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  دهيچك
ر به روش ير، مشخصات قيدسته بندي ق اينبرخالف در حالي كه  استقير درجه نفوذ  سيستم رايج نام گذاري قير در ايران براساس

و امروزه به عنوان يك سيستم رايج در اكثر كشورهاي  بنا شده است عملكرديم براساس يبه طور نظري و مستق روسازي ممتاز

ايستگاه هواشناسي  96با استفاده از اطالعات به دست آمده از ده شق سعي ين تحقيدر ا .توسعه يافته مورد استفاده قرار گرفته است

 روسازي ممتازيك بررسي از وضعيت قيرهاي مورد نياز در كشور به روش  اند، كرده آوريسال اخير را جمع 20هاي كشور كه داده

 % 98با ضريب اطمينان  روسازي ميلي متر 20در عمق  حداكثردماي و  در سطح روسازي  دماي حداقل صورت پذيرد. بدين منظور

با استفاده از اين دو ل كدر پهنه بندي جغرافيائي  و  تعيين ايستگاهبراي هر    PGXXYY اين دو پارامتر با استفاده از .ديمحاسبه گرد

بندي جغرافيائي نظير آن در كل كشور را  با استفاده هاي ياد شده تعيين و نقشه پهنهبراي هر يك از ايستگاه   PGXXYYپارامتر، شاخص 

حاكي از آن است كه  نتايج هاي اصلي كشور اين شاخص مشخص گرديد. تهيه  شد. در انتها در هر نقطه از راه GISاز  نرم افزار 

بدست آمده را پوشش مي دهند  هايايستگاه درصد از كل نتايج 90در حدود  ط آب و هوائي)ي(به لحاظ شراقيرهاي توليدي كشور 

  باشد. قير پليمري مي تواند جايگزين مناسبي ، درصد باقي مانده 10كه براي 

  

  

  پهنه بندي جغرافيايي ،شات شارپيآزما ،(PG)شاخص عملكردي : قير،دييهاي كلواژه

  مقدمه- 1
ها بر اساس خواص فيزيكي قير و به منظور تعيين بندي قيرطبقه

 1931شتو در سال آموسسه گيرد. مشخصات آنها صورت مي

 معياري براي درجه بندي قير براساس درجه نفوذ ارائه كرد كه

براي مشخص كردن قوام و پايداري قيرهاي نيمه جامد بكار 

هاي ، بر اساس نتايج آزمونموجود در كشوررهاي برده شد. قي

در اين درجه  .شوندبندي ميدرجه نفوذ و نقطه نرمي دسته

بندي قيرهائي كه درجه نفوذ باالئي داشته باشند، قير نرم ناميده 

روند و برعكس، قيري كه به كار مي سردسيرشده و در مناطق 

شرايط  دردرجه نفوذ پائين داشته باشد قير سخت ناميده شده و 

ن روش تا سال ها براي يا شود.و هوائي گرم به كار برده مي آب

ر مورد استفاده قرار گرفت تا يق فيزيكيمشخص كردن خواص 

 كا پروژه اي به نام شارپيالدي در آمريم 1987سال  نكه دريا

ف شد يتعر )كايي آمرها ك بزرگراهيقات استراتژي(برنامه تحق

  ر و يدي براي درجه بندي قيجاد روش جديكه هدف آن ا

 ،ي آسفالتي بر مبناي علمي بودهيني عملكرد آن در رويبشيپ

هاي اين تحقيقات بر روي قير، محدود كردن خرابي هدف نهائي
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ترك ناشي  هاي آسفالتي يعني تغيير شكل دائمي،ي رويهعمده

  .]1379[نادري، بود از دماي پائيناز خستگي و ترك ناشي 

ن بود كه يج حاكي از اينتا ،قات گستردهيپس از پنج سال تحق

ر نسبت يبازتاب بهتري از خواص مهندسي قد ين روش جديا

د با نام ين درجه بندي جديكند. امنعكس ميها ساير روشبه 

ر و ي) مبتني بر رفتار كامل قPGدرجه بندي براساس عملكرد(

ن يخروجي ا .ات عملكردي آن استياز خصوص قيشناخت دق

 د و يمنتشر گرد روسازي ممتازقات تحت عنوان نام يتحق

اي يل مزايج كشور كانادا و موسسات حمل و نقل به دليرتده ب

 پيدا كردندن روش يبه استفاده از اتمايل  ،فني و اقتصادي آن

) براساس خواص PGبندي عملكردي (درجه .]1383 يوسفي،[

ي ئط آب و هوايي واقعي از جمله شراط بكار رفتهيشرا ر دريق

ان يسه اي ميمقا 1كه در جدول  باشد) ميAgingرشدگي (يو پ

 گرفتهر صورت يق رايجن نوع درجه بندي و درجه بندي يا

قيرهاي دسته بندي شده براساس عملكرد، بسته به نوع  است.

انتخاب  شرايط جوي و دمايي كه شايد در آن به كار برده شوند،

شوند. اختالف بين درجات مختلف قير در دماهاي حداقل و مي

حداكثر، شرايط الزم به منظور عملكرد مناسب قير در شرايط 

كند. در اين سيستم درجه آب و هوائي موجود را فراهم مي

هاي عملكردي بندي خواص فيزيكي مورد نياز براي تمام درجه

بدست  بايد در آن دما ماند ولي دمائي كه اين خواصثابت مي

شود، آيند، متناسب با شرايط جوي كه قير بايد در آن استفاده 

هاي اين سيستم آن است به عبارت ديگر از ويژگي .كندتغيير مي

گيري آن تغيير كه معيار سنجش ثابت مانده و تنها دماي اندازه

  .[Cominsky et al,1994]  كندمي

  

  

  ]1379 نادري،[ ويژگي هاي درجه بندي عملكردي و كالسيك قير .1جدول 

 درجه بندي براساس نفوذپذيري و ويسكوزيته (PG)درجه بندي عملكردي 

خواص فيزيكي از طريق اصول مهندسي مستقيما به عملكرد قير مربوط 

 مي شود.

آزمايشات نفوذ و شكل پذيري تجربي بوده و مستقيما به 

 مربوط نمي شود.عملكرد قير 

معيار آزمايش ثابت بوده ولي دماي آزمايش با توجه به شرايط آزمايش 

 تغيير مي كند

آزمايشات در يك دماي استاندارد، بدون توجه به شرايطي كه 

 انجام مي شود. آسفالت در آن بكار رفته است،

  پيرشدگي براي سه حالت بحراني شبيه سازي و آزمايش مي شود:

پيرشدگي بعد از اختالط  -2قبل از اختالط با مصالح پيرشدگي قير  -1

 پيرشدگي قير در طوالني مدت -3و اجرا 

آزمايشات پيرشدگي فقط در كوتاه مدت انجام مي شود، درصورتي 

كه پير شدگي در طوالني مدت در ترك ناشي از خستگي و ترك 

 دماي پائين بسيار قابل توجه است.

كمترين همپوشاني بين مشحصات قيرهاي درجه بندي بسيار دقيق بوده و 

 با درجه بندي متفاوت وجود دارد.

قيرهاي با يك درجه بندي داراي تفاوت هاي قابل توجهي در 

 باشد.مشخصات مي

اين سيستم درجه بندي براي قيرهاي اصالح شده و اصالح نشده مناسب 

 است.

شده ناين سيستم هاي درجه بندي براي قير هاي اصالح 

 ي باشد.مناسب م
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  ن شاخص عملكرديييروند تع- 2
ن يير تعيشات شارپ درجه عملكردي قيج آزمايبا استفاده از نتا

به كه ) داراي دو عدد است، PGر (يمي شود.درجه عملكردي ق

   ).1383(يوسفي،شودميمشخص  ريصورت ز

PG XX YY  

  XX و زان دما يم حداكثرYY حسب درجه سانتي  بر حداقل دما

شده توسط استاندارد  آزمايشر يقها در اين دماكه  است گراد

حفظ ن دماها يدر اتواند عملكرد مطلوب خود را شارپ مي

ن حداكثر دماي هر منطقه، مطابق با داده هاي ييبراي تع .كند

حداكثر ) ساله دارند 20هاي هواشناسي (كه حداقل آمار ستگاهيا

دما در هر روز از سال مشخص شده و بر مبناي اين دما هفت 

ن حداكثر دماي يانگيو مگرمترين روز متوالي در هر سال تعيين 

 اين روند براي همه شود. ن هفت روز محاسبه مييا

ن و انحراف يانگيسپس مسال) تكرار شده،  20ها (حداقل سال

 اضافهن حداقل دماي هر منطقه ييبراي تع .شودن ميييار تعيمع

ن روز هر سال مشخص يهر منطقه حداقل دماي سردتر دماي

 آنها در ن دماييار كمترين و انحراف معيانگيشده و سپس م

  .[Epps, 2001]شودن ميييسال هاي مختلف تع

به طراحان اجازه تعيين درجه ريسك در دماي  روسازي ممتاز

 دهد.باال و پائين پوشش را با استفاده از قيرهاي مختلف مي

به طوري كه طبق تعريف، درصد اطمينان باالتر به معناي 

هاي انجام شده بر روي با توجه به بررسي ريسك كمتر است.

، عملكرد قير 50ده است كه درصد اطمينان %نشان داده ش ،قير

  .]1379[نادري، كندرا بصورت مطلوب مشخص نمي

 متوالي گرم ن بدست آمده از دماي حداكثر هفت روزيانگيم

 98% نانيدن به درصد اطمين دماي سال براي رسيو كمتر سال

 آيدبدست مي) 2) و (1( )، مطابق با روابطσار(ياز انحراف مع

]Huber,1993.[ 
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  توزيع نرمال و اثر درصد اطمينان بر آن .1شكل 
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دماي باالي طراحي جاده  روسازي ممتاز براي، آسفالتيه يال در

ن طراحي ييو دماي پا سطح روسازيلي متر يم 20در عمق 

شود. ف مييبر حسب درجه سانتي گراد تعر آنجاده در سطح 

هاي انتقال شده با مدلط عملي اجرا يل شرايبا استفاده از تحل

ر نوعي جذب نور يحرارت كل و موازنه انرژي و با فرض مقاد

)، تششعات 81.0ق هوا(ي)، انتقال تششع از طر0.9د(يخورش

ه) مقدار دماي باالي يمتر بر ثان 4.5( ) و سرعت باد0.70( جوي

 شود) محاسبه مي3( ، از رابطهسطح اليه آسفالتيطراحي 

].1993Huber.[  

 

T���� = (Tair– 0.00618Lat� + 0.2298 Lat + 42.2)(0.9545) – 17.78  )3       (                                          

  

  :ن رابطهيكه در ا

T���� = ي ميلي متر 20دماي طرح روسازي در عمق  حداكثر

  بر حسب درجه سانتي گراد؛ از سطح راه

Tair   =  بر حسب متوالي  دما هفت روز  حداكثرن يانگيم

  گراد؛درجه سانتي

Lat    =درجه؛ ر حسبي محل پروژه بيايعرض جغراف  

ف شـده و بـه   يـ ن طراحي، پوشش در سطح جاده تعرييدماي پا

با استفاده بوده و ن دماي هوا ين ترين پائيانگيصورت تابعي از م

  شود:محاسبه مي) 4رابطه (از 

Tsur = -1.7 + 0.859 Tair  )4                             (  

Tsur  =بر حسب درجه  راه حداقل دماي روسازي در سطح

  سانتيگراد

Tair   =حداقل دماي هوا بر حسب درجه سانتي گراد  

  ر نقش اساسي دارد. يز در انتخاب نوع قيكي نيط ترافيشرا 

  ك بر حسب تعداد محورهاي يزان ترافيوقتي م در روش شارپ

  

  

  

  

  

  

، ديون تجاوز نمايليم 10وتن) از يلونيك 80( معادل استاندارد

ش در دماي باالي يك درجه افزاير را با يد انتخاب قيطراح با

PG ن عدد يطي كه ايمورد بررسي و مطالعه قرار دهد و در شرا

ك درجه يد ير بايق PGابد، دماي باالي يش يون افزايليم 30به 

  70-16ر با ي، از قPG 64-16ر بايدا كند، مثال بجاي قيش پيافزا

PG  شودمياستفاده.   

  ن ييط تعين شراير مصرفي با ايقات شارپ قيبر مبناي تحق   

ع است. در يشود كه مخلوط آسفالتي، تحت بارگذاري سرمي

ستگاه ها يل عبور از سرباالئي ها، ايط بارگذاري كند و بدليشرا

دا يش پيك درجه افزايد ير بايق PGز دماي باالي يو تقاطع ها ن

لي كند باشد، يكند، البته در مواردي كه سرعت بارگذاري خ

ز ين PGش در دماي باالي اير حتي با دو درجه افزيانتخاب ق

  .گردده مييتوص

استفاده  PG 82-16ر با ي، از قPG 64- 16ر بايبجاي ق مثالً   

با توجه به اينكه سيستم درجه  . [Harman, 2002]شودمي

است و تنها سه نوع قير  ران براساس درجه نفوذبندي قير در اي

شود (كارشناسان ارشد شركت نفت در ايران توليد مي

   .)1390پاسارگارد،

نوع قير به روش شارپ را  2توان با استفاده از جدول مي

 مشخص نمود.
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 ر براساس دماي حداكثر و حداقل روسازي ي) قPGستم درجه بندي عملكردي(يس .2جدول

  
 

   )1390(شركت نفت پاسارگارد، د كشوريرهاي توليبندي عملكردي قطبقه .3جدول

  شگاه هاي كشوريدي پااليرهاي تولقي

  (براساس طبقه بندي درجه نفوذ)
  مطابقت با طبقه بندي عملكردي

100 -85  PG 58-16 
PG 58-22 

 

 

70-60 

  

PG 64-10 
PG 64-16 
PG 64-22 
PG 58-16 
PG 58-22  

50-40  PG 70-10  
  

  

هاي توليد شده شود قيرهمانطور كه در جدول باال مشاهده مي

، امروزه دهدينمي را پوشش يهاي دمادر كشور تمامي محدوده

هاي از افزودنيگسترش علم تكنولوژي آسفالت و استفاده 

متفاوت، باعث گرديده است كه بتوان مشخصات قير توليدي 

 كه توانائي بهبود عملكرد قيربطوري  پااليشگاه را بهبود بخشيد

  .دارند وجوددر دماهاي باال و پائين 

   60-70به قير  SBSدرصد  6و  4به طور مثال افزودن  

 76و  70را به  PGتواند به ترتيب پارامتر حداكثر دماي مي

در  .]1390فرد، نژاد و كاظميمقدس ،شهابي[ ارتقا بخشد

نيز بدليل استفاده از قير  استفاده از تكنولوزي آسفالت بازيافتي

بكار رفته، درجه بازيافتي درصد مصالح  پير شده با توجه به

يابد كه با بندي دماي باال افزايش كارائي دماي پائين كاهش مي

توان درجه بندي قير محاسبات مهندسي معكوس مياستفاده از 

درصد مصالح  50مخلوط را محاسبه نمود. بطور مثال استفاده از 

بندي آن را به درجه PG52-34با استفاده از قيري با  بازيافتي

PG64-22 دهد[تغيير ميHajj et al,2011.[  

  

  قيروش تحق- 3 

  پيوست است.به شرح  قيتحقن يانجام امراحل 
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 تا سال 13 70سال( كشور هواشناسيهاي ستگاهيهاي اداده هيته •

1389( 

از مربوط به حداقل و حداكثر دماي روزانه  اطالعاتاستخراج  •

 هواشناسيهاي ايستگاه هاي داده

به هاي مورد نظر ستگاهيل دماي حداكثر و حداقل هواي ايتبد •

 دماي حداكثر و حداقل روسازي

هاي ستگاهيك ايتفكبه كردن شاخص عملكرديمشخص •

 عملكردي مبناي شاخص  هواشناسي و بر

نرم افزار  با استفاده ازص عملكردي خبندي جغرافيائي شاپهنه •

GIS 

 هاي اصلي كشورتطبيق پهنه بندي انجام شده بر شبكه راه •

 د داخل كشور يرهاي توليج بدست آمده با انواع قيبررسي نتا •

  

 

ك ينوپتيستگاه هاي سيهاي انكه فرمت دادهيبا توجه به ا   

درصد  وزش باد، دما،كشور حاوي اطالعات گوناگوني از جمله 

باشد ضرورت د و... مييرطوبت، فشار هوا، شدت تابش خورش

هاي هاي ايستگاههدادان انبوه يهاي دما از ماستخراج داده

ن در يبنابرا .ديرسضروري به نظر مي رايانهبه كمك  هواشناسي

 Matlabرم افزار ن به كمك هاي دماي هر روزداده پژوهشن يا

اپي و حداقل دما يو حداكثر دماي هفت روز پ استخراج گرديد

متري لييم 20براي هر سال محاسبه و به دماي سطح و عمق 

 PGبه منظور تعيين ارائه شده ) 4، 3رابطه مطابق با (روسازي 

شاخص  2د و در ادامه با استفاده از جدول يل گرديتبد

  .عملكردي هر شهر تعيين گرديد

  

  نتايج- 4
  هاي ياد شده، هاي دمايي ايستگاهپس از آماده سازي داده   

به  GISافزار هاي مربوط به هر ايستگاه با استفاده از نرمداده

صورت مكانمند قابل مشاهده، پردازش و تحليل شد. سپس 

بندي دماي بيشينه و كمينه به صورت مجزا تهيه شده نقشه پهنه

اند ، كالسبندي شدهPGبندي و با توجه به حدود آستانه طبقه

بندي ). از تركيب اطالعات اين دو نقشه، نقشه پهنه3و  2(شكل 

PG نمند بودن اين اطالعات و كشور تهيه شده. با توجه به مكا

ها، هاي اصلي كشور، در هر نقطه از اين راهاستفاده از نقشه راه

PG  4نظير آن را استخراج شده است (شكل .(  

 

  

  

  %98مشخصات شاخص عملكردي شهرستان ها با اعمال ضريب اطمينان  .4جدول 

PG Tmax Tmin نام شهرستان PG Tmax Tmin نام شهرستان PG Tmax Tmin نام شهرستان 

16-64  63.27 11.27- 64-10 سيرجان  58-22 جاسك 8.41 63.41   53.25 18.53-  آبعلي 

10-64 64-22 سيريك 11.09 61.70   64.30 20.69- 58-28 جلفا   56.15 26.89-  اردبيل 

10-64  60.13 8.51 - 70-10 شاهرود   69.23 2.76 - 58-16 جيرفت   58.04 15.72-  اروميه 

16-64  62.11 14.54- 64-10 شهربابك  58-16 چابهار 8.14 59.70   56.40 5.45 -  آستارا 

28-64  60.23 27.48- 70-10 شهركرد   65.71 2.33 - 64-22 حاجي آباد   62.12 22.09-  اسالم آباد 

10-64  64.57 6.62 - 64-10 شيراز  64-16 خاش 8.19 63.86   64.02 12.90-  اصفهان 

10-76  71.00 1.18 - 64-10 صفي آباد   64.89 10.55- 64-16 خرم آباد   64.05 14.96-  اصفهان(شرق) 

16-64  64.19 13.18- 58-28 فردوس   55.25 25.07- 76-22 خلخال   71.70 0.61 -  آغاجاري 

10-70  65.83 4.11 - 70-10 فسا   67.06 8.23 - 70-16 خور و بيابانك   65.25 13.60-  انار 

16-58  58.74 3.19 - 46-34 قائمشهر   41.74 12.06- 58-16 خوي   54.34 2.63 -  انزلي 

16-64  60.88 16.40- 58-22 قزوين   57.35 19.92- 58-22 داران   57.18 19.01-  اهر 

16-70  66.20 13.74- 70-10 قم   70.70 1.03 - 64-16 دزفول   62.05 11.54-  ايالم 

22-58  58.21 17.90- 64-10 قوچان   62.99 5.84 - 58-16 دوشان تپه   56.30 1.05 -  بابلسر 

16-64  61.22 13.64- 70-10 كرج   67.09 1.52 - 64-16 دوگنبدان   59.03 12.70-  بافت 
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16-64  63.13 14.40- 70-10 كرمان  64-22 رامهرمز 2.27 67.24   61.95 17.46-  بروجرد 

22-64  64.26 17.17- 58-16 كرمانشاه   57.34 7.81 - 58-28 رشت   58.66 24.33-  بروجن 

10-64  64.02 25.79- 64-16 كوهرنگ   63.08 12.54- 58-22 رفسنجان   58.84 19.33-  بجنورد 

10-70  69.98 1.32 - 64-16 كهنوج   61.95 16.95- 70-10 روانسر   70.95 2.29 -  بستان 

10-64 70-10 كيش 8.24 64.43   68.75 8.69 - 64-16 زابل   64.88 13.48-  بشرويه 

10-64  61.72 5.68 - 64-10 گرگان   63.54 9.81 - 70-10 زاهدان   68.25 4.22 -  بم 

10-70  65.92 9.06 - 64-10 گرمسار   64.06 9.36 - 70-10 زرقون   بندرعباس 3.73 67.66 

22-64  59.58 17.50- 58-22 گلمكان   55.22 21.19- 64-10 زرينه   بندر لنگه 7.03 64.02 

16-64  62.77 14.92- 58-16 گناباد   58.14 15.51- 70-10 زنجان   69.76 0.46 -  بندرماهشهر 

10-70  68.42 3.23 - 64-16 الر   62.89 7.27 - 70-10 سد درودزن   بوشهر 3.13 66.89 

22-58  57.59 19.82- 58-28 ماكو   57.04 25.42- 58-22 سراب   57.94 19.73-  بيجار 

16-64  59.95 15.61- 70-10 مراغه   68.49 6.39 - 64-16 سرپل ذهاب   63.79 16.91-  بيرجند 

10-64  61.19 4.33 - 64-22 منجيل   60.93 16.67- 64-10 سردشت   60.71 10.98-  پارس آباد 

64-22  60.79 18.61- 64-22 مهاباد   63.83 17.11- 64-22 سرخص   60.01 21.21-  پيرانشهر 

22-64  62.07 22.27- 70-10 ميانه   65.73 4.18 - 64-22 سروان   59.24 17.15-  تربت حيدريه 

10-70 64-34 ميناب 2.77 69.92   60.32 30.35- 58-28 سقز   57.23 25.40-  تكاب 

16-58  54.50 2.02 - 64-10 نوشهر   64.91 6.92 - 64-10 سمنان   62.73 7.86 -  تهران 

16-64  61.82 14.52- 64-22 ياسوج   62.52 19.22- 64-10 سنندج   60.93 10.25-  تهران(شمال) 

  

  

 بر حسب درجه سانتي گراد PGروسازي به منظور تعيين  (دماي پائين) بندي حرارتيپهنه .2شكل 
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 بر حسب درجه سانتي گراد PGروسازي به منظور تعيين  (دماي باال) بندي حرارتيپهنه. 3شكل                            

 

  هاي كشور براساس شاخص عملكرديپهنه بندي قير مورد نياز راه .4شكل 
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 گيرينتيجه - 5

به منظور اعتبارسنجي دقت روش توزيع نرمال براي تعيين 

با مقايسه نمودارهاي فراواني دماي ساليانه و درصد اطمينان، 

شكل نمودارهاي توزيع نرمال كه مالك انتخاب عددهاي نهائي 

Rضريب همبستگيباشد، مي
محاسبه گرديد ايستگاه  96براي  2

درصد و در دماي  89- 96دماي باالي بين در كه اين ضريب 

متغيير است، البته هاي كشور براي ايستگاه  79- 87پايين ما بين 

ي دمايي داده 7بدليل ميانگين گيري از  ،در دماي باالي روسازي

متوالي نسبت به دماي پايين در هر سال، ميزان اين همبستگي به 

ري ميزان مناطق كويبعضي از در البته مراتب بيشتر است. 

تري بدست آمده كه احتماال پايينبه مراتب ضريب همبستگي 

هاي هواشناسي در اين مناطق است بدليل پراكندگي بيشتر داده

قير به رسد بايد تعداد سالهاي بيشتري براي دستيابي كه بنظر مي

  بهينه مورد استفاده قرار گيرد.   

  

R(سال  20شهرستان زاهدان براي مدت  ي روسازينمودار فراواني دماتوزيع نرمال  .5شكل
2
=83( 

 

 

مقايسه نتايج بدست آمده با نتايج ارائه شده در پروژه تحقيقاتي 

  نشان  84انجام شده توسط شركت نفت پاسارگاد در سال 

خواني ندارد و با ايستگاه با يكديگر هم  22دهد كه نتايج مي

توجه به اينكه در تحليل انجام شده توسط اين شركت از بحث 

سال چشم  20ها براي مدت مربوط به ضرورت تحليل داده

ايستگاه در  22عمده  اطالعات مربوط به اين  .پوشي شده است

سال موجود نبوده است بطور مثال براي  20به مدت  84سال 

سال  14نها داده هاي مربوط به ت 84ايستگاه بجنورد كه تا سال 

بندي ارائه شده توسط شركت درجه .ثبت گرديده است

 PG 58-22و در اين پژوهش مقدار  PG 64-22پاسارگاد 

بنابراين دوره زماني  ،سال بدست آمده است 20براي مدت 

با  5جدول  بسيار مهم است. PGانتخاب شده براي تعيين 

بندي قير كشور توسط دستههاي مربوط به هر استخراج طول راه

دست آمده است. فراواني قير ه ب 4از شكل  GISنرم افزار 

سه بيانگر فراواني باالي ) 6بدست آمده از اين جدول (شكل 

كه توليد آن بصورت انبوه است  64- 15، 64-22، 70-10قير 

  بايد مورد توجه قرار گيرد.در كشور 
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  هاي موجود كشور براساس شاخص عملكرديبه طول راه با توجه بندي قيردسته .5 جدول

PG )طول راهKM( 

46 - -16 ١١١٣٨ 

52 - -22 ٣٩١٧ 

52 - -16 ٢٧٩٠٧ 

58 - -28 ٥٥٠٨٠ 

58 - -22 ٢٢٥٨٢٦ 

58 - -16 ٣٥٣٥٧ 

58 - -10 ٨٤٩٤٥ 

64 - -32 ٣٣٠٥ 

64 - -28 ١٧٧١١١ 

64 - -22 ١٧٦٥٤٠٦ 

64 - -16 ٢٠٢٠٠٧٣ 

64 - -10 ٧٢٩٠٠٩ 

70 - -22 ٦١٢ 

70 - -16 ٦٤١٨٦٠ 

70 - -10 ٢١٣٨٨٠٠ 

76 - -10 ٨٠٥٣٩ 

  

  

 

   براساس طول راه دسته بندي شدههاي فراواني قير .6شكل

3%
1%

2%

22%

25%
9%

8%

27%

1%

46 - -16

52 - -22

52 - -16

58 - -28

58 - -22

58 - -16

58 - -10

64 - -32

64 - -28

64 - -22

64 - -16

64 - -10

70 - -22

70 - -16

70 - -10

76 - -10
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قيرها (با  اين از درصد 11 آمده بدست هايدسته بندي بين از

 حاضر حال در پاسارگاد) مالك قرار دادن گزارش شركت نفت

 درنظر با كه است حالي در اين و شودنمي توليد كشور در

 مناطق از بسياري در كه هندسي و ترافيكي شرايط گرفتن

 آمده بدست( قير درجه افزايش باعث كشور هايراه يشبكه

 از  استفاده ضرورت لذا شود،مي) هوائي و آب شرايط براساس

با  .رسدمي نظر به ضروري امري كشور در پليمري قيرهاي

ناحيه شمال غربي كشور داراي كمترين  3و  2توجه به شكل

هاي خوزستان، هرمزگان و جنوب استان و استان دماي روسازي

در كشور  راساس شاخص عملكرديكرمان داراي بيشترين دما ب

رسد براي استفاده از قير در اين مناطق ند، به نظر ميمي باش

تواند نقش مي WMAو آسفالت  شدهاصالحتوجه به قير 

   ها در اين مناطق ايفا كند.عمر روسازي افزايش اي درعمده
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