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حقوق دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوي وزارت صنعت، : نرخ حقوق دولتی به ازاي هر تن -1-8

 .معدن و تجارت می باشد

 موقعیت معدن -2

کیلومتري شمال غرب شهرستان شیروان ودر  66وبه فاصله شهرستان شیروان خراسان شمالی دراستان این معدن 

 .واقع شده است)سردارآبادقدیم(کیلومتري شمال غرب شهرك امام سجاد  4

 

 : کروکی راه ارتباطی  -2-1
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 اموقعیت معدن در نقشه راه ه -1-2 شکل

 

 : نقشه محدوده  -2-2

 
  محدوده معدن نقشه  -2-2 شکل
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 : وع ماده معدنی ن -3

 :تصاویر ماده معدنی  -3-1

    
 دو نمونه از طرح و رنگ پالك سنگ -1-3شکل 

 
 معدنی رنگ ماده معدنی در سینه کار -2-3شکل 
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 : زمین شناسی  -4

. درمحدوده معدن سازند مشهودتیرگان است که لیتولوژي غالب آن آهک هاي اوربیتولین دار توده اي می باشد 

شیل ماسه سنگ وکنگلومرا و رسوبات  ,مارن  ,پیرامون محدوده بصورت پیوسته وهم شیب شامل سنگ هاي آهکی 

 .تبخیري که مرتبط با زون کپه داغ وتشکیالت شمشک و دلیچاي در زون البرز است

 "غربی بالیتولوژي مشهود آهک هاي اوربیتولین دار می باشد وضمنا _این محدوده درادامه کوه بابابلند باروند شرقی 

اختمانی آن بگونه اي است که چینهاي مشخص کشیده وباشیب مالیم ازنظر تکتونیکی فعال بوده وزمین شناسی س

جنوب شرقی قطع شده ومساحتی ازشمال  _پیرامون محدوده توسط سه گسل فرعی باروند شمال غربی .بوجودآمده اند

 .غربی می باشد _محدوده داراي تاقدیسی باروند شرقی 

کلسیت  "انیهاي اصلی تشکیل دهنده سنگ عمدتانتایج حاصل از آزمایشات انجام شده نشان داده است که ک

بافت  ,منشاء سنگ رسوبی ومحیط تشکیل آن دگرگونی بوده .ودرمواردي دولومیت همراه باترکیبات آهن آبداراست 

) نباتی(لیموئی شفاف  "رنگ سطوح تازه وغیرهوازده سنگ عمدتا. آن آهکی می باشد) خمیره(سنگ موزائیکی وسیمان 

 .وحالتی ابرماننداست درحالیکه سطوح هوازده سنگ شیري رنگ می باشدبارگه هاي تیره 

 
 وضعیت ذخیره -1-4شکل 

این .موجود درمتن سنگ است) رگه هاي ( نکته قابل توجه درمورد سنگ این معدن نحوه قرارگیري موج هاي       

با الیه بندي  "گونه موجها که در تمام سنگهاي مرمر قابل مشاهده است معموال به موازات الیه بندي سنگ که تقریبا

شیبی معادل شیب الیه بندي عمومی ودرضمن هم وبا  عمومی سنگهاي موجود درمحدوده منطبق است تشکیل شده
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ولی درمورد سنگ این معدن موج هاي ذکرشده هم امتداد با . جهت با جهت شیب الیه بندي قابل مشاهده خواهدبود

 .  عمود برجهت شیب دیگر الیه هامیباشد "الیه بندي عمومی سنگها قرارگرفته اند اما جهت شیب آنهادقیقا

برگشته وبصورت قائم  قرارگرفته است  "ند بیانگر این موضوع باشد که الیه سنگ مرمر کامالاین مطلب می توا     

ودرواقع ارتفاع سینه کارموجود نه در ضخامت سنگ بلکه درعرض الیه مرمر ایجادشده ولی شواهد دیگري که بتواند 

            .                                  تائید کننده این فرضیه باشد بدست نیامد

دراین معدن ماده معدنی درچهارقسمت درداخل محدوده رخنمون دارد ولی عملیات اکتشافی انجام شده فقط بر 

الیه ها با  ,غربی رخنمون داشته  _درقسمت اول که ماده معدنی باامتدادشرقی .روي دو رخنمون آن متمرکز بوده است

متر رسیده  6تا  5ته و ضخامت ماده معدنی به حدود درجه به سمت جنوب قرارگرف 30تا  25شیبی درحدود 

مترنیز می  5الی  4درقسمت دوم که درراستاي همان قسمت اول قرارگرفته ضخامت ماده معدنی دربعضی نقاط به .است

 . رسد

 : استخراج  -5

آماده سازي پله هاي استخراجی دررخنمون بازشده درخالل  ,براساس مطالب مندرج درطرح بهره برداري معدن 

برمبناي نقشه ( متر  63متر ودیگري درافق  57یکی درافق  ,متر 6شامل احداث دوپله با ارتفاع  ,عملیات اکتشافی 

مترمکعب  4700بوده است که براي این کار حجم عملیات آماده سازي ) تهیه شده براي معدن  1: 1000توپوگرافی 

 .آورد گردیده استبر

کارگاههاي استخراج بصورت روبازوپلکانی طراحی واستخراج سنگ مرمر بااسـتفاده ازدسـتگاه بـرش باسـیم الماسـه      

بـازکردن پلـه    ,ضمن اینکه عملیات آماده سازي پله شامل احداث جاده دسترسی به پله مـوردنظر .پیش بینی شده است

دسـتگاه بـرش بطـورکلی بـا اسـتفاده ازماشـین آالت سـنگین مثـل         وایجادسطح آزادسوم بمنظـور ایجادامکـان بـرش با   

 .  بولدوزرولودردرنظرگرفته شده است
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 معدنی وضعیت سینه کار -1-5شکل 

 
 

                                               


