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  شن و ماسه کوهی خیرگوخالصه مشخصات معدن 

  

 کلیات  -1

 شن و ماسه کوهی خیرگو:  نام معدن  -1-1

 مخلوط کوهی: نوع ماده معدنی  -1-2

  30/11/85تاریخ   44525/108شماره : شماره و تاریخ پروانه بهره برداري  -1-3

 سال10: مدت زمان بهره برداري  -1-4

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

  12/1:  مساحت محدوده -1-6

 ریال 5,280,000,000: پایه قیمت مبلغ -1-7

حقوق دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوي وزارت صنعت، : نرخ حقوق دولتی به ازاي هر تن -1-8

 .معدن و تجارت می باشد

 موقعیت معدن  -2

کیلومتري شمال شهر الرمرد واقع شده است و  30کیلومتري جنوب شرقی شیراز و  320مورد نظر در فاصله معدن 

 .از لحاظ تقسیمات کشوري در استان فارس، شهرستان المرد و در بخش عالمرودشت قرار دارد

و وارد جـاده  کیلومتر در جاده المرد ـ خنج به سمت چپ پیچیده   30جهت دسترسی به معدن می بایستی پس از 

نزدیکترین روستا به محدوده معدن روستاي . کیلومتر از این جاده به معدن می رسیم 1خاکی شده و پس از طی حدود 

  .کیلو متري معدن قرار دارد 3خیرگو می باشد که در فاصله حدود 

  
  
  



٢ 
 

  
 

 

 : کروکی راه ارتباطی  - 2-1

  

  موقعیت معدن در نقشه راه ها -1- 2شکل 

  

 : نقشه محدوده  - 2-1

 مختصات محدوده معدن  - 1- 2جدول 

 رئوس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

49 -30 -27  56-13 -53  A 

49 -30 -27  23 -14-53  B 

00 -30-27  23 -14-53  C 
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00-30 -27  56 -13-53  D 

 

  
  دانه بندي  خردایش و  کروکی محدوده معدن و  واحد - 1-2شکل 
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 : وع ماده معدنی ن - 3

 :تصاویر ماده معدنی  - 1- 3

  
  ماده معدنی مخلوط کوهی –1-3 شکل
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 ماده معدنی دانه بندي شده –2-3 شکل

 

 : زمین شناسی  -4

  :زمین شناسی منطقه و محدوده معدن -4-1
شهرستان المرد از دیدگاه زمین شناسی در کمربند چین خورده زاگرس قـرار دارد سـاختمان هـاي چـین خـورده      

راستاي عمـومی محـور آنهـا شـمال بـاختري، جنـوب خـاوري        موجود در این منطقه تاقدیس و ناودیس ها هستند که 
ها  طول تاقدیس. باشد و تنها در موارد نادري از جمله شمال و شمال خاور بیرم، راستاي خاوري ـ باختري می یابد  می

پوشـش   NW-SEدر بخش هاي جنوبی زیاد است بطوریکه تاقدیس وراوي بخش اعظم محدوده شهرستان را در راستاي 
وجود رسوبات تبخیري سـازند هرمـز موجـب عـدم همـاهنگی در چـین       . کیلومتر است 130می دهد و طول آن حدود 

همچنین گنبدهاي نمکی متعلق به سازند هرمز در این کمربند چین خورده مشاهده . خوردگی این ناحیه گردیده است
گرس شمال غربی ـ جنوب شرقی است و محور چین  می شود بطوریکه قبالً اشاره شد روند کلی کمربند چین خورده زا

  .ها نیز همین روند را نشان می دهد
از نظـر تکتونیـک ایـن ناحیـه از     . عالءمرودشت بخشی از زمین شناسی زاگرس چین خـورده را تشـکیل مـی دهـد    

گسـل هـا و   . پلیوسترس تحت تأثیر فاز کوهزائی آلپ شروع به چین خوردن نموده و شکل فعلی را به خود گرفتـه انـد  
روراندگی ها بیشتر در جهت عمومی ارتفاعات هستند و بعضاً گسل هاي عرضی با فعالیت محدود در منطقه دیـده مـی   

جنس رسوبات پالئوزوئیک شامل نمک، مارن، گچ و رسوبات مزوروئیک با جـنس مـارن، سـنگ و آهـک و شـیل      . شود
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رسوبات سنوزوئیک با جـنس مـارن سـنگ آهـک، گـچ و      . سازندهاي کورپی و بنگستان در این مجموعه قرار می گیرند
تشکیالت موجود در محدوده مربوط به سنوزوئیک و عمـدتاً از  . گنکلومرا در ارتفاعات به صورت تاقدیس نمایان شده اند

ماده معدنی مورد . گروه فارس می باشند که شامل سازندهاي بختیاري، آغاجاري، میشان و گچساران تشکیل می دهند
  .همین گروه و مربوط به سازند بختیاري است که یکی دو متر پوشش آن آلوویوم می باشدنظر از 

  

  نمایی از کسترش ماده معدنی در محدوده معدن - 1- 4 شکل

  

  

 : استخراج  -5

  :آماده سازي -5-1
جـاده  عملیات آماده سازي در این معدن که به صورت روباز استخراج می گردد عبارت است از احداث سـینه کـار و   

معدن که انجام شده است و از آنجائیکه باطله چندانی بر روي ماده معدنی قرار ندارد، لذا عملیات آماده سازي در آینده 
  .هم زمان با استخراج صورت می گیرد

  :روش استخراج -5-2
بلدوزر قوي  با بکارگیري. به صورت روباز و به روش پلکانی انجام می گردد مخلوط کوهی خیر گومعدن استخراج در 

  .می گردد انجام  به صورت اجاره اي براي زمان مناسب و استفاده از سایر ماشین آالت استخراجی و بارگیري
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  معدن سینه کارنمایی از - 1- 5شکل 

  

  

 

 :فرآوري - 6

در معدن واحد خردایش و دانه بندي شـن و ماسـه، بـرق ، آب ، بـازکول و سـاختمان رفـاهی اداري  وجـود دارد و        
  .کوهی از معدن استخراج و در واحد مذکور خردایش و دانه بندي می گرددمخلوط 
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 نمایی ازواحد خردایش واقع در محدوده معدن -1-6شکل 

  


