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 .معدن و تجارت می باشد

 

 موقعیت معدن  -2

کیلومتري شمال شهرستان خاش و در مجاورت روستاي طودي قرار گرفتـه   34معدن منگنز طودي در فاصله حدود 
از جهت دسترسی به معدن از طریق مسیر اول می توان . محل معدن  به طور عمومی از دو مسیر قابل دستیابی است. است

محل معدن در مجـاورت روسـتا طـودي رسـید و     ـ میرجاوه حرکت نمود و به طرف شهرستان خاش در مسیر جاده خاش  
 .براي مسیر دوم می توان از جاده زاهدان به میرجاوه پس از گذر از روستاي الدیز و سنگان استفاده نمود

 



 :کروکی راه ارتباطی  -2-1

 

 موقعیت و راه هاي دسترسی به محدوده -1-2شکل

 

 : نقشه محدوده  -2-2

باشد که مشخصات رئوس آن و  کیلومترمربع می 18/8و به مساحت  ABCDضلعی  چهارمحدوده معدن به صورت 
  .آورده شده است 1-2موقعیت کارگاه هاي استخراجی در شکل 

 محدوده معدن رئوسمختصات  -1-2جدول شماره 

D C B A رئوس 
 طول جغرافیایی ۲  ۶۱۱۵۰۱.۷ ۴  ۶۱۱۶۳۴.۲ ۴  ۶۱۱۶۳۴.۲ ۲  ۶۱۱۵۰۱.۷

 عرض جغرافیائی   ۲۸۳۲۱۶.۹  ۳۲۱۶.۹ ۲۸ ۶  ۲۸۳۰۳۰.۹ ۶  ۲۸۳۰۳۰.۹



 

 

 کار معدن مختصات رئوس و سینه: 1-2شکل 
 
 

 منگنز: وع ماده معدنی ن -3

 :تصاویر ماده معدنی  -3-1



 

 منگنز ماده معدنیرنگ نمائی از  -1-3شکل 

 

 : زمین شناسی  -4

واحدهاي سنگی عمده . واقع شده است 1:100000شناسی تفتان در مقیاس  محدوده معدنی در نقشه زمین
دربرگیرنده محدوده معدنی شامل تناوبی از واحدهاي رسوبی ـ آتشفشانی ائوسن شامل واحدهاي تخریبی، فلیش، 

هایی کم  باشند، که واحدهاي مذکور به صورت تپه هاي مرتبط و رسوبات عهد حاضر می هاي بازي تا اسیدي و توف گدازه
 .شوند عات خاکستري رنگ دیده میارتفاع با توپوگرافی مالیم در مجاورت ارتفا

هاي  زایی منگنز در محدوده،واحدهاي رسوبی ـ آتشفشانی با ترکیب آندزیتی، ریولیتی و بعضاً توف واحد میزبان کانه
الپیلی در محل کنتاکت ماده معدنی با کمر باال می باشند که به صورت یک الیه بدون شیب محدوده معدنی را در بر 



پوشیدگی و تنوع فراوان واحدهاي سنگی در محدوده و شرایط خاص منطقه تفتان، تفکیک واحدهاي  به دلیل. گرفته اند
 .ولکانیک به طور دقیق، نیاز به بررسی هاي بیشتري دارد که خارج از این گزارش می باشد

    

نمایی از ماده معدنی با عیار باال در  کنتاکت با بافت الپیلی رسوبات ولکانیک -1-4شکل  

 

پیرولوزیت انگوري خوشه بافت -2-4شکل  



ماده معدنی .با توجه به مندرجات طرح بهره برداري مطالعات کانی شناسی کانی منگنز را پیرولوزیت معرفی نموده است
 94/42عیار متوسط کانسار بنا بر گواهی کشف صادر شده ، . است ۲MnOمورد نظر پیرولوزیت یا اکسید منگنز به فرمول 

در جداول زیر نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی نمونه هاي اخذ شده از ترانشه ها و متوسط عیار ذکر شده . درصد می باشد
 .در گواهی کشف آورده شده است

 شده اخذ نمونه آنالیز نتایج -1-4  جدول

SiO۲ Fe۲O۳ P۲O۵ SiO۳ MnO۲ نمونھ 

٨٣/٣٧  ١۴/٣  ٨۵/٠  ٣۶/٠  ۵٠/٢۵  ١ 

١٣/٨  ٣٩/٠  ٨٩/٠  ١٨/٠  ٢٨/۶۴  ٢ 

٨۴/٣٣  ۶١/٢  ٧٢/٠  ٠۶/٠  ۶٧/٣۴  ٣ 

 

 درصد متوسط اکسیدها -2-4جدول  

SiO۲ Fe۲O۳ Al۲O۳ MnO۲ 

۴۴/١٠  ٩٨/٠  ١٩/۴  ۶٧ 

 

 5/1الی  3/0الیه منگنز با ضخامت هاي مختلف  3با توجه به گزارش پایان عملیات ارائه شده، ذخیره این معدن به صورت 
 6این الیه ها در زیر باطله اي با ضخامت متوسط . متر، تقسیم شده است که بدون شیب در محدوده معدن گسترش دارد

با توجه به نقاط بازدید انجام از معدن، نقاط مختلف . ناچیزي می باشد متر قرار گرفته که در نقاط مختلف داراي تغییرات
الیه حاوي ماده معدنی در حین استخراج سرشکافی شده که با توجه به عیار مناسب منگنز در یک نقطه در مرکز محدوده 

نقطه جهت برداشت ماده  و دسترسی آسان تر استخراج  بر روي این الیه متمرکز شده است و عملیات باطله برداري در این
 . معدنی صورت گرفته است



۵-  

نمایی از شکل ذخیره  و نحوه قرار گیري رسوبات ولکانیکی بر روي ماده معدنی -3-4شکل    

 

 
نمائی از وضعیت زمین شناسی محدوده -4-4شکل   

 

 : استخراج -5

الیه منگنز به صورت افقی قرار گرفته است، لـذا ابتـدا   استخراج در این معدن به صورت روباز  می باشد به لحاظ اینکه 
باطله برداري از روي ماده معدنی انجام می گیرد سپس مـاده معـدنی اسـتخراج شـده و دپـو مـی گـردد و پـس از انجـام          

  .سنگجوري دستی ماده معدنی منگنز آماده بارگیري می شود
 

۱~ m 



 

هاي احداث شده سینه کارقرار گیري ماده معدنی در  از نمائی -1-5 شکل  

 
شده احداث هاي کار از سینه نمائی -2-5 شکل  

 


