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 موقعیت معدن  -2

کیلومتري شمال شرق شهرستان هشترود در مختصـات طـول    16در " این معدن در استان آذربایجان شرقی و حدودا
  .دقیقه واقع شده است 34درجه و 37عرض شمالی  دقیقه و 7درجه و 47شرقی 

کیلـومتر در   12به سمت بخش قره چمن حرکت نمـوده و پـس از طـی     براي دسترسی به این معدن ابتدا از هشترود
ده روستاي آقبالغ، به سمت این روستا ادامـه مسـیر داده و پـس از    قره چمن با جا –محل تقاطع جاده آسفالته هشترود 

  .کیلومتر جاده خاکی به معدن منتهی می گردد  4طی حدود 
  



 :کروکی راه ارتباطی  - 2-1

  

  
  موقعیت معدن و راه هاي دسترسی –1- 2شکل 

 

 

 : نقشه محدوده  -2-2

کیلـومتر مربـع    4بـه مسـاحت    ABCDضـلعی چهـار  صـورت  ه صادره بپروانه بهره برداري محدوده معدن مطابق 
  : است 1 جدول شرحه ضلعی بچهار این  مختصات رئوس و اضالع .مشخص گردیده است

  

  مختصات رئوس محدوده معدن:  1جدول 
D C B A رئوس  

  طول جغرافیایی  47،  07،  24/42  47،  08،  06/23  47،  08،  06/23  47،  07،  24/42
  عرض جغرافیائی  37،  35،  00  37،  35،  00  37،  32،  56/49  37،  32،  56/49

  



  
 استخراج شدهودپو ماده معدنی  ، ذخیرهسینه کار ،کروکی محدوده معدن  - 1-2شکل 

  
 سنگ تزئینی: وع ماده معدنی ن - 3

 :تصاویر ماده معدنی  - 1- 3



    

 

  تصاویر ماده معدنی –1-3شکل    
  
 

  



 : زمین شناسی  -4

زمین شناسی منطقه سنگ هاي آذرآواري و گدازه هایی هستند که شامل تنـاوبی از آگلـومرا،   قدیمی ترین واحدهاي 
برش ولکانیکی، توف هاي خاکستري رنگ، گدازه هاي التیتی تا آندزي التیتی بوده و در شرق روستاي مهمان برونـزد  

اره اي روي واحد هاي قـدیمی  این واحدها توسط گدازه هاي اسیدي قطع و پوشیده شده و سرانجام رسوبات ق. دارند
این گدازه ها شامل یک سري سنگ هاي خروجی اسیدي و گنبدي شکل حاوي کوارتز سـفید تـا زرد   . قرار می گیرند

عمـده تشـکیل   . مایل به قرمز به حالت برشی با برونزد در غرب روستاي مهمان و جنوب روستاي آقـبالغ مـی باشـند   
می توان مربوط به ریولیت ها و داسیت هائی دانست که دراثر ولکانیـک سـهند   دهنده هاي دوران سوم در این ناحیه را 

تحت تاثیر این ولکانیک ها، سنگ هاي منطقه به همراه گدازه هـاي خـارج   . سطح گسترده اي از منطقه را پوشانیده اند
معدن نیز متاثر از این شده، تشکیل کمپلکسی از سنگ هاي رسوبی و آذرین را داده اند که ذخیره کنگلومراي ولکانیکی 

  .فاز آتشفشانی به صورت آگلومرا متظاهر شده است

  
  تصویري از رخنمون ماده معدنی - 1- 4شکل 

  
ولکانیکی داشته و گسـترش   –است که منشاء رسوبی ) آگلومرا ( ماده معدنی مورد نظر نوعی کنگلومراي ولکانیکی 

این ذخیره به لحاظ شکل و فرم توده سنگ هاي آذرین از نوع استوك محسوب شـده و بافـت   . آن در منطقه زیاد است
آن دانه اي درشت، داراي سیمان سیلیسی اندکی تبلور یافته با رنگ روشن، حاوي دانه هاي کوارتز و همچنین بلورهاي 



کانی هاي تیره الوان بخش هاي . به صورت کشیده و با لبه هاي تیز می باشد "و بعضا فلدسپات به اندازه هاي متفاوت
  .دانست) مسکویت ( دیگري از زمینه سنگ را تشکیل می دهند که می توان آن ها را از گروه میکاها 

نوب شـرقی  ج –از نظر تکتونیکی، در شمال جغرافیائی ناحیه معدنی شاهد گسل هاي طوالنی در امتداد شمال غربی 
احتمال می رود که میکروترك هاي . هستیم که اثرات آن به صورت خرد شدگی در الیه هاي سنگی قابل مشاهده است

  . ایجاد شده در آگلومراهاي محدوده معدنی و اطراف آن نیز متاثر از این گسل ها باشد
 

 : استخراج  -5

  :آماده سازي -5-1
بدین معنی که ابتدا الزم است جاده ارتباطی . اقدام به باز کردن کارگاه نمودبه منظور آماده سازي کارگاه ابتدا بایستی 

بین جاده اصلی تا محل هر یک از پله هاي استخراجی و یا جاده ارتباطی بین پله ها به منظور دسترسـی بـه پلـه هـاي     
طـول و  ( استخراجی بـا ابعـاد   به دنبال این کار، آماده سازي کارگاه به معنی احداث پله یا پله هاي . بعدي احداث شود

  .مناسب اجرا می گردد) عرض و ارتفاع مشخص 
 37، 33،  20طول شـرقی و   47،  08،  6/06در جریان اجراي عملیات اکتشافی در این معدن، کارگاهی به مختصات 

وضعیت قابـل  متر بازگشائی و آماده سازي گردیده که از نظر موقعیت در  2114عرض شمالی با ارتفاع از سطح دریاي 
  ).9شکل(قبولی قرارداشته و آماده بهره برداري می باشد

   
  

  
  تصویري از سینه کار احداث شده در معدن - 1- 5شکل 

  

نکته مهم در بهره برداري از پله ایجاد شده، برداشتن قسمت هاي هوازده قرار گرفته بـر روي بلـوك هـاي سـنگی       
ح صافی در باالي بلوك ها براي استقرار پرسنل حفار و یا دسـتگاه هـاي   سالم این پله است، با این کار هم سطو "نسبتا



که در واقع اولین قدم براي آماده سازي و طراحی مناسب یک معدن سنگ تزئینی براي داشـتن  ( حفاري ایجاد می شود
خراج این گونـه  تولیدي استاندارد، پیوسته و مداوم با به کارگیري ماشین آالت و روش هاي شناخته شده و متداول است

  .متر به وجود خواهد آمد 2120و هم امکان ایجاد پله دیگري براي مثال در تراز ) معادن است
  

  :روش استخراج -5-2
روش استخراج در این معدن به صورت روباز و به روش پلکانی در نظر گرفته می شـود و از آنجـا کـه بهـره بـردار      

با سیم الماسه است و وضعیت سینه کار آماده سازي شـده و کیفیـت   معدن در صدد تجهیز معدن به دستگاه هاي برش 
سنگ نیز امکان استفاده از این تجهیزات را فراهم آورده است، ارتفاع پله از کف آماده سازي شده موجود را در حـدود  

  .متر در نظر گرفته و با این الگو اقدام به طراحی پله هاي استخراجی می شود  8تا  6
ها و درزه ها در این معدن موجب می شود که استخراج بلوك ها سهل و آسان بوده و در بسـیاري  سیستم شکستگی 

از موارد تنها با یک پشت بري و یا بغل بري، آماده جداسازي از سینه کارمی شود، در مواردي این برش ها با حفر یک 
از به استفاده از مواد منبسط شـونده معمـول   ردیف چال و استفاده از پارس و گوه امکان پذیر است و در مواردي نیز نی

که بخشـی از  (ضمن این که در مواردي نیز که بلوك مورد عمل . دارد  "کت راك  "در این گونه معادن با نام تجارتی 
از ابعاد بزرگ برخوردار بوده و فاقد درز و شکاف و شکستگی هاي ذکـر شـده   ) پله مورد استخراج را تشکیل می دهد

ان براي استخراج بلوك اولیه از دستگاه برش با سیم الماسه مخصوص کار در این معادن اسـتفاده نمـود و   باشد، می تو
  . پس از جدا کردن بلوك بریده شده از سینه کار، با یکی از روش هاي ذکر شده، آن را قواره و آماده بارگیري نمود

  
  بریده شده  هاي تصویري از بلوك - 2- 5شکل 


