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 مرمريت دولومیتی گردنه حسن آباد  سنگ خالصه مشخصات معدن 

 

 كلیات  -1

 مرمريت دولومیتی گردنه حسن آباد   :نام معدن  -1-1

 مرمريت دولومیتی : نوع ماده معدنی  -1-2

 22/71/88مورخ  78281/72شماره : شماره و تاريخ پروانه بهره برداري  -1-3

 تاریخ صدور سال از20: مدت زمان بهره برداري  -1-4

   153.000  قطعی:  ذخیره  -1-5

 كيلومتر مربع8/0:  مساحت محدوده -1-6

 ریال868.870.000: پايه قیمت مبلغ -1-7

دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوی وزارت صنعت، حقوق : به ازاي هر تننرخ حقوق دولتی  -7-8

 .معدن و تجارت می باشد

 :موقعیت معدن  -2

اسالم آباد غرب قرار گرفته  –كيلومتری جنوب غربی كرمانشاه و در مسير جاده اصلی كرمانشاه  85این معدن در فاصله 

 .است

كيلومتر به سمت اسالم آباد غرب رفته و در محل گردنه حسن آبااد   85برای دسترسی به معدن باید در جاده كرمانشاه 

 3-1شا ل  . عدن به سينه كارهاای معادن دسترسای پيادا مي ناي      متر در جاده خاكی م 500با گردش به چپ و طی 

 .راههای دسترسی به معدن را نشان ميدهد
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 :كروكی راه ارتباطی  -2-1

 

 موقعيت جغرافيائی و راه های دسترسی به محدوده معدن  - 7 -2شكل

 

 : محدوده نقشه-2-2

مختصات چهار گوش محدوده معدن -3-2جدول   

جغرافياییطول  عرض جغرافيایی  رئوس 

01  00  18  00  10  87  A 

01  00  18  80  10  87  B 

10  08  18  80  10  87  C 

10  08  18  00  10  87  D 
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مختصات محدوده و سينه كار معدن  -2-2ش ل   

 مرمریت دولوميتی: وع ماده معدنی ن -3

 :تصاوير ماده معدنی  -3-1
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 تصاوير ماده معدنی – 7 -3شكل

 

 :شناسی زمین  -4

لوميتهای شهبازان مربوط به دوران سوم بوده كه متعلق به زاگرس چين ودشامل معدن  ماده معدنی موجود در 

جنوب –درجه به طرف شمال شرق و امتداد شمال غرب  35در این منطقه الیه ها باشيب حدود . خورده می باشد

 .سفيد تا كرم است بافت سنگ نيمه متراك  و در مقطع تازه. شرق دارد

قدیمی ترین سازند منطقه، فليش های اميران است كه سن آن به ائوسن نسبت داده می شود و در زیار نااودیه هاای    

سازند تله زنگ به صورت ه  شيب بر روی اميران قرار گرفته كه مجموعه ای از آها  هاای   . ناحيه اسالم آباد قرار دارد

عمومأ از سنگ های آواری تش يل شده به صورت ه  شيب بر روی تله زناگ قارار   سازند كش ان كه . ضخي  الیه است

در افاق  .شاود  ائوسن نسابت داده مای   -سن این سازندها به پالئوسن . دارد و رنگ قرمز مشخصه آن در این ناحيه است

وميتی باا الیاه   دولا -باالی كش ان سازند شهبازان قرار گرفته كه از واحدهای دولوميتی سفيد رنگ و سنگ های آه ای 

سن این الیه ها ائوسن ميانی تا باالئی اعالم . متر ه  می رسد تش يل شده است 100بندی خوب كه ضخامت آن ها تا 

رسوبات عهد حاضر نيز داخال دره هاا ساطه آها  شاهبازان را در منطقاه       . شده و مادة معدنی در این واحد قرار دارد

 .پوشانده است
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 نمای كلی معدن -3-8ش ل 

 . اده معدنی مورد نظر در بازار مرمریت دولوميتی خوانده می شود، رنگ سنگ در مقاطع تازه سفيد تا شيری می باشدم

سنگ ساختی رسوبی و الیه ای با ضخامت ك  تا متوسط و بافتی ریز بلور را دارا بوده و قطعات كربناته نسابتا  درشات ،   

مان بين دانه ای كربناات كلساي  و ناخالصای هاا شاامل سايليه        سي.توسط زمينه ای ریز بلورین دربرگرفته شده است

رنگ سنگ در مقطاع تاازه سافيد تاا     . اكسيد آلومينيوم و اكسيد آهن با درصدهای پائين در تركيب كربناته وجود دارد

دار سنگ از درجه كریستاليزاسيون متوسطی نيز برخور. خاكستری روشن تا كرم و بافت آن دانه ریز و كمپاكت می باشد

 . است

 

 : استخراج  -5

باطله معدن ك  و توسط بلادوزر  . بوده است سنگ معدن مذكور مرمریت دولوميتی بوده كه در دو سينه كار در حال كار

ی ی از است  و  روش استخراج بصورت روباز و برشی بوده كه در حال حاضر در ی  پله كار شده. قابل برداشت می باشد

 . كارگاهها قدیمی بوده كه در زمان فعاليت كميته امداد بصورت سينه كار انفجاری مورد بهره برداری بوده است
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 معدنو وضعیت سینه کار  – 7 -5شكل


