
  گچ رحمانیه و خاكخالصه مشخصات معدن 

  

 کلیات  -1

 خاك وگچ رحمانیه:  نام معدن  -1-1

 خاكگچ و : نوع ماده معدنی  -1-2

 8/8/1382مورخ  21338/4 شماره: شماره و تاریخ پروانه بهره برداري  -1-3

 سال از تاریخ صدور 10  :مدت زمان بهره برداري -1-4

 -  :احتمالی                 تن  126,000  قطعی:  ذخیره  - 1-5

 کیلومتر مربع 3:  مساحت محدوده -1-6

 ریال 55,000,000:قیمت پایهمبلغ -1-7

دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوي وزارت حقوق : به ازاي هر تننرخ حقوق دولتی -1-8
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 موقعیت معدن -2

ودر بخش )فاصله هوایی(کیلومتري جنوب غربی شهرستان بردسکن28معدن گچ خاکی رحمانیه درفاصله
    نزدیکترین روستا به معدن گچ خاکی رحمانیه روستاي رحمانیه .مرکزي شهرستان بردسکن واقع شده است

  می باشد 
 57˚50΄30˝ی وطول جغرافیای 35˚02΄10˝و 35˚00΄23˝فاصل عرض جغرافیایی  محدوده معدن درحد

  .قرار دارد 57 ˚51΄00˝و
  
  



 :کروکی راه ارتباطی -2-1

  

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

  

 : نقشه محدوده -2-2

باشد که مشخصات رئوس  کیلومترمربع می 6و به مساحت  ABCDEFضلعی  ششمحدوده معدن به صورت 
   .آورده شده است 1- 2استخراجی در شکل آن و موقعیت کارگاه هاي 

  
  محدوده معدن رئوسمختصات  -1- 2جدول شماره 

  رئوس  طول جغرافیایی  عرض جغرافیایی

10 – 02  - 35  00 -51 - 57  A  
10 – 02  - 35  00 -52 - 57  B  

23 – 00  - 35  00 -52 - 57  C  
23 – 00  - 35  30  -50 - 57  D  
11 – 01 - 35  30  -50 - 57  E 

11 – 01 - 35  00 -51 - 57  F 

 

موقعیت 



  کار معدن مختصات رئوس و سینه - 2-2شکل 

  
  

 و گچ خاك: وع ماده معدنی ن - 3

 :تصاویر ماده معدنی  - 1- 3



 

  
  آنو کیفیت  رنگ ماده معدنینمائی از  - 1-3شکل 

  

  



 : زمین شناسی  -4

بادبزنی و نهشته هاي جدید آبرفتی پوشیده منطقه اکتشافی از نهشته هاي جوان آلوویال شامل آبرفت هاي 
شده وبا توجه به شواهد موجود در یک آبراه در یک قسمت از محدوده ضخامت نهشته آبرفتی حدود یک متر 

سانتی متر وگاهی یک متر آبرفت می باشد ،ماده معدنی  80الی  70ضخامت گچ خاکی ودر زیر آن در حدود 
  .برنگ سفید تا قهوه اي کمرنگ است 

  

  
 نمائی از وضعیت زمین شناسی محدوده - 1-4شکل 

جنوب شرقی وشرق محدوده رخنمون هایی از شیست هاي پرکامبرین دولومیت سازند سیبزا –در جنوب 
الیه هاي قرمز رنگ گچ دار نئوان ،شیل وماسه )گروه ازبک کوه(وشیل وآهک هاي سازند بهرام متعلق به دونین 

وجود دارد و به احتمال زیاد )ماسه سنگ وکنگلومرا(والیه هاي قرمز گردو )اسیکژور (سنگ هاي شازند شمشک
گچ هاي خاکی مذکور از الیه هاي قرمز گچ دار منشاء گرفته وبه صورت الیه ها وعدسی هایی در دشت تشکیل 

  .گردیده وبوسیله آبرفتها پوشیده شده اند
  

  
  
  
  
  



 : استخراج  -5

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

   .گردد میو بار گیري  دپو و انجام مکانیکی بیللودر و یا 
  

  
  روش استخراج ماده معدنی و از نمائی - 1-5 شکل

  
  

  : تاسیسات موجود  - 6

  .محدوده معدن می باشد در داخل چهار دیواريیک معدن داراي 
  



  
 محدوده معدن داخلاحداث شده  چهار دیوارينمائی از  -1- 6شکل 

 


