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 گلگیرسنگ الشه خالصه مشخصات معدن 

 

 كلیات  -1

 گلگیرسنگ الشه معدن :  نام معدن  -1-1

 سنگ الشه ساختماني: نوع ماده معدني  -1-2

 11/60/1111مورخ  15121/60شماره : شماره و تاريخ پروانه بهره برداري  -1-3

 تاریخ صدور سال از 0: مدت زمان بهره برداري  -1-4

 تن  0666666: احتمالي    تن 1666666  قطعي:  ذخیره  -1-5

 كیلومتر مربع 205/6:  مساحت محدوده -1-6

 ریال 166.666.666: پايه قیمت مبلغ -1-7

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

 .معدن و تجارت مي باشد

 

 موقعیت معدن  -2

كیلومتری  52بخش مركزی ، روستای گلگیر و در سلیمان،  معدن مذكور در استان خوزستان، شهرستان مسجد

 .جنوب شرقي مسجدسلیمان واقع شده است
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 :كروكي راه ارتباطي  -2-1

 

 موقعيت معدن در نقشه راه ها -1-2شكل 
 

 : نقشه محدوده  -2-2

كیلومترمربع  205/6به مساحت تقریبي  ABCDمحدوده معدن مطابق پروانه بهره برداری صادره به صورت چهار ضلعي 

 :باشد مي 1-5است كه مختصات رئوس آن به شرح جدول 
 

 مختصات محدوده معدن -1-2جدول 

 رئوس طول جغرافیايي عرض جغرافیايي

22-22 -11 31-12-24 A 

22-22 -11 94-11-24 B 

14-21 -11 94-11-24 C 

14-21 -11 31-12-24 D 
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 مختصات محدوده و نقاط برداشت شده -2-2شكل 

 

 سنگ الشه ساختماني: وع ماده معدني ن -3

 :تصاوير ماده معدني  -3-1
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 نمائی ازرنگ ماده معدنی  -1-1شكل 

 

 

 : زمین شناسي  -4

بخش جلگه ای و دشت  .مورفولوژی استان خوزستان ویژگي خاص دو بخش جلگه ای و كوهستاني را دارد

شناسي جزیي از پالتفرم عربستان محسوب خوزستان كه قسمتي از دشت بین النهرین است كه از نظر ساختمان زمین 

توالي . مي شود و از رسوبات آبرفتي پوشیده شده و در برگیرنده تشكیالت مزوزوئیك تا پالئوسن و رسوبات كوارترنر است

رسوبگذاری از سمت جنوب به طرف شمال و شمال شرقي منطقه شامل شن و ماسه، رس و سیلت مي باشد و با چین 

بخش كوهستاني كه منطقه شمالي و . از محور شمالي ـ جنوبي پالتفرم عربي تبعیت مي كندخوردگي های مالیم 

شمال شرقي خوزستان را شامل مي گردد قسمتي از زاگرس چین خورده است كه روندی جنوب شرقي را دارد و 

وئیك و ترشیاری دربرگیرنده رسوبات هم شیب و روی هم قرار گرفته است كه روندی شمال غربي پالئوزوئیك ـ مزوز

 .مي باشد

ذخائر عظیم نفت و گاز عمدتاً در بخش جلگه ای، تپه ماهوری تا كوهپایه های قسمت كوهستاني كشیده شده و به دلیل 

وضعیت خاص و محدودیت زمین شناسي استان خوزستان فاقد تنوع مواد معدني و تشكیالت آذرین و كانسارزایي فلزی 

های غیر فلزی هم در مقیاس ذخائر محدود در ناحیه كوهستاني آن قابل تعقیب و پي  است و امكان دست یابي به كاني
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وفور ذخائر مواد . خورد مصالح ساختماني مي باشد تنها مواد معدني كه در استان به وفور به چشم مي. جویي مي باشد

میوسن و )میشان و آغاجاری و سنگ الشه در سازند ( میوسن)اولیه مصالح ساختماني نظیر گچ در تشكیالت گچساران 

و سنگ آهك دار تشكیالت آسماری در شمال غربي و شمال استان عمدتاً تركیب معادن در حال بهره برداری ( پلیوسن

را با توجه به نیاز منطقه از سنگ آهك، سنگ گچ، سنگ های الشه ساختماني، دولومیت، ماسه بادی و مارن آهكي، 

 .سلستین، شكل داده است

 
 معدن موجود در یواریزه ماسه سنگنمائی از  -1-2شكل 

 

 : استخراج  -5

روش استخراج  معدن سنگ الشه چم مرداسي  به طریق روباز و با استفاده از ماشین آالت معدني و مواد ناریه قابل برداشت    

در افق  به صورت واریزه موجود است به قطعات كوچكتر تبدیل گشته و مي باشد، بطوریكه تا به حال ماده معدني ماسه سنگ كه

 .رخنمون سنگي به وسیله بیل مكانیكي استخراج و بارگیری شده است ترباال
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 نمائی از جبهه کار استخراجی معدن -1-3شكل 

 

 جبهه کار استخراجی معدن واریزه موجود در  نمائی از -2-3شكل 


