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 گرانیت آوازخالصه مشخصات معدن 
 

 کلیات  -1

 گرانیت آوازمعدن :  نام معدن  -1-1

 گرانیت : نوع ماده معدنی  -1-2

   28/6/80مورخ  35971شماره : شماره و تاریخ پروانه بهره برداري  -1-3

   سال 15 :مدت زمان بهره برداري  -1-4

 تن 4000: میزان استخراج سالیانه  -1-5

 ...........................: احتمالی   تن 70.000  قطعی:  ذخیره  -1-6

 کیلومتر مربع 2:  مساحت محدوده -1-7

 ریال 456.000.000:قیمت پایهمبلغ  -1-8

دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوي وزارت صنعت، حقوق : به ازاي هر تننرخ حقوق دولتی  -1-9

 .معدن و تجارت می باشد

 

 موقعیت معدن  -2

شده کیلومتري شرق شهرستان بیرجند و بخش درمیان واقع  137این محدوده در استان خراسان جنوبی و در فاصله 
جهت دسترسی به محدوده از راه آسفالته گزیک می توان به محدوده معدن رسید ، بدین ترتیب که باید مسافت . است
 14سپس از گزیک به سمت جنوب به طرف آبگرم  کیلومتر را در مسیر بیرجند ـ اسدآباد ـ گزیک را پیمود و 120

    کیلومتري جنوب آب گرم و از طریق راه خاکی امکانپذیر 3محل ماده معدنی در فاصله . کیلومتر دیگر را طی نمود 
 .می باشد 
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 :کروکی راه ارتباطی  -2-1

 

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

 

 : نقشه محدوده  -2-2

باشد که مشخصات رئوس آن و موقعیت  کیلومترمربع می 2و به مساحت  ABCضلعی  سهمحدوده معدن به صورت 
  .آورده شده است 1-2کارگاه هاي استخراجی در شکل 

 محدوده معدن رئوسمختصات  -1-2جدول شماره 

 رئوس طول جغرافیائی عرض جغرافیائی

35    52    32 20    14    60 A 

40    53    32 25    15    60 B 

35    52    32 25     15    60 C 
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 کار معدن مختصات رئوس و سینه: 1-2شکل 
 
 

 گرانیتسنگ : وع ماده معدنی ن -3

 

 :تصاویر ماده معدنی  -3-1
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 نمائی از طرح و کیفیت سنگ -1-3شکل 

 
 : زمین شناسی  -4

گزیک قرار گرفته است ، از لحاظ زمین شناسی ، لیتولوژي عمومی  زمین شناسی 1: 250000این منطقه در نقشه 
زون افیولیتی در این ناحیه . اند  منطقه شامل رخساره هاي زون افیولیتی می باشد که با سن کرتاسه زیرین نمایان شده

ایط دینامیکی شامل بخش دگرگونی حرارت پائین و فشار باالي گلوکوفان آلبیت آمفیبولیت و شیست می باشد و در شر
زون فرو رانش بوجود آمده است ، یک توده گابروئی که در زیر سنگ هاي دگرگونی قرار گرفته اند سنگ هاي 

هاي اولترابازیک شامل هارزبوژیت ، لرزولیت و بطور محلی سرپنتنیت  اولترابازیک واقع در منطقه را پوشانیده اند ، سنگ
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یتی متعلق به کرتاسه فوقانی بوده و در پایان کرتاسه ، رخساره غالب شامل ها می باشند که تمام این واحد زون افیول
. سنگ هاي فلیشی بوده ، بطوریکه این فلیش ها بیشتر شامل شیل ها و حاوي قطعاتی از افیولیت ها نیز می باشند 

برو و دیاباز رخساره فلیش توسط یک گسل شمالی ـ جنوبی در مجاورت و بر روي سنگ هاي دگرگونی و سنگ هاي گا
 .قرار گرفته اند 

هاي رسوبی نیز  بطور کلی بیشتر منطقه از سنگ هاي ولکانیکی و دگرگونی و اولترابازیک پوشیده شده اند و رخساره
 .بصورت الیه هاي محدودتري دیده می شوند 

ومی منطقه بصورت از لحاظ تکتونیکی این منطقه بخشی از محدوده زمین شناسی شرق ایران است و روند ساختاري عم
می باشد و از کرتاسه باالئی ، دو بخش توسط زون هاي گسلی از هم ) شمال غرب ـ جنوب شرق ( شمالی ـ جنوبی  

 .قابل تفکیک می باشند 
زون هاي گسله مذکور بصورت مجموعه اي از گسل هاي قائم و تراستی بصورت یک نوار برآمدگی بنام کوه کافري ـ کوه 

 .ه و زون باغ سنگی را تشکیل می دهند کمر زري و شاه کو
هاي زیرین  هر دو بخش توسط مجموعه اي از سازندهاي کرتاسه فوقانی مشخص می شوند ، در بخش شرقی سري

اي افیولیتی کنار آن چین  رسوبات فیلیش و غیر دگرگونی بوده و در بخش غربی رسوبات فلیش گونه با مجموعه
عامل جابجائی و چین خوردگی و دگرگونی . اند  رخساره شیسست سبز را بوجود آوردهخوردگی شدید پیدا کرده اند و 

فعالیت تکتونیکی است که تا ماتریشتین آغازي ادامه یافته و در اثر باال آمدگی بدون رسوب گذاري تا پالئوسن بوده و در 
ر حرکات زمین ساختی رسوب گذاري بخش شرقی رسوب گذاري ماتریشتین باالیی ادامه یافته و از ائوسن میانی در اث

 .در دو طرف یکسان گرفته است 
و باالخره در الیگوسن پایانی تا میوسن یک فاز فرسایشی عمل کرده و گدازه هاي اسیدي و قلیائی آندزیت بازالتی و 

 .آندزیت اورتوپیروکسن برجاي گذاشته اند و به همراه توده هاي نفوذي کوارتز دیوریتی همراه می باشند 
ماده معدنی تشکیل شده در اصل یک آمفیبولیت شیست است که در اثر همان دگرگونی فشار باال و حرارت پائین که در 
سراسر ناحیه گسلی اصلی بوجود آمده و در منطقه وسیعی از کوه گزیک تا ناحیه درح دیده می شوند هر چند بخش 

 .ه تفکیک گردیده است قابل استفاده و سالم آن مورد نظر می باشد ، در چند نقط
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 نمائی از وضعیت زمین شناسی محدوده -1-4شکل 

 

 : استخراج  -5

به صورت روباز و پلکانی صورت می گیرد و همزمان با استخراج ماده معدنی ، باطله برداري و در این معدن استخراج 
برداري هم توسط دستگاه برش  استخراج سنگ به روش کامالً برشی و مکانیزه و باطله. آماده سازي انجام می شود 

 .انجام می گیرد 
متر می باشد که توسط دستگاه برش باطله  7سنگ هاي هوازده و حداکثر : باطله برداري معدن عمدتاً شامل 

 .برداري انجام می شود 
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 سینه کار هاي احداث شده از نمائی -1-5 شکل

 

 

 شده احداث هاي کار سینه از افق با الي نمائی -2-5 شکل
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 : تاسیسات موجود -6

 .تخریب شده است سقف آن هافقط دیوار هاي آن باقی مانده وباب ساختمان که  دو
 

 
 

 

 معدن تخریب شدهنمائی از ساختمان  -1-6شکل 


