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

 .معدن و تجارت می باشد

 

 موقعيت معدن  -2

كيلومتری شرق  11رامهرمز، بخش مركزی ، روستای مامایتن باال و در معدن مذكور در استان خوزستان، شهرستان 

كيلومتر به سمت باغملك رفته وسپس بعدد از يدی    11برای رسيدن به معدن ابتدا از رامهرمز . رامهرمز واقع شده است

 .كيلومتر به سمت چپ به محل معدن می رسيم و تقریباً تمامی مسير آسفالت می باشد 7حدود 
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 موقعيت معدن و راه هاي دسترسي به آن -1-2شكل 

 : نقشه محدوده  -2-2

 77/6بده مسداحت تقریبدی     ABCDEFGHضدلعی   هشدت محدوده معدن مطابق پروانه بهره برداری صادره به صورت 

 :باشد می 1-1كيلومترمربع است كه مختصات رئوس آن به شرح جدول 

 مختصات محدوده معدن -1-2جدول 

 رئوس طول جغرافيايی عرض جغرافيايی

34-18 -41 11-34-34 A 

14-18 -41 11-34-34 B 

14-18 -41 28-34-34 C 

11-14 -41 28-34-34 D 

11-14 -41 00-34-34 E 

10-18 -41 00-34-34 F 

10-18 -41 28-34-34 G 

34-18 -41 28-34-34 H 



 

 

 مختصات محدوده و نقاط برداشت شده -2-2شكل 

 

 سنگ الشه ساختمانی: وع ماده معدنی ن -3

 :تصاوير ماده معدنی  -3-1

 



 

 نمائي ازرنگ ماده معدني  -1-4شكل 

 

 : زمين شناسی  -4

بخش جلگه ای و دشت خوزستان  .مورفولوژی استان خوزستان ویژگی خاص دو بخش جلگه ای و كوهستانی را دارد

شناسی جزیی از پالتفرم عربستان محسوب می شود و كه قسمتی از دشت بين النهرین است كه از نظر ساختمان زمين 

توالی . از رسوبات آبرفتی پوشيده شده و در برگيرنده تشكيالت مزوزوئيك تا پالئوسن و رسوبات كوارترنر است

رسوبگذاری از سمت جنوب به يرف شمال و شمال شرقی منطقه شامل شن و ماسه، رس و سيلت می باشد و با چين 

بخش كوهستانی كه منطقه شمالی و . از محور شمالی د جنوبی پالتفرم عربی تبعيت می كندخوردگی های مالیم 

شمال شرقی خوزستان را شامل می گردد قسمتی از زاگرس چين خورده است كه روندی جنوب شرقی را دارد و 

وئيك و ترشياری دربرگيرنده رسوبات هم شيب و روی هم قرار گرفته است كه روندی شمال غربی پالئوزوئيك د مزوز

 .می باشد

ذخائر عظيم نفت و گاز عمدتاً در بخش جلگه ای، تپه ماهوری تا كوهپایه های قسمت كوهستانی كشيده شده و به دليل 

وضعيت خاص و محدودیت زمين شناسی استان خوزستان فاقد تنوع مواد معدنی و تشكيالت آذرین و كانسارزایی فلزی 

های غير فلزی هم در مقياس ذخائر محدود در ناحيه كوهستانی آن قابل تعقيب و پی  است و امكان دست یابی به كانی

وفور ذخائر مواد . خورد مصالح ساختمانی می باشد تنها مواد معدنی كه در استان به وفور به چشم می. جویی می باشد

ميوسن و )ميشان و آغاجاری و سنگ الشه در سازند ( ميوسن)اوليه مصالح ساختمانی نظير گچ در تشكيالت گچساران 



و سنگ آهك دار تشكيالت آسماری در شمال غربی و شمال استان عمدتاً تركيب معادن در حال بهره برداری ( پليوسن

را با توجه به نياز منطقه از سنگ آهك، سنگ گچ، سنگ های الشه ساختمانی، دولوميت، ماسه بادی و مارن آهكی، 

 .سلستين، شكل داده است

 
  ماسه سنگ بندينمائي از الیه  -1-3شكل 

 

 : استخراج  -5

    به يریق روباز و با استفاده از ماشين آالت معدنی و مواد ناریه قابل برداشدت  چم مرداسی معدن سنگ الشه روش استخراج  

مكانيكی استخراج و بطوریكه تا به حال ماده معدنی ماسه سنگ كه در افق باالی رخنمون سنگی قراردارد به وسيله بيل  ،می باشد

 .بارگيری شده است

 

 



 
 نمائي از جبهه کار استخراجي  -1-1شكل 

 
 نمائي از جبهه کار استخراجي  -2-1شكل 


