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دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوی وزارت صنعت5 حقوق : به ازاي هر تننرخ حقوق دولتي  -1-8

 .معدن و تجارت می باشد

 موقعیت معدن  -2

جهت دسترسی به معدن5 پس از . كیلومتری جنوب شهر زاهدان واقع شده است 17معدن گرانیت خیرآباد زاهدان در 

  .كیلومتر به معدن می رسیم 30كیلومتر در جاده زاهدان ـ خاش از طریق جاده روستایی خیرآباد و طی  57طی 

 

 :كروكي راه ارتباطي  -2-1



 

 موقعیت و راه های دسترسی به محدوده -3-5شكل

 

 : نقشه محدوده  -2-2

باشد كه مشخصات رئوس آن و  كیلومترمربع می 3و به مساحت  ABCDضلعی  چهارمحدوده معدن به صورت 

  .آورده شده است 3-5موقعیت كارگاه های استخراجی در شكل 

 محدوده معدن رئوسمختصات  -3-5جدول شماره 

D C B A رئوس 

06 88  86  06 88  86  06 84  11  06  84  11 
 طول جغرافیايي

94 19  86  94 19  96  94 19  96  94 19  86  
 جغرافیائيعرض 

 



 
 Map Source WGS01-كار معدن مختصات رئوس و سینه: 3-5شكل 

 

 

 

 

 

 

 



 گرانیتسنگ : وع ماده معدني ن -3

 :تصاوير ماده معدني  -3-1

 

 دارای ساب و صیقل  نمائی از طرح و كیفیت سنگ -3-1شكل 

 



 

 بدون ساب و صیقل نمائی از طرح و كیفیت سنگ -3-1شكل 

 : زمین شناسي  -4

گرانیتوئیدهای زاهدان یكی از مهم ترین توده های نفوذی زون فلیش شرق ایران است كه از غرب زاهدان مساحت 

گرانیت های مزبور به صورت توده های مجزایی در داخل . وسیعی را با روند شمال غرب جنوب شرق اشغال كرده است

شكل . تزریق شده است بنابراین از نظر سنی جدید تر از آن هستند( فلیش كرتاسه)رسوبات تخریبی  و دگرگون شده 

از نظر تركیب می توان . نفوذی و تركیب این توده ها متفاوت بوده و از نظر اندازه از باتولیت تا استوک و دایک متغیر است

در ( گزنولیت)ن شده بخش اصلی5 دانه متوسط و قطعات كوچكی از فلیش های دگرگو. آن را عمدتاً شامل سه نوع دانست

از نظر سنگ شناسی باید آن را گرانودیوریت كوارتزدار و . خود داشته است و تا اندازه ای فوالسیون نشان می دهد

بخش . بیوتیت دارد%  37بخش دوم انواع روشن تر كه گرانیت واقعی بوده و معموالً كمتر از . مونزونیت ـ گرانیت نامید

 .نسبتاً زیاد دارند( آمفیبول و دیوریت)های تیره  د بین تونالیت ـ دیوریت است و كانیسوم انواع تیره رنگ كه در ح

 .باشند مطالعات زمین شناسی نشان می دهد گرانیتوئیدهای زاهدان در اعماق كم سرد شده و ظاهراً عقیم می
 



 

 نمائی از وضعیت زمین شناسی محدوده -3-1شكل 

 های سنگ را آن اطراف رسوبات. است شده داده نسبت اولیگوسن به آن سن كه است گرانودیوریتی نیز معدنی ماده

 تخریب رسوبات حاصل منطقه دیگر رسوبات. است كرده احاطه كرتاسه به متعلق استون سیلت و سنگ ماسه استون5 ماد

 سفید5 سنگ رنگ. شود می داده نسبت كوارترنر به كه است میكا و فلدسپات سیلیس5 شامل ها گرانودیوریت شده

 شده پراكنده سنگ روشن زمینه در یافته جهت( بیوتیت) رنگ سیاه های كانی كه است روشن ای قهوه تا خاكستری

 .است

 

 : استخراج  -5

روش استخراج در این معدن به صورت پله كانی روباز بوده كه با استفاده از سیم برش و  چال موازی بلوک هـای بـزرا از   

در این مرحلـه مـی تـوان از  مـواد منبسـط      . به ابعاد مورد نیاز بازار مصرف تبدیل می شوند سینه كار جدا و در مرحله بعد

 .نیز استفاده نمود( كتراک ) شونده

 



 
 

 سینه كار های احداث شده از نمائی -3-7 شكل

 

 

 كوپ های استخراج شدهاز  نمائی -5-7 شكل


