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 موقعیت معدن  -2

کیلومتري جنوب شرقی مرکز  165کیلومتري شمال غرب ابر کوه و در فاصله  25در فاصله , معدن مرمریت دره شکار 
کیلومتر و  140ابرکوه به طول  –دهشیر  –تفت  –راه ارتباطی معدن از طریق جاده آسفالته یزد . استان واقع شده است 

از احمد آباد تا معدن امکان پذیر  3کیلومتر جاده خاکی درجه  14 کیلومتر و 11جاده آسفالته ابرکوه احمد آباد به طول 
و نزدیکترین شهر به . کیلومتري قرار دارد  14نزدیکترین آبادي به محل معدن روستاي احمد آباد در فاصله . می باشد 

  . کیلومتري آن واقع شده است  25محل معدن، ابرکوه در فاصله 

 



 :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 9/0و به مساحت  ABCDEFضلعی  ششمحدوده معدن به صورت 
   .آورده شده است 1- 2موقعیت کارگاه هاي استخراجی در شکل 

  محدوده معدن رئوسمختصات  -1- 2جدول شماره 

  رئوس  جغرافیاییطول   عرض جغرافیایی

31  20 0 2  53  06  45  A 

31  20 02  53  06  54  B  

31  19  00  53  06  54  C  

31  19  00  53  06  21   D  

31  19  34  53  06  45  E 



31  19  43  53 06  30  F 

  
  کار معدن مختصات رئوس و سینه: 1-2شکل 

 سنگ مرمریت: وع ماده معدنی ن - 3

 :ماده معدنی تصاویر  - 1- 3

  



  نمائی از طرح و کیفیت سنگ -1-3شکل 

 : زمین شناسی  -4

سن این واحدها عمدتا . هاي آهکی تشکیل شده است  محدوده معدن به طور کلی از واحدهاي مارنی و انواع سنگ
ساختمان عمومی منطقه یک طاقدیس کشیده نسبتا متقارن می باشد که داراي گسترش . می باشد )نئوژن(دوران سوم 

معدن مرمریت در یال جنوبی طاقدیس . ست ا N70Wروند تقریبی این طاقدیس . کیلومتر می باشد  10تا  8حدود 
  .در قسمت مرکزي طاقدیس بعلت فرسایش رخنمون سنگهاي قدیمی تر نیز مشاهده می شود . مذکور قرار دارد 

اغلب شکستگی هاي موجود در منطقه در سطح زمین یک پرشدگی از کلسیت و بعضاً باندهاي نازك مرمري نشان می 
 30الی  15گی بزرگ در شمال سینه کار اصلی می باشد که داراي پرشدگی بضخامت از جمله اینها یک شکست. دهند 

متر در سطح زمین قابل تعقیب  300پرشدگی مذکور از یک باند مرمري با رنگ سفید تا سبز است که تا . سانتیمتر است 
  .رار گیرد مورد مطالعه دقیق تر ق, این باند مرمري می تواند بعنوان یک پتانسیل قابل کار . است 
  

  

  

  نمائی از وضعیت زمین شناسی محدوده - 1- 4شکل 

  

 : استخراج  -5

معدن داراي سه ). روش معمول در معادن سنگ مرمریت(روش استخراج در این معدن همان روش روباز پلکانی است 
باالیی نیاز به آماده داراي دو پله و جبهه ) افق وسط( کار بوده که جبهه کار پایین داراي یک پله و جهه کار دوم  جبهه

  . سازي دارد 



. متر می باشد  30متر و در دوپله وعرض حدود  5ارتفاع حدود , متر  50داراي طول حدود )افق وسط(کار دوم جبهه
سنگ پله باالیی داراي شکستگی زیاد و پله پایین داراي کیفیت بهتر ولی در طرفین شکستگی زیاد و رنگ نامناسب 

کف ظاهرا داراي کیفیت بهتري می باشد و همچنین یک پله در افق پایین درحال احداث می باشد بوده ولی در مرکز و 
  .که الزم می باشد نسبت به ادامه کار آن اقدام گردد

  
  

  
  

  سینه کار هاي احداث شده از نمائی - 1- 5 شکل
  
  



  

  شده احداث هاي کار سینه افق با الي از نمائی - 2- 5 شکل
  

  :  تاسیسات موجود- 6

  .یک باب ساختمان که خارج از محدوده معدن می باشد

    

 نمائی از ساختمان احداث شده خارج از محدوده معدن -1-6شکل 



 


