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  گلگیرسنگ الشه خالصه مشخصات معدن 
  

 کلیات  -1

 گلگیرسنگ الشه معدن نام معدن :   -1-1

 سنگ الشه ساختمانینوع ماده معدنی :  -1-2

 14/06/1388مورخ  12153/06شماره شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

 تاریخ صدور سال از 6مدت زمان بهره برداري :  -1-4

 تن  6000000احتمالی :    تن 4000000  قطعیذخیره :   - 1-5

 کیلومتر مربع 562/0:  مساحت محدوده - 1-6

 ریال 300,000,000: پایه قیمت مبلغ -1-7

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

 معدن و تجارت می باشد.

 

 موقعیت معدن  -2

کیلومتري  27بخش مرکزي ، روستاي گلگیر و در سلیمان،  معدن مذکور در استان خوزستان، شهرستان مسجد
  جنوب شرقی مسجدسلیمان واقع شده است.
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 کروکی راه ارتباطی : -1- 2

 

  موقعیت معدن در نقشه راه ها -1- 2شکل 
  

  نقشه محدوده :  -2- 2
کیلومترمربع  562/0به مساحت تقریبی  ABCDمحدوده معدن مطابق پروانه بهره برداري صادره به صورت چهار ضلعی 

  باشد: می 1- 2است که مختصات رئوس آن به شرح جدول 
  

  مختصات محدوده معدن - 1- 2جدول 

 رئوس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

27 -42  -31 53 -32-49  A 

27 -42  -31 09-33 -49  B  

39 -41  -31 09-33 -49  C 

39 -41  -31 53 -32-49  D 
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  مختصات محدوده و نقاط برداشت شده -2- 2شکل 

  

 سنگ الشه ساختمانیوع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3
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  ماده معدنی  نزدیک ازنمائی  - 1- 3شکل 

  
 

 زمین شناسی :  -4

بخش جلگه اي و دشت  مورفولوژي استان خوزستان ویژگی خاص دو بخش جلگه اي و کوهستانی را دارد.
زمین شناسی جزیی از پالتفرم عربستان محسوب خوزستان که قسمتی از دشت بین النهرین است که از نظر ساختمان 

می شود و از رسوبات آبرفتی پوشیده شده و در برگیرنده تشکیالت مزوزوئیک تا پالئوسن و رسوبات کوارترنر است. توالی 
رسوبگذاري از سمت جنوب به طرف شمال و شمال شرقی منطقه شامل شن و ماسه، رس و سیلت می باشد و با چین 

الیم از محور شمالی ـ جنوبی پالتفرم عربی تبعیت می کند. بخش کوهستانی که منطقه شمالی و خوردگی هاي م
شمال شرقی خوزستان را شامل می گردد قسمتی از زاگرس چین خورده است که روندي جنوب شرقی را دارد و 

مزوزوئیک و ترشیاري  دربرگیرنده رسوبات هم شیب و روي هم قرار گرفته است که روندي شمال غربی پالئوزوئیک ـ
  می باشد.

ذخائر عظیم نفت و گاز عمدتاً در بخش جلگه اي، تپه ماهوري تا کوهپایه هاي قسمت کوهستانی کشیده شده و به دلیل 
وضعیت خاص و محدودیت زمین شناسی استان خوزستان فاقد تنوع مواد معدنی و تشکیالت آذرین و کانسارزایی فلزي 

کانی هاي غیر فلزي هم در مقیاس ذخائر محدود در ناحیه کوهستانی آن قابل تعقیب و پی  است و امکان دست یابی به
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خورد مصالح ساختمانی می باشد. وفور ذخائر مواد  جویی می باشد. تنها مواد معدنی که در استان به وفور به چشم می
ازند میشان و آغاجاري (میوسن و اولیه مصالح ساختمانی نظیر گچ در تشکیالت گچساران (میوسن) و سنگ الشه در س

پلیوسن) و سنگ آهک دار تشکیالت آسماري در شمال غربی و شمال استان عمدتاً ترکیب معادن در حال بهره برداري 
را با توجه به نیاز منطقه از سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ هاي الشه ساختمانی، دولومیت، ماسه بادي و مارن آهکی، 

  سلستین، شکل داده است.

  
 معدن موجود در یواریزه ماسه سنگنمائی از  -1-4کل ش

  

 استخراج :  -5

روش استخراج  معدن سنگ الشه چم مرداسی  به طریق روباز و با استفاده از ماشین آالت معدنی و مواد ناریه قابل برداشت    
در افق  به صورت واریزه موجود است به قطعات کوچکتر تبدیل گشته و می باشد، بطوریکه تا به حال ماده معدنی ماسه سنگ که

  رخنمون سنگی به وسیله بیل مکانیکی استخراج و بارگیري شده است. ترباال
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 نمائی از جبهه کار استخراجی معدن -1-5شکل 

  
 جبهه کار استخراجی معدن واریزه موجود در  نمائی از -2-5شکل 


