چین، اس��ترالیا، 
مکزیک و فیلیپین قرار دارند. بیش��ترین ذخیره یافت ش��ده قیر 
طبیعی در جهان در ایالت های یوتا و کلرادوی آمریکا واقع است 
که بر اساس گزارش س��ازمان زمین شناسی آمریکا]11[ ذخیره 
قطع��ی آنها 45 میلیون تن برآورد ش��ده اس��ت. دریاچه پیچ در 

 1       مشخصات عمومی معادن بیتومن در استان کرمانشاه]14،15[

میزان ذخیره قطعی )تن(موقعیت معدننام معدنردیف

165000قصرشیرینگراوه1

50000گیالنغربگم کبود شرقی2

71000 گیالنغربمیش کوه3

52800گیالنغربشک میدان غرب4

60000 گیالنغربحواره برزه5

28000 گیالنغربگل مرجان چم باوند6

9742گیالنغربروی بان کوچک7

11000گیالنغرببریلنگ8

15240گیالنغرببیتومن سومار9

18970گیالنغربتخت خان10

65000 گیالنغربچم امام حسن11

6000 گیالنغربمروارید سیاه12

10000گیالنغربشاه کو13

14500گیالنغربگالل باز14

31700گیالنغربگندمبان15

44000گیالنغرببیتومن پارس نگین16

24000گیالنغربشرف آباد17

10000گیالنغربچم گیالن18

10000گیالنغربسیاه کان19

10000گیالنغربچرمیان20

24500گیالنغربمهرگان21

10000گیالنغربچم باوند22

14000 گیالنغربقیراط گستر23

14000گیالنغرباطلس غرب24

150000 گیالنغربگور سفید25

78000 گیالنغربمرجان26

60000گیالنغربنگین کبود27

200000 گیالن غرببان میدان28
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جنوب غرب��ی جزیره ترینیداد و توباگو17 مهم ترین ذخیره تجاری 
آس��فالت طبیعی در جهان است. این دریاچه 41 هکتار وسعت و 
76 متر عمق دارد و دارای ش��ش تا ده میلیون تن آسفالت است 
که به عنوان دریاچه آس��فالت ترینیدادTLA( 18( شناخته شده 

است. مهم ترین ذخیره آسفالت اروپا نیز در آلبانی قرار دارد.
ذخایر جهانی قیر طبیعی قابل دس��ترس حدود 100 میلیون تن 
برآورد ش��ده اس��ت. به طور کلی حدود 65 درص��د از کل ذخایر 
گیلسونایت جهان، در قاره آمریکا )آمریکای شمالی و کانادا( واقع 
ش��ده و ایران به عنوان س��ومین ذخیره بزرگ قیر طبیعی جهان، 
حدود 15 درصد یا 15 میلیون تن از این ذخایر را داراست.]12[

در ایران س��ازندهای زمین شناس��ی مختلف همانند گورپی و یا 
س��ازندهای مارنی و ش��یلی قدیم  تر از آن که پتانسیل تولید مواد 
نفتی را دارا هس��تند، به عنوان س��نگ منش��أ این م��اده معدنی 
بوده و از س��وی دیگر س��ازندهای گچی نظیر سازند گچساران و 
همچنین رس مي توانند به عنوان پوش سنگ عمل کنند. تاقدیس 

و ناودیس ه��ای میل دار نیز بهترین س��اختارها برای تجمع مواد 
نفتی هس��تند.]13[ افزودنی اس��ت که بیش��تر قيرهاي طبيعي 

ايران داراي عمر زياد بوده و به اصطالح "پير" هستند.

4- بررسی وضعیت معادن قیر ایران
مهم ترین معادن قیر طبیعی ایران در غرب کش��ور در سه استان 
کرمانش��اه، ایالم و لرستان در ش��هرهای کرمانشاه، گیالن غرب، 
س��ومار، ایالم و ش��رق اس��تان لرس��تان قرار دارند.]14[ معادن 
گیلس��ونایت از س��ال 1372 در ایران بعد از جنگ ایران و عراق 
کش��ف ش��ده و به بهره برداری رس��یده اند که در مراحل اولیه به 
عنوان زغال س��نگ شناخته شده بودند. اس��تان کرمانشاه اولین 
اس��تان کش��ور از نظر میزان ذخایر معدنی و تولید قیر طبیعی، 
شناخته ش��ده و از جمله معادن معروف قیر طبیعی این استان، 
می ت��وان به معادن گ��راوه، مرجان آباد، چم امام حس��ن و نگین 
کبود اش��اره كرد که مش��خصات آنها در جدول-1 خالصه شده 
اس��ت. از نظر لیتولوژی س��ازندهای زاگرس میزب��ان تمامی این 
معادن هس��تند. کانی سازی عمدتا به ش��کل توده ای و توده های 
عدس��ی شکل در مرز واحدهای مارن و گچ و همچنین در گسل 
و شکس��تگی ها و حتی فضاها و حفرات کارس��تی رخ داده است 
که از این میان کانی سازی در مرز تماس واحد گچ و مارن دارای 
بیش��ترین حجم ماده معدنی می باشد. این معادن به هر دو روش 

روباز و زیرزمینی استخراج می شوند. 
وجود مناطقی ب��ا نام های کوه قالقیران )قالقیالن( در حومه ایالم، 
تن��گ قیل در چ��رداول، منطقه قیالن در ایوان، کوه س��یاهکل در 
ایوان و کانی قیل در دهلران همگی نش��ان از وجود منابع شناخته 
ش��ده قیر طبیعی از گذشته های دور در اس��تان ایالم است. استان 
ایالم دومین اس��تان کشور از نظر میزان ذخایر معدنی و تولید قیر 
طبیعی، شناخته شده و شهرستان ایوان نیز بیشترین میزان ذخایر 
قی��ر طبیعی اس��تان را در خود جای داده اس��ت. مهم ترین معادن 
قیر طبیعی اس��تان ایالم عبارتند از: حاجي بختيار، سانري، سیاب، 
سیاهگل، شورابه، کن سرخ، کوه سرخ، گیالنه، مله پنجاب و هرقتگه 
که مش��خصات آنها در جدول خالصه شده است. در نواحی شرقی 
اس��تان لرس��تان نیز معادن قیر طبیعی وجود دارند که مشخصات 
مهم ترین معادن بیتومن این استان در جدول3 خالصه شده است.

5- میزان تولید قیر در جهان
در ش��کل1 نمودار میزان تولید قیر و آسفالت طبیعی و مصنوعی 
)پاالیش��گاهی( 10 کشور بزرگ تولیدکننده جهان طی سال های 

 1  نمــودار میــزان تولید قیر طبیعی و مصنوعی )پاالیشــگاهی( 10 کشــور بزرگ 
تولیدکننده قیر و آسفالت جهان طی سال های 2008 تا 2016

 

 2    مشخصات عمومی معادن قیر طبیعی در استان ایالم ]14،15[

ذخیره قطعی کانی های همراهروش استخراجنام معدن
)تن(

ذخیره احتمالی 
)هزار تن(

استخراج سالیانه 
)هزار تن(

101 4125ندول های پیریتیزیرزمینیحاجی بختیار

302 17 هزارکانی های رسیزیرزمینیسانری

18253500 هزارکانی های رسیزیرزمینیسیاب

11000252200کانی های رسیزیرزمینیسیاهگل

201 4600کانی های رسیزیرزمینیشورابه

302 18000کانی های رسیزیرزمینیکن سرخ

201500 7800کانی های رسیزیرزمینیکوه سرخ

151500 7500کانی های رسیزیرزمینیگیالنه

4370201کانی های رسیزیرزمینیمله پنجاب

4500251500کانی های رسیزیرزمینیهرقتگه
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2008 تا 2016 ترسیم شده است. مطابق نمودار طی این سال ها 
کش��ور چین با یک روند تولید یکپارچ��ه صعودی و 19/3درصد 
از کل تولید قیر و آس��فالت جهان، در رتبه نخس��ت قرار دارد و 
پیش بینی می ش��ود که این روند صعودی در سال های آینده نیز 
ادام��ه یاب��د. ایاالت متح��ده آمریکا با یک روند تقریب��ا ثابت و با 
اختالف کمی نس��بت به چین با سهم 17/5درصد از تولید جهان 
رتب��ه دوم را به خود اختصاص داده اس��ت. البته این کش��ور در 
س��ال 2015 دچار یک افت شدید ناگهانی ش��ده ولی بعد از آن 
دوباره روند پیش��ین خود را از س��ر گرفته است. کشور روسیه تا 

س��ال 2014 روند تولید ثابتی داش��ته اما با تولید مقدار 20358 
هزار تن در س��ال 2015 به یک باره جه��ش قابل توجهی یافته و 
دوباره به مس��یر قبلی بازگشته اس��ت. کشور ما ایران نیز با سهم 
4/3درصد از تولید کل جهان، در رتبه شش��م جهانی قرار دارد و 
کشورهای آلمان، کره جنوبی، ترکیه و سنگاپور در رده های بعدی 
جای دارند. در میان کش��ورهای آسیایی کشورهای چین، روسیه 
و هند از نظر میزان تولید قیر و آس��فالت نسبت به ایران وضعیت 
بهتری دارند که به واسطه تولید بیشتر، ممکن است از نظر میزان 
صادرات و در نتیجه تصاحب بازارهای هدف به ویژه در قاره آس��یا 
و منطقه خاورمیانه، برای ایران رقبای جدی و خطرناک باشند. 

به منظ��ور نمایش بهتر همراه با جزئیات بیش��تر، در ش��کل-2 
نمودار میزان تولید قیر و آس��فالت طبیعی ایران طی س��ال های 
1391 تا 1397 هجری شمس��ی ترس��یم شده است. مطابق این 
نمودار طی چند س��ال اخیر، تولید قیر و آسفالت طبیعی کشور 
ایران دارای نوسانات زیادی بوده و با تولید مقدار 77850 تن در 
سال 1397 بیشترین مقدار تولید در دهه گذشته را تجربه كرده 
اس��ت. کمترین میزان تولید در ای��ن دوره زمانی نیز، مربوط به 
سال 1392 با مقدار 2850 تن است که احتماال مرتبط با تغییر 

بدنه دولت و سیاست های دولتی است.

6- میزان مصرف جهانی قیر و آسفالت 
مطابق آمارهای معتبر بین المللی ]16[ در شکل-3 نمودار میزان 
مصرف قیر طبیعی ایران و 10 کش��ور ب��زرگ مصرف کننده قیر 
جهان طی سال های 2008 تا 2016 ترسیم شده است. داده های 
میزان مصرف این نمودار از مجموع مصارف غیرانرژی و صنعتی قیر 
به دست آمده است. مطابق این نمودار به طورکلی کشورهای چین 
و آمری��کا به ترتیب 25/4درص��د و 20/8درصد از مصرف بیتومن 
دنیا را به خود اختصاص داده اند. کشور ما، ایران نیز با سهم اندک 
0/7درصد مصرف و نزدیک به محور افقی نمودار، کمترین میزان 
مصرف را نس��بت به این 10 کشور داراست. افزودنی است که در 
ایران قیر طبیعی، بیش��تر برای مصرف ایزوگام مورد استفاده قرار 

 3    مشخصات معادن بیتومن در استان لرستان ]14،15[

روش استخراجوضعیت معدنموقعیت معدننام معدنردیف

روبازفعالکوهدشتاوالد قباد1

روبازفعالکوهدشتاوالد قباد دیالی2

روبازغیرفعالالیگودرزشرکت ارتا سال ماداکتو3

روبازمتروکهالیگودرزامامزاده داوود4

 2  نمودار وزنی میزان تولید قیر و آسفالت طبیعی ایران طی سال های 1391 تا 1397

 

 3  نمودار میزان مصرف بیتومن ایران و 10 کشــور بزرگ مصرف کننده قیر جهان 
طی سال های 2008 تا 2016

 4  مقایسه میزان مصرف بیتومن ایران و چین طی سال های 2008 تا 2016 
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می گیرد. مطابق نمودار ش��کل 3 س��ایر کشورها نیز روند مصرف 
تقریبا منظم و یکنواختی را نشان می دهند.

به منظ��ور ارائ��ه اطالع��ات ب��ا جزئیات بیش��تر، می��زان مصرف 
 بیتومن ایران طی س��ال های 2008 تا 2016 به طور جداگانه در 
جدول4 آورده ش��ده است. مطابق داده های این جدول، کمترین 
می��زان مصرف بیتومن ایران در س��ال 2015 با مقدار هزار تن و 
بیش��ترین آن مربوط به س��ال 2009 با مق��دار 4/6 میلیون تن 
می باشد. در شکل 4 نیز میزان مصرف بیتومن ایران با بزرگ ترین 
مصرف کننده بیتومن جهان یعنی کش��ور چین، طی س��ال های 
2008 تا 2016 مقایس��ه ش��ده اس��ت. با توجه به ای��ن نمودار، 

مش��اهده می ش��ود که طی این دوره زمانی مصرف بیتومن ایران 
نس��بت به چین بس��یار اندک و دارای یک روند معکوس اس��ت، 
یعنی از سال 2008 تا 2016 میزان مصرف چین، افزایش یافته 
ول��ی مصرف ایران کاهش پیدا كرده  اس��ت. کمتر ش��دن میزان 
مصرف داخلی بیتومن ایران طی سال های اخیر احتماال با کاهش 
پروژه های عمرانی و میزان ساخت وس��از در کش��ور ارتباط دارد. 
البته از س��وی دیگر این کاهش مصرف داخلی کش��ور و افزایش 
میزان تولید می تواند به صادرات بیش��تر و در نتیجه س��ودآوری 

نیز منجر شود. 

7- میزان صادرات جهانی قیر و آسفالت طبیعی
مطاب��ق آمارهای معتبر بین الملل��ی]17[ مجموع صادرات قیر و 
آس��فالت طبیعی، ش��یل های قیری یا نفتی، ماس��ه های قیری و 
آسفالتیت ها در طول 10 سال اخیر )سال های 2009 تا 2018( 
برای کل جهان برابر با 19002762 تن و برای قاره آسیا برابر با 
6036254 تن بوده اس��ت. به عبارت دیگر قاره آسیا حدود یک 
س��وم )31/77درصد( از صادرات قیر و آس��فالت کل جهان را به 
خود اختصاص داده اس��ت. سهم نس��بي صادرات قیر و آسفالت 
کش��ورهای پیش��تاز در زمینه صادرات این ماده معدنی در قاره 
آسیا در طول 10 سال اخیر )سال های 2009 تا 2018( در شکل 
5 نشان داده شده است. مطابق این شکل در طول اين دوره 10 
ساله، کشورهاي اندونزی، امارات متحده عربی و بحرین به ترتيب 
با 28/5، 27/8 و 22درصد از ميزان صادرات قیر و آس��فالت قاره 

آسیا پیشتاز بوده اند.
کش��ور ای��ران نیز 6/8درص��د از کل ص��ادرات قاره آس��یا را به 
خود اختص��اص داده و رتبه چهارم این ق��اره را در اختیار دارد. 
کشورهای مالزی، سنگاپور، هند و پاکستان به ترتیب در رتبه های 

 6  نمودار میزان صادرات جهانی قیر و آســفالت طبیعی، شــیل های قیری یا نفتی، 
ماســه های قیری و آســفالتیت های 10 کشــور بزرگ صادرکننــده قیر جهان طی 

سال های 2009 تا 2018

 5  ســهم نســبی صادرات قیر و آسفالت کشــورهای قاره آســیا در طول سال های 
2009 تا 2018

 4    میزان مصرف بیتومن ایران طی سال های 2008 تا 2016

مقدار )هزار تن(سال

20083772

20094600

20101263

2011807

2012696

201348

2014711

20151

2016745
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بعدی پس از ایران قرار دارند. اگرچه س��ه کشور اندونزی، امارات 
متح��ده عربی و بحرین از نظر میزان ذخیره و مقدار تولید قیر و 
آسفالت در حد و اندازه کشور ایران نیستند، اما با برخورداری از 
وضعیت مناس��ب صادرات، رقبای جدی ایران در زمینه تصاحب 
بازارهای هدف صادرات قیر و آسفالت جهان به ویژه در قاره آسیا 

و منطقه خاورمیانه هستند.
در ش��کل-6 بر اس��اس آمارهای معتبر بین الملل��ی]17[ نمودار 
مقدار وزنی صادرات جهانی قیر و آس��فالت طبیعی، ش��یل های 
قیری یا نفتی، ماسه های قیری و آسفالتیت های 10 کشور بزرگ 
صادرکننده قیر و آس��فالت جهان طی سال های 2009 تا 2018 
ترس��یم شده اس��ت. مطابق ش��کل، طی این دوره زمانی ایاالت 
متح��ده آمریکا، کان��ادا، بلژیک، اندونزی، ام��ارات متحده عربی، 
انگلس��تان، ایران، ونزوئال، اس��پانیا و کلمبیا به ترتیب بزرگ ترین 
صادرکنندگان قیر و آس��فالت جه��ان بوده اند. البته در طول این 
دوره کش��ورهای دیگری همانند بحرین، آفریقای جنوبی، مصر، 
مالزی و فرانس��ه نیز پیش��تاز بوده اند، اما از آنجایی که در س��ال 
2018 با کاهش میزان صادرات مواجه ش��ده اند، بنابراین در این 

نمودار آورده نشده اند.
با توجه به نمودار شکل-6 مشاهده می شود که طی 10 سال اخیر 
روند صادرات قیر و آسفالت اغلب کشورها از جمله اندونزی، کانادا 
و ام��ارات متحده عربی به صورت نوس��انی و دارای افت وخیز زیاد 
اس��ت. همچنین طی این سال ها بیشترین میزان صادرات مربوط 
به ایاالت متحده آمریکا اس��ت. اگرچه صادرات کشور آمریکا نیز 
در س��ال 2012 با مقدار 313899 تن دچار افت ش��دید شده و 
ب��ا مقادیر کمتر از این مقدار تا س��ال 2016 پیش رفته، ولی در 
دو س��ال اخیر دوباره روند صعودی خود را پیدا كرده  است. کشور 
ایران نیز در جایگاه هفتم جهانی صادرات قیر و آسفالت قرار دارد.

در نمودار ش��کل7 نیز میزان صادرات بیتومن ایران با بزرگ ترین 
صادرکننده بیتومن جهان یعنی آمریکا طی س��ال های 2009 تا 
2018 مقایس��ه شده اس��ت. مطابق این نمودار صادرات بیتومن 
ایاالت متحده آمریکا طی سال های 2009 تا 2011 تقریبا ثابت 
بوده، سپس دچار یک افت شدید شده و بعد از سال 2013 روند 
صعودی تدریجی خود را در پیش گرفته  اس��ت. صادرات بیتومن 
ایران طی این دوره زمانی تغییرات بس��یار چشمگیری نداشته و 
رون��د تقریبا ثابتی را طی كرده  اس��ت. کمتری��ن میزان صادرات 
قی��ر طبیعی ایران با مق��دار 24139 تن در س��ال 2015 انجام 
شده و بیش��ترین میزان صادرات ایران با مقدار متوسط 59هزار 
تن در س��ال های 2012 تا 2014 رخ داده یعنی درس��ت زمانی 
که صادرات ایاالت متحده آمریکا به کمترین مقدار خود رس��یده 
اس��ت. شاید کمتر ش��دن میزان صادرات ایران از سال 2014 به 
بعد، ناش��ی از پررنگ تر شدن نقش و حضور آمریکا به عنوان یک 

ابرقدرت در این زمینه باشد.
 در جدول5 مقدار وزنی صادرات جهانی قیر و آس��فالت طبیعی، 
ش��یل های قیری یا نفتی، ماسه های قیری و آسفالتیت های ایران 
و کل جه��ان و نی��ز درصد س��هم نس��بی صادرات ای��ران از کل 
جهان، خالصه ش��ده است. داده های این جدول سهم ایران از کل 
صادرات جهانی قیر و آسفالت را بین 0/85درصد در سال 2015 
تا 3/96درصد در س��ال 2018 و به طور متوس��ط 2/33درصد در 
ط��ول بازه زمانی 2009 تا 2018 نش��ان می دهد که این آمار در 
مقایس��ه با قدرت اول صادرات قیر و آسفالت جهان یعنی ایاالت 
متحده آمریکا با س��هم نسبی متوسط 20/44درصد، بسیار کمتر 
اس��ت. اگرچه میزان صادرات قیر و آسفالت ایران در سال 2018 
نسبت به سال های قبل )2010، 2012، 2013 و 2014( کاهش 
یافته، اما باالتر بودن س��هم نسبی صادرات جهانی ایران در سال 

 7  نمودار میزان صادرات بیتومن ایران و آمریکا طی سال های 2009 تا 2018

 8  نمــودار میزان واردات جهانی قیر و آســفالت طبیعی، شــیل های قیری یا نفتی، 
ماســه های قیری و آسفالتیت های 10 کشور بزرگ واردکننده جهان طی سال های 

2009 تا 2018
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 MEA  در محلول CO2 5     مقادیر آزمایشگاهی به دست آمده از سایر مقاالت برای میزان حل پذیری   

2009201020112012201320142015201620172018سال

25536570192909959420556615945824139270862824345819مقدار صادرات ایران )تن(

2445776203024017000891747200204314520266262855115179530512035611155705مقدار صادرات کل جهان )تن(

1/042/811/713/42/722/930/851/512/353/96سهم نسبی ایران )درصد(

2018 نسبت به سال های گذش��ته نشان می دهد که به طورکلی 
صادرات کشورهای جهان نیز در این سال کاهش پیدا کرده است.

اگرچ��ه ش��ناخت ماده معدنی بیتومن در کش��ور ب��ه حدود 21 
س��ال پیش باز می گردد ولی تنها 14 س��ال اس��ت که صادرات 
این ماده معدنی انجام می ش��ود.]18[ بر اساس آمارهای مراجع 
معتبر داخلی همانند اداره گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت کشور، خانه معدن ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایران]21-18[، بیش از 90درصد قیر طبیعی ایران به شکل خام 
صادر می شود. علی رغم ارزش باالی این ماده، در ایران در زمینه 
فرآوری پودری، بس��ته بندی و تبدیل آن به محصوالت دیگر کار 
چندانی انجام نشده است. به عبارت دیگر ایران یکی از کشورهای 
تولیدکننده گیلس��ونایت با کیفیت عالی و پایین ترین قیمت در 

سطح جهانی است. 
در س��ال های اخیر پودر این ماده معدنی بیش��تر به کش��ورهای 
مالزی، هند، آلمان، اوکراین، ترکیه و چین صادر شده و با فرآوری 
آن به منظ��ور اس��تفاده در صنایع مختلف، با چن��د برابر قیمت 
مجددا وارد کشور می ش��ود. در حال حاضر صادرات قیر طبیعی 
ایران به دالیل متعدد از جمله درصد گوگرد باال، پیرشدگی زیاد، 
ب��اال بودن درصد مواد معدنی همراه و عدم شناس��ایی دقیق نوع 

قیر طبیعی، رونق چندانی ندارد.

8- میزان واردات جهانی قیر و آسفالت طبیعی
ب��رای شناس��ایی بزرگ تری��ن واردکنن��دگان قی��ر و آس��فالت 
جه��ان و در نتیج��ه شناس��ایی بازاره��ای ه��دف مه��م دنی��ا 
آس��فالت  و  قی��ر  ص��ادرات  جه��ت  برنامه ری��زی  به منظ��ور 
 ب��ه آنه��ا ب��ر اس��اس آماره��ای معتب��ر بین الملل��ی]17[ در 
ش��کل- 8 نمودار میزان واردات جهانی قیر و آس��فالت طبیعی، 
ش��یل های قی��ری یا نفتی، ماس��ه های قیری و آس��فالتیت های 
10 کش��ور بزرگ واردکننده قیر و آسفالت جهان طی سال های 
2009 تا 2018 ترس��یم شده اس��ت. مطابق این نمودار در طول 

10 س��ال اخیر ای��االت متحده آمری��کا، کانادا، چین، فرانس��ه، 
فیلیپین، اس��پانیا، کاستاریکا، میانمار، اسلوانی و اتریش به ترتیب 
بیشترین میزان واردات قیر و آسفالت جهان را به خود اختصاص 
داده اند. گفتنی اس��ت که تا سال 2017 کشور عمان هم یکی از 
بزرگ ترین واردکنندگان قیر و آس��فالت جهان بوده اس��ت ولی 
چون مقدار واردات این کشور به یک باره در سال 2018 با کاهش 
ش��دید 4917 تن روبرو شده، بنابراین در این نمودار آورده نشده 

است.
با توجه به نمودار، برخی از کش��ورها همانند ایاالت متحده آمریکا، 
چین و فرانس��ه، روند پرتالطم و نوس��انی ش��دید را تجربه کرده اند 
به گونه ای که کش��ور آمریکا در سال 2015 با واردات 782805 تن 
قیر و آس��فالت، بیش��ترین مقدار واردات را داش��ته است. ضمنا در 
مورد میزان واردات این کش��ور در س��ال 2014 اطالعات دقیقی در 
دس��ترس نیس��ت. بیش��ترین تغییرات واردات قیر و آسفالت کشور 
چی��ن ه��م، در بازه 2010 ت��ا 2015 رخ داده و در س��ال 2013 با 
مقدار 618277 تن بیش��ترین میزان واردات را داشته است. میزان 
واردات چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ایران از سال 2014 
به بعد ش��دیدا کاهش یافته که این مقدار اندک هم در حال نوسان 
اس��ت. کاهش واردات چین طی این سال ها به دلیل افزایش میزان 
تولید این کش��ور از سال 2013 به بعد و کاهش میزان صادرات آن 
اس��ت، به گونه ای که تقریبا تمام تولید این کش��ور به مصرف داخلی 
می رسد. در این نمودار میزان واردات نسبتا زیاد و تقریبا ثابت کانادا 
طی این دوره زمانی، قابل توجه اس��ت. کشور فرانسه نیز به جز سال 
2010 که با مقدار 644067 تن بیش��ترین میزان واردات را داشته، 
همواره روند نزولی واردات را طی كرده اس��ت. در این نمودار به جز 
چین نام هیچ کش��ور آس��یایی و منطقه خاورمیانه همس��ایه ایران، 
به دلی��ل برخ��ورداری آنها از ذخایر این نوع م��واد معدنی یا مصرف 
داخلی اندک آنها، به چش��م نمی خ��ورد. به هر جهت همان گونه که 
گفته شد، برخی از کشورهای آس��یایی و منطقه خاورمیانه همانند 

عمان و قطر نیز جزو واردکنندگان این ماده معدنی هستند.
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نتیجه گیری
از آنجایی ک��ه قیر طبیعی یک نوع هیدروکربن دارای کاربردهای 
صنعت��ی گوناگون در صنای��ع مختلف اس��ت، بنابراین یک ماده 
معدن��ی با ارزش و تقاضامحور می باش��د. به همی��ن دلیل در این 
پژوهش وضعيت ميزان ذخاير، معادن، توليد، مصرف، صادرات و 
واردات قیر طبیعی ايران، در يک دوره زماني 10 س��اله )2018-

2009( م��ورد مطالع��ه آماری ق��رار گرفت که نتاي��ج حاصل از 
پژوهش را مي توان به صورت زير خالصه كرد.

در سه استان کرمانشاه، ایالم و لرستان واقع در غرب کشور ایران، 
معادن متع��دد غنی از قیر طبیعی وجود دارد. به واس��طه وجود 
ای��ن معادن حدود 15درصد یعن��ی 15 میلیون تن از ذخایر قیر 
طبیعی جهان در کش��ور ایران قرار دارد و ایران به عنوان سومین 
ذخیره بزرگ قیر دنیاس��ت. ایران در طول 10 سال اخیر، یعنی 
بازه زمانی 2018-2009 با توليد 4/3درصد قیر و آس��فالت کل 
جهان، در رتبه ششم جهانی قرار داشته و با کشورهای پیشتاز در 
زمینه تولید قیر همانند ایاالت متحده آمریکا و کشورهای آسیایی 
چین، روس��یه و هند فاصله زیادی دارد. ایران با سهم 6/8درصد 
از کل صادرات قیر و آس��فالت قاره آسیا، رتبه چهارم این قاره و 
با س��هم 2/33درصدی صادرات کل جهان، جایگاه هفتم جهانی 

را در اختیار دارد. در زمینه صادرات قیر و آس��فالت، کش��ورهای 
آسیایی همانند اندونزی، امارات متحده عربی و بحرین نسبت به 
ایران از وضعیت مطلوب تری برخوردارند هرچند که این کشورها 
از نظر میزان ذخیره و تولید قیر و آس��فالت در جایگاه پایین تری 
نس��بت به ایران قرار دارند. به منظور افزایش و توس��عه صادرات 
قیر در راس��تای شناسایی بازارهای هدف جدید و حفظ بازارهای 
هدف موجود، بررس��ی آماری مصرف کنن��دگان و واردکنندگان 
بزرگ قیر و آس��فالت در جهان انجام شد. بر اساس این مطالعات 
مشخص شد که در طول 10 سال اخیر کشورهای آمریکا، کانادا، 
چین، فرانسه، عمان، فیلیپین، اسپانیا، کاستاریکا و قطر بیشترین 
واردات قی��ر را به خود اختصاص داده اند. بنابراین الزم اس��ت بر 
روی این کش��ورها به ویژه کشورهای آسیایی و منطقه خاورمیانه 
همانند عمان، کاستاریکا و قطر به عنوان واردکنندگان اصلی قیر 
و آس��فالت در منطقه و بازارهای هدف صادراتی، تمرکز بيشتر و 

برنامه ريزي اصولي تر و منطقي تر كرد.
توسعه این صنعت باعث به وجود آمدن هزاران شغل در کشور خواهد شد. 
انجام اکتش��افات علمی، بهره برداری اصولی، فرآوری و تبدیل مواد خام به 
محصوالت باکیفیت، بخش��ی از راه کارهای پیشنهادی برای افزایش سهم 

صنعت قیر در رشد اقتصادی کشور محسوب می شوند.

پانویس هاپانویس ها
1. Natural Bitumen
2. Obsidian
3. Pitch
4. Gilsonite
5. Uintaite
6. Asphaltene
7. Asphaltite
8. Asphaltum
9. Natural asphalt

10. Samuel Gilson
11. Duchesne
12. Asphaltic pyrobitumen
13. Non-asphaltic pyrobitumen
14. Grahamite
15. Glance pitch
16. Trinidad
17. Tobago
18. Trinidad Lake Asphalt
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