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 موقعیت معدن  -2

از  جهت دسترسی به محدوده مورد نظر. کیلومتر جنوب غربی اراك واقع شده است  50منطقه مورد مطالعه در 
بروجرد قرار گرفته است و بعد از گذشتن از پلیس راه توره به سمت   -در محور اصلی جاده اراك ) اراك( مرکز استان 

ده قائید و  –کیلومتر بعد از گذشتن از روستاي دوجفت و خشکه در  15بروجرد حرکت کرده و پس از طی حدود 
نتها به روستاي گوردراز منتهی می گردد و پس از طی سفالته اي وجود دارد که در ا کالچوب در سمت چب جاده آ



 1000متر در سمت چپ جاده خاکی وجود دارد که توسط این شرکت احداث گردیده که پس از طی حدود  800حدود 
 .متر رخنمون ماده معدنی مشاهده می گردد

 

 :کروکی راه ارتباطی  -2-1

 

 در نقشه راه هاموقعیت معدن  -1 -2شکل

 

 

 : نقشه محدوده  -2-2

 1-2در شکل . ارائه شده است 1-2کیلومتر مربع، که مختصات آن در جدول  88/1به مساحت   ABCDچهار ضلعی
نیز محدوده معدن و موقعیت بعضی از رخنمون هاي بازدید شده که داراي سینه کار احداثی می باشد، نشان داده شده 

 .است

 



 مختصات رئوس محدوده معدن -1-2جدول 

D C B A رئوس 
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N33 54'31.00" N33 53'37.00" N33 53'37.00" N33  عرض جغرافیایی "31.00'54

 

 

 محدوده معدن و موقعیت رخنمون هاي اصلی -2-2شکل 

 



 فلدسپات پتاسیک و سیلیس : وع ماده معدنی ن -3

 :تصاویر ماده معدنی  -3-1

   

 نماي نزدیک ماده معدنی -1-3شکل 

 

 : زمین شناسی  -4

 زمین شناسی عمومی -4-1

و در شمال شهرستان ) 1968اشتوکلین(سیرجان  –ساختمانی سنندج ) Zone(منطقه مورد  مطالعه در کمربند 
 .جنوب غرب شهرستان شازند قرار گرفته است  –درود و جنوب 

با   Isoclinalعلیرغم تکنونیک شدیدي که به صورت شکستگی ها، رانده شدگی ها و چین خوردگی با چین هاي 
میتوان ردیفی از  بالهاي جنوبی برگشته در منطقه حاکم بوده و پیچیدگی هایی در زمین شناسی منطقه بوجود آورد، 

  طراف شهرستان شازند بطور ناپیوسته و پیشرونده،سنگهاي دگرگونی به سن پرمین تا ژوراسیک را تشخیص داد که در ا
 .شود بوسیله نهشته ها و کرتاسه پوشیده می

ماگماتیسم اسیدي ویا (همانند اکثر کمر بند هاي دگرگونی که در آنها سنگهاي دگرگونی در مجاورت سنگهاي 
نیز جدا از این ) سیرجان  -سنندج  زون ساختمانی(این کمربند ) بعبارت دیگر متامرفیسم با ماگماتیسم همراه می باشد

مشخصه نبوده و رخداد ماگماتیسم گرانیتی در دو زمان زمین شناسی متفاوت در این منطقه مورد مطالعه از زون 
 .سیرجان صورت گرفته است   -سنندج 



 
 زمین شناسی محدوده و ماده معدنی -4-2

دواریان تقریباً بصورت  –گوشه  –یگر در نواحی آستانه رخنمون هاي متعدد از توده هاي آذرین به ظاهر مجزا از یکد
مالمیر بصورت توده هاي کشیده و پشت سر هم مربوط به جوانترین فاز ماگماتیسم در  –استوك مانند و نظام آباد 

تز ترکیب سنگ  شناسی این توده ها متفاوت و از گرانودیوریت در آستانه تا دیوریت کوار.  محدوده این ورقه می باشد 
 . دار در نظام آباد  تغییر می کند  

کیلو متر مربع درقسمت شمال شرقی ورقه یکصد هزارم شازند و در  30توده نفوذي گرا نودیوریتی با وسعتی حدود 
جنوب غرب شهرستان آستانه در شیستهاي سیاهرنگ مربوط به ژوراسیک تزریق ایجاد هاله دگرگونی در مجاورت 

جوانترین طبقاتی که از این دگرگونی متأثر شده اند شیستها ماسه . میزبان آن می باشد باالفصل توده با سنگهاي 
که نشانگر نفوذي ماگماي گرانیتی در زمان بعد ا زژوراسیک می باشد، از طرفی . سنگهاي متعلق به ژوراسیک می باشند 

هاي کرتاسه با روند شمال غرب  شواهد زیر نشان میدهد که در شمال شرق محدوده ورقه یکصد هزارم شازند نهشته
 .جنوب شرق گسترش دارد که ارتفاعات بین شازند و آستانه را تشکیل می دهد

سازند بطو ر  آهکها و دولومیت ، وآهکهاي دولومیتی اوربیتولین دار کرتاسه پایین که این ارتفاعات را می    
ه سنگها و شیلهاي دگرگون شده مربوط به ژوراسیک پیشرونده و دگر شیب با رخساره کنگلومراي قاعده اي در روي ماس

 .که دامنه هاي این ارتفاعات را می سازد قرارگرفته است 

 75تا  70توده هاي گرانیتی و گرانودیوریتی مذکور ادامه گسترش گرانیت همدان به سمت جنوب بوده وهمان سن 
گرانیت همدان مشخص شده در این منطقه هم صادق که  توسط مطالعات رادیومتریک درمورد ) کرتا سه(میلیون سال 

 .است 
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فیلت هاي سیاه رنگ شازند ادامه فیلت هاي سیاه رنگ همدان است که ا زآن جا  به سمت جنوب خاوري یعنی 
ن و خوانسار گسترش بسوي مالیر، توره، جنوب شهرستان شازند و شهرهاي جنوب خاور آن، مانند الیگودرز و گلپایگا

کلرید شیست هاي خاکستري تیره متمایل به سیاهرنگ به شدت چین خورده  –می یابد این واحد سنگی از سیر سیت 



تشکیل می شود که در اصل سنگهاي پلیتی رسی، سیلتی و کمی ماسه اي دانه ریز دگرگون شده هستند درجه 
این واحد سنگی در سطح نقشه بیشترین . سبز است هاي در حد پایین رخساره شیست  دگرگونی در این شیست

گسترش را دارد ولی بدلیل شدت دگر ریختی، تعیین ضخامت آن ممکن نیست در جنوب خاور آبادي عشیر آباد که در 
فلد سپات و کلریت دار یک افق از سنگ آهک  –جنوب خاور برگه جاي دارد در البالي سریسیت تشیست هاي کوارتز 

 .هاي کرینوئیدبرون زد دارد شده با سنگوارهناخالص دگرگون 

 :هندسه ذخیره -4-4
ماگماي سیلیسی پس از رانش به سمت باال با الیه رسی به صورت همبري هاي سیلیس و فلدسپات جایگزین شده 

 .امتداد عمومی ماده معدنی شمالی جنوبی است. است

 
 الیه سیلیس و فلدسپات در سینه کار استخراجی معدن-1-4شکل 

 



 
 تصویري از  امتداد ماده معدنی و سینه کار در حال بهره برداري -2-4شکل 

 

 زمین شناسی اقتصادي -4-5
فلدسپات الکالن  –کوارتز  –ماده معدنی مورد بحث یک نوع پگماتیت بوده که کانیهاي اصلی آن شامل پالژیو کالژ 

اپیدوت سریسیت وکانیهاي  –آپاتیت وکانی هاي فرعی آن شامل کلریت  –و مسکویت ) هورنبلند(آمفیبول  –بیوتیت  –
فلدسپارها ماده اولیه مهمی براي صنایع سرامیک، کاشی، چینی، شیشه، تهیه لعاب سرامیک و همچنین . تیره می باشد

یل داده و حدود درصد مواد اولیه صنایع سرامیک را تشک 60تا  55فلدسپارها حدود . پودرهاي پرکننده و غیره می باشد
مقدار درصد اکسید آهن . درصد آن در تهیه گل چینی و مقداري هم در تهیه لعاب چینی و سرامیک بکار می رود 30

 35/0تا  3/0درصد و براي مصرف در صنایع شیشه از  5/0در فلدسپارهاي مناسب براي صنایع چینی و لعاب نباید از 
فاکتورهاي مهمی در اقتصادي یا غیر . درصد کمتر باشد 15مینیوم نباید از درصد بیشتر باشد و مقدار درصد اکسید آلو 

 : اقتصادي بودن ذخائر فلدسپار مهم هستند که عبارتند از

درصد باشد از ذخایر  15باالتر از  AL2O3درصد و  10باالتر از  K2Oـ ترکیب شیمیایی مناسب مثالً چنانچه 
 .مناسب می باشد

 .این عامل در اقتصادي کردن پروسه استخراج و مصرف فلدسپار بسیار مهم است: ـ فاصله تا بازار مصرف



 .هر قدر میزان دسترسی و هزینه استخراج پایین تر باشد ذخیره اقتصادي تر است: ـ معدنکاري و استخراج فلدسپار

امکان پذیر  ـ حجم ذخیره که هر قدر میزان ذخیره بیشتر باشد طبیعی است که سرمایه گذاري پایداري روي آن
 .است

 . با توجه به اطالعات فوق و مطالعات قبلی، فلدسپار کله جوب جزء فلدسپارهاي درجه دو طبقه بندي می شود

 

 باطله هاي سیاه رنگ تورمالینی در داخل ماده معدنی -3-4شکل 

 : استخراج  -5

با توجه به وضع قرارگیري کانسار و مشخصات فیریکی آن همچنین بهره برداري در این معدن استخراج و روش 
از آنجا که الیه ماده معدنی تقریباً به .  توپوگرافی محل مورد بهره برداري، روش استخراج روباز و از نوع پلکانی می باشد

 . طورکامل رخنمون دارد بنابراین نیاز به انجام عملیات باطله برداري به طور عمده نیست

استحصـال شـده و در   و همراه بـا سـنگجوري و جداسـازي    استخراج و ه معدنی به وسیله یک دستگاه بیل مکانیکی ماد
 . کامیون بارگیري و حمل می شود
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 نمائی از دپو هاي محصول تولیدي  -2 -5شکل      
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 معدن تاسیسات موجوداز نمائی  -1 -6شکل 

    

 معدن موجود مخازن و سرنداز نمائی  -2 -6شکل 

 


