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 .معدن و تجارت می باشد

 

 موقعیت معدن  -2

 :کروکی راه ارتباطی  -2-1

کیلومتري  30کیلومتري جنوب شرقی اصفهان و 155آهکی وشاره در استان اصفهان و در فاصله معدن سنگ الشه 
کیلومتر از جاده  110جهت رسیدن به معدن ابتدا باید حدود . کیلومتري روستاي وشاره قرار دارد 3جنوب شهرضا و 

) شمال شرق(وشاره به سمت چپ کیلومتري نرسیده به روستاي  1آسفالته اصفهان ـ شهرضا را طی نموده و در حدود 
 .حرکت کرده و پس از طی پنج کیلومتر به معدن می رسیم
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 موقعیت و راه هاي دسترسی به محدوده -1-2شکل 

 
 : نقشه محدوده  -2-2

 

کیلومتر  125/1به مساحت تقریبی  ABCDضلعی  4محدوده معدن مطابق پروانه بهره برداري صادره به صورت 
 :می باشد 1-2مربع است که مختصات رئوس آن به شرح جدول 

3-  

 مختصات محدوده معدن -1-2جدول 

D C B A رئوس 

 طول جغرافیایی   ۵۱۵۹۳۶   ۵۲۰۰۲۳.۹   ۵۲۰۰۲۳.۹   ۵۱۵۹۳۶

 عرض جغرافیایی   ۳۱۵۱۵۱.۷   ۳۱۵۱۵۱.۷   ۳۱۵۱۲۲.۳   ۳۱۵۱۲۲.۳
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 مختصات محدوده و نقاط برداشت شده -2-2شکل 

 

 

 آهک  سنگ :وع ماده معدنی ن -3

 :تصاویر ماده معدنی  -3-1
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 : زمین شناسی  -4

ایزد خواست منتشره از سوي سازمان زمین شناسی کشور محدوده  100000/1بر اساس نقشه زمین شناسی 
متر و اجزاي  40کنگلومرائی حدود ضخامت این واحد . پروانه اکتشاف از یک واحد کنگلومرائی تشکیل شده است

تشکیل دهنده آن بیشتر قلوه هاي کوارتز سفید رنگ، ماسه سنگ هاي سیلتی سبز و به ندرت قلوه هایی از 
متر نهشته  30روي این واحد کنگلومرائی بطور همساز یک واحد زرد رنگ دولومیتی به ضخامت . گرانیت است

بر روي این واحد . شود بین آنها میان الیه هاي نازك مارن دیده می شده که متوسط یا ستبر الیه هستند و گاهی
در بین . دولومیتی سنگ هاي آهکی اوربیتولین دار بطور هم ساز قرار می گیرند که ستبر الیه تا توده اي هستند

 .آنها الیه هایی دولومیتی نیز وجود دارد
هاي  ایی با میکروفسیل ها هم ارز آپسین و سنگدر منطقه مورد بررسی سن مجموعه دلتائی زیر واحد کنگلومر

 .آهکی اوربیتولین دار روي مجموعه را هم ارز آلبین ـ سنومانین تعیین کرده اند
ماده معدنی یک نوع سنگ آهک به رنگ هوانزده خاکستري تیره که از انسجام و کیفیت نسبتاً مناسبی برخوردار 

 .و حالت توده اي دارداین سنگ داراي الیه بندي مشخصی نبوده . است
با توجه به آزمایش انجام شده کانی رسی و سایر کانی هاي قابل حل در آب و همچنین قطعات غیر همگن و درز و 

می توان نتیجه گرفت که مقداري  Al۲O۳با توجه به آنالیز شیمیایی و مقادیر . شکاف در آن مشاهده نگردیده است
 .درصد می باشد 2تا  1 رس در سنگ وجود دارد که میزان آن بین

، تخلخل کم و جذب آب حدود )682/2(این سنگ داراي مقاومت فشاري خیلی مقاوم، وزن مخصوص باال 
 .درصد می باشد جهت استفاده به عنوان سنگ الشه مناسب می باشد37/0
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  معدن کانسارتصویري از  -1-4شکل 

 : استخراج  -5

موجود و محل یکی از آسفالته این محدوده، با ایجاد جاده دسترسی بین جاده  جریان اجراي عملیات اکتشافی در در
 .شده استهاي آهکی و استفاده از روش حفاري و آتشباري، اقدام به بازگشائی سینه کاري  رخنمون

حفـاري و  روش به روش روباز و به طریـق پلکـانی و بـا اسـتفاده از      مورد نظر معدن سنگ الشه آهکی  استخراج از
به منظور بهره برداري اصولی و استفاده بهینه از ذخیـره سـنگ آهـک،    , این طرح در. نظر گرفته شده است شباري درآت

ضمن ایجاد دسترسی به فراز ماده معدنی، با استخراج ماده معدنی بـا اسـتفاده از حفـاري و آتشـکاري ، عملیـات بهـره       
بوسـیله  از اسـتخراج   ات حفاري و آتشکاري مواد حاصـل  برداري شکل خواهدگرفت براي این منظور پس از انجام عملی

 .می شودبارگیري  یا لودر بیل مکانیکی
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 معدن سینه کارتصویر  -1-5شکل  

 تأسیسات موجود -5-1

 . جهت استراحت کارگران و دفتر معدن احداث شده استساختمان  یک بابمعدن در محدوده 

 
   


