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 .معدن و تجارت می باشد

 

 موقعیت معدن  -2

دقیقه طول  43درجه  و  50کیلومتري جنوبغربی شهر تهران و در مختصات جغرافیایی  68در فاصله  محدوده معدن
دقیق عرض جغرافیایی واقع شده است که جهت دسترسی به آن بایستی از مسیر اتوبان  40درجه و  35جغرافیایی و 

هشتگرد به سمت زعفرانیه -اده کرجکیلومتر پیمود و سپس از پلیس راه کمال آباد واقع در ج 50کرج مسافت - تهران
  .کیلومتر طی نموده تا به محدوده معدنی رسید 15مسافت 

 



 :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 5/5و به مساحت  ABCDضلعی  چهارمحدوده معدن به صورت 
   .آورده شده است 1- 2موقعیت کارگاه هاي استخراجی در شکل 

  محدوده معدن رئوسمختصات  -1- 2جدول شماره 

  رئوس  طول جغرافیایی  عرض جغرافیایی

07 49 35  34 40 50  A 

54 48 35  54 43 50  B  

18 48 35  50 43 50  C  

30 48 35  32 40 50  D  



 
  کار معدن سینهمختصات رئوس و : 1-2شکل 

  
  

 و گچ و خاك گچسنگ : وع ماده معدنی ن - 3

 

 :تصاویر ماده معدنی  - 1- 3



  
  آنو کیفیت  رنگ ماده معدنینمائی از  - 1-3شکل 

 : زمین شناسی  -4

تشکیالت منطقه از یک سري رسوبات و مارنی رنگین با میان الیه هایی از گچ مربوط به زمان الیگوسن و میوسن 
این رسوبات رسی و مارنی تپه . تشکیالت قرمز فوقانی حوضه رسوبی قم را دارا می باشدتشکیل شده که همزمان با 

در رابطه با ژنز ماده معدنی می توان . ماهورهایی در محل معدن و جنوب آن و با امتداد شرقی غربی دیده می شود
رتفاعات البرز بوده راسب گفت که رسوبات این ناحیه در حوضه وسیع کوالبی ناشی از عقب نشینی دریایی جنوبی ا

کانی هاي تبخیري از جمله گچ در محیط کوالبی یا به عبارت دیگر محیطی که تبخیر سطحی به ورود آب . شده است
  .فزونی دارد تشکیل شده است و اصل اشباع، عامل ایجاد انواع رسوب هاي تبخیري می باشد

  
  



  
  نمائی از وضعیت زمین شناسی محدوده - 1-4شکل 

  

 : استخراج  -5

خاك سطحی زمین که همان  معدن باطله میزانبصورت سطح برداري می باشد،  و روباز معدن استخراج روش
لودر و یا  توسط برداشت عملیات ماشین آالت معدنی توسط باطله حمل از پسمی باشد که  ناچیزاست و مقدار آن 

   .گردد میو بار گیري  دپو و انجام مکانیکی بیل



  
  

  شده استخراج محل از نمائی - 1-5 شکل
  

  

  

  

  : تاسیسات موجود - 6

  .محدوده معدن می باشد و بازکول در داخلیک باب ساختمان معدن داراي 
  



  
 محدوده معدن داخلاحداث شده و بازکول  نمائی از ساختمان  -1- 6شکل 

 


