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  مرمریت دولومیتی گردنه حسن آباد  سنگ خالصه مشخصات معدن 
  

 کلیات  -1

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

 مرمریت دولومیتی نوع ماده معدنی :  -1-2

 24/07/86مورخ  18287/12شماره شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

 تاریخ صدور سال از20مدت زمان بهره برداري :  -1-4

   351,000  قطعیذخیره :   - 1-5

 کیلومتر مربع8/0:  مساحت محدوده - 1-6

 یالر474,860,000: 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

اسالم آباد غرب قرار گرفته  –کیلومتري جنوب غربی کرمانشاه و در مسیر جاده اصلی کرمانشاه  45این معدن در فاصله 
  است.

کیلومتر به سمت اسالم آباد غرب رفته و در محل گردنه حسن آبـاد  45براي دسترسی به معدن باید در جاده کرمانشاه 
 1-3عدن به سینه کارهـاي معـدن دسترسـی پیـدا میکنـیم. شـکل متر در جاده خاکی م 500با گردش به چپ و طی 

  راههاي دسترسی به معدن را نشان میدهد.
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 کروکی راه ارتباطی : -1- 2

 

 موقعیت جغرافیائی و راه هاي دسترسی به محدوده معدن  - 1 - 2شکل

 

  : محدوده نقشه-2-2

مختصات چهار گوش محدوده معدن - 1-2جدول   

جغرافیاییطول  عرض جغرافیایی  رئوس 

03  09  34  09  39  46  A 

03  09  34  40  39  46  B 

30  08  34  40  39  46  C 

30  08  34  09  39  46  D 
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مختصات محدوده و سینه کار معدن  -2- 2شکل   

 مرمریت دولومیتیوع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3
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  تصاویر ماده معدنی – 1 - 3شکل

  

 شناسی :زمین  -4

لومیتهاي شهبازان مربوط به دوران سوم بوده که متعلق به زاگرس چین ودشامل معدن  ماده معدنی موجود در 
جنوب –درجه به طرف شمال شرق و امتداد شمال غرب  15خورده می باشد. در این منطقه الیه ها باشیب حدود 
  .سفید تا کرم است شرق دارد. بافت سنگ نیمه متراکم و در مقطع تازه

قدیمی ترین سازند منطقه، فلیش هاي امیران است که سن آن به ائوسن نسبت داده می شود و در زیـر نـاودیس هـاي 
ناحیه اسالم آباد قرار دارد. سازند تله زنگ به صورت هم شیب بر روي امیران قرار گرفته که مجموعه اي از آهـک هـاي 

مأ از سنگ هاي آواري تشکیل شده به صورت هم شیب بر روي تله زنـگ قـرار ضخیم الیه است. سازند کشکان که عمو
شـود.در افـق  ائوسن نسـبت داده مـی -دارد و رنگ قرمز مشخصه آن در این ناحیه است. سن این سازندها به پالئوسن 

تی بـا الیـه دولـومی-باالي کشکان سازند شهبازان قرار گرفته که از واحدهاي دولومیتی سفید رنگ و سنگ هاي آهکـی
متر هم می رسد تشکیل شده است. سن این الیه ها ائوسن میانی تا باالئی اعالم  300بندي خوب که ضخامت آن ها تا 

شده و مادة معدنی در این واحد قرار دارد. رسوبات عهد حاضر نیز داخـل دره هـا سـطح آهـک شـهبازان را در منطقـه 
  پوشانده است.
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 نماي کلی معدن -1- 4شکل 

  ماده معدنی مورد نظر در بازار مرمریت دولومیتی خوانده می شود، رنگ سنگ در مقاطع تازه سفید تا شیري می باشد. 

سنگ ساختی رسوبی و الیه اي با ضخامت کم تا متوسط و بافتی ریز بلور را دارا بوده و قطعات کربناته نسـبتاً درشـت ، 
یمان بین دانه اي کربنـات کلسـیم و ناخالصـی هـا شـامل سـیلیس  توسط زمینه اي ریز بلورین دربرگرفته شده است.س

اکسید آلومینیوم و اکسید آهن با درصدهاي پائین در ترکیب کربناته وجود دارد. رنگ سنگ در مقطـع تـازه سـفید تـا 
ردار خاکستري روشن تا کرم و بافت آن دانه ریز و کمپاکت می باشد. سنگ از درجه کریستالیزاسیون متوسطی نیز برخو

  است. 

  
 استخراج :  - 5

. باطله معدن کم و توسط بلـدوزر بوده است سنگ معدن مذکور مرمریت دولومیتی بوده که در دو سینه کار در حال کار
یکی از است  و  قابل برداشت می باشد. روش استخراج بصورت روباز و برشی بوده که در حال حاضر در یک پله کار شده

 کارگاهها قدیمی بوده که در زمان فعالیت کمیته امداد بصورت سینه کار انفجاري مورد بهره برداري بوده است. 
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 معدنو وضعیت سینه کار  – 1 - 5شکل


