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دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوی وزارت صنعت، حقوق : به ازاي هر تننرخ حقوق دولتي  -1-8

 .معدن و تجارت می باشد

 

 :موقعیت معدن  -2

كیلومتری شمال شرریی   31در فاصله حدود محدوده معدن سنگ مرمریت چاه شیرین در استان خراسان رضوی، 

كیلومتر جاده آسفالته گناباد ر عمرانری و    46جاده دسترسی به معدن شامل حدود . شهرستان گناباد وایع گردیده است

و مرابقی خراكی مری     3كیلومتر آن آسفالت درجه  6كیلومتر در مسیر ارتباطی عمرانی به روشناوند است كه حدود  46

 .باشد
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 :اه ارتباطي كروكي ر -2-1

 

 در نقشه راه هاموقعيت معدن  - 1 -2شكل

 

 : محدوده نقشه-2-2

مرمریت چاه شیرینسنگ  مختصات جغرافیائی رئوس محدوده معدن -1-2 جدول  

 رئوس طول جغرافیایي عرض جغرافیایي

43 , 43 , 34 85 , 34 , 82 A 

43 , 48 , 44 85 , 34 , 38 B 

43 , 43 , 48 85 , 35 , 44 C 

43 , 43 , 18 85 , 34 , 44 D 
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استخراجی کار سينه محل و معدن محدوده – 2 -2شكل  
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 مرمریت: وع ماده معدني ن -3

 :تصاویر ماده معدني  -3-1

    

 های تهيه شده از سنگ معدن مرمریت چاه شيرین نمونه هائی از پالک -1-3ل شك

 

    

 بدون ساب و صيقل معدنیتصاویر ماده  – 2 -3شكل

 : زمین شناسي  -4

بخش زیادی از محدوده معدن را یک سری ارتفاعات  ،بطوریکه در نقشه زمین شناسی منطقه نیزمشخص شده است

این ارتفاعات از نظر زمین شناسی شامل رخنمون هرای پراكنرده ای از   . پراكنده معروف به كمر صوفه پوشش داده است

سنگ های آهکی هیپوریت دار، برش های تکتونیکی و كنگلومرای یرمز متعلق به كرتاسه می باشند كره برا رونرد كلری     

ر جنوب غربی امتداد یافته و توسط رسوبات عهد حاضر، ماسه هرای برادی و ترراس هرای آبرفتری جروان         شمال شریی
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از نظر تکتونیکی منطقه فعال بوده و باعث ایجاد شکستگی های نسبتاً بزرگ و چرین خروردگی سرنگ    .پوشیده شده اند

سنگ های آهکی در جهات  های رسوبی و همینطور شکستگی های محلی و خردشدگی رخساره های سنگی به خصوص

عالوه بر این تأثیر محلول های گرمرابی حاصرل فعالیرت هرای ماگمرا ی در منطقره، مجموعره ای از        . مختلف شده است

ناخالصی ها از جمله اكسیدهای آهن، مس و سیلیس را در داخل سنگ های رسوبی به خصوص سنگ های آهکی نفوذ 

جموعه این فعرل و انفعرا ت باعرث ترییرر رنرگ سرنگ هرای آهکری و         م. داده و در درز و شکاف ها راسب نموده است

از طرفی وجود فسیل در سنگ هرای آهکری و ترییررات رنرگ رخسراره هرای سرنگی        . كریستالیزاسیون آنها شده است

تواند مؤید رسوب گذاری همزمان كربنات كلسیم و یون های آهن باشد كه بر اثر دیاژنز بعدی، سنگ های كمپاكت  می

 .ی رنگ را بوجود آورده استو صورت

ناخالصی های سیلیسی و اكسیدهای آهن كه به صورت خطوط درزه مانند و دندانه دار و كم و بیش موازی سطوح  یره  

همچنین وجود بلورهرای نسربتاً درشرت در    . بندی دیده می شوند، می تواند نتیجه انحالل و جانشینی در آهک ها باشد

جه تأثیر عوامل جوی و پدیده های فرسایشی بر روی سنگ ها و راسب شدن این بلورها داخل شکستگی ها می تواند نتی

 3این آهک ها كمپاكت شده و فسیل دار بوده و با ضخامت بیش از . در شکستگی ها و درز وشکاف ها بطور ثانویه باشد

نی مورد بهره برداری یررار مری   درجه رخنمون یافته و به عنوان ماده معد 46تا  41متر به رنگ صورتی تا یرمز و شیب 

 .گیرند
 

 
 نمایی از ذخيره معدن  – 1 -4شكل

 

 : استخراج  -5

روش استخراج در این معدن روباز و با استفاده از دستگاه سیم برش الماسه استفاده مری گرردد، روش كرار بردین     

میلیمترر در گوشره هرای     01سپس با دستگاه  راسول حفاری به یطر  ،شرح است ابتدا سینه كار آماده سازی می گردد

بلوک استخراجی حفر و به همدیگر وصل می شود و سیم برش از سوراخ ها عبور داده و با دوران و كشش دستگاه سیم 
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، بعرد از اتمراب بررش بلروک بره وسریله ماشرین آ ت        الماسه برش به ترتیب در سطح های مورد نظر ایجاد مری گرردد  

 .جدا می گردد و به یطعات یابل بارگیری تبدیل می گردد( بلدوزر،لودر یا بیل مکانیکی)سنگین

 

 سينه کار معدن – 1 -5شكل
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 سينه کار معدن – 2 -5شكل

 

 سينه کار معدن – 3 -5شكل

 تأسیسات موجود -6

 . در محدوده معدن یک باب ساختمان جهت استراحت كارگران احداث شده است

 

 ساختمان موجود در محدوده معدن – 1 -6شكل


