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 معدن و تجارت می باشد.

 

 موقعیت معدن  -2

کیلومتري شمال شرق روستاي خوش  3کیلومتري شرق شهرستان سقز و 65این معدن در استان کردستان در 
  مجاورت رودخانه ساروق واقع شده است . در قشالق و

 جاده شوسه کل تپه به کوچه طال و جا آن از گل تپه و -صاحب - هدیواندر -راه ارتباطی آن جاده آسفالته سنندج
که راه  ضمن اینکیلومتراست،  12ر خاکی در حدود یکه کل مس طوريه .ب خوش قشالق تا محل معدن می باشد

  کیلومتر در دوران اکتشاف ایجادگردیده است. 3طول ه دسترسی احداث شده معدن ب
  
  



  
  : ارتباطی راه کروکی -1- 1
  

  
  موقعیت معدن و راه هاي دسترسی –1- 2شکل 

 

 

 نقشه محدوده :  -1- 2

      7/0به مساحت  ABCDمحدوده معدن مطابق پروانه بهره برداري صادره به صورت چهار ضلعی     
  است : 1کیلومترمربع مشخص گردیده است. مختصات رئوس محدوده معدن به شرح جدول 

  
  : مختصات رئوس محدوده معدن 1- 2جدول

  رئوس  طول جغرافیائی  عرض جغرافیائی
43  ،24  ،36  53  ،43  ،46  A 
43  ،24  ،36  33  ،44  ،46  B 
20  ،24  ،36  33  ،44  ،46  C 
20  ،24  ،36  53  ،43  ،46  D 

  

  



  
  محدوده معدن -2- 2 شکل

 گرانیتوع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3

  

  معدنی رنگ ماده تصویر - 1- 3 شکل



 زمین شناسی :  -4

بر اساس گزارشات موجود ، در منطقه شمال شرق سقز گرانیت هائی وجود دارند که احتمال دارد این گرانیت ها در 
نتیجه خروج از شکاف هاي ایجاد شده در مناطق سست پوسته زمین و در زمان هاي مختلف در پیشروي و پسروي 

را مشاهده نمود. وجود آهک  "ریف  "ایجاد شده باشند. به طوري که در یک عکس هوائی از منطقه می توان حالت 
جه گیري شده که گرانودیوریت هاي منطقه حاصل هاي رسوبی در محدوده ، تائید کننده این نظریه بوده و این طور نتی

 آتشفشان زیر دریائی می باشند و خروج ماگما نیز از یک شیار انجام پذیرفته است.
  

  
  تصویر رخنمون ماده معدنی -1-4شکل 

  
رسوب آهک هاي موجود در آب دریا بر روي طبقاتی از گرانیت پی سنگ ، باعث پسروي و پیشروي گشته و حرکت 

تکتونیکی در منطقه را به وجود آورده است که چنین حرکت هایی بعدها در اثر فرسایش گرانیت ها نیز حادث هاي 
شده است و لذا ، تکتونیک شدید موجود در منطقه می تواند حاصل از حرکت دو قسمت پوسته در محل ریف گرانیتی 

  باشد.
وده و از نظر کمیت حجم باالئی را تشکیل می دهد قابل مشاهده ب "ساروق  "ماده معدنی در کل محدوده رودخانه 

ولی به لحاظ نحوه قرارگیري ، گرانیت هاي موجود در محدوده این معدن در شیب توپوگرافی تندي قرارگرفته به نحوي 
که سینه کار معدن که منتهی به جاده ورودي معدن است و تنها از طرف جنوب محدوده قابل دسترسی است ، مشرف 

  ه بوده و دامنه هاي بسیار پرشیبی دارد بنابراین تمامی ذخیره واقع در معرض دید ، قابل استخراج نمی باشد .به رودخان
  



  
  تصویري از رودخانه مجاور معدن -2- 4شکل

  

هوازدگی و فرسایش سطح منطقه را به صورت پوششی از ماسه گرانیتی درآورده که این ماسه به عنوان خاك پایه 
و تنها درختچه هاي خاردار مثل گون و بادام کوهی را رشد داده است. بلوك هاي گرانیتی در ابعاد و کشاورزي در آمده 

اندازه هاي متفاوت از داخل این ماسه ها قابل بازیابی بوده و پس از برداشت قطعات آزاد ، استخراج سنگ از صخره ها و 
  و روشهاي خاص خود است.قطعات بزرگ نیازمند استفاده از مواد و مصالح و ماشین آالت 

  

  
  تصویري از غده هاي داخل سنگ معدن-3- 4شکل



  
 و نطنز مناطق هاي گرانیت مشابه "تقریبا رنگ و زمینه نظر از و بوده قبول قابل سالمت نظر از سنگ وضعیت

 و غده داراي که گردیده مشاهده نیز هائی بلوك ، رنگ و طرح در یکنواختی از برخورداري ضمن و است کاشان اطراف
  .باشند می داغی "اصطالحا

قسمت هاي سطحی ماده معدنی تحت تاثیر عوامل جوي قدري هوازده بوده ولی پس از برداشت زون هوازده امکان 
  دستیابی به سنگ سالم وجود دارد.

  

  
  تصویري از بخش هاي سطحی ماده معدنی  - 4-4شکل 

  

 استخراج :  -5

 بازگشائی ، کاري جبهه دو واقع در ولی کار سینه دو یا و کارگاه دو ، معدن این در اکتشافی عملیات انجام خالل در
 ورودي راه و داشته یکپارچه و اي صخره حالتی که گرانیتی توده زدگی بیرون محل در) 1( شماره کار جبهه. است شده
 دریا سطح از ارتفاع با شمالی عرض 36 ، 24 ، 8/37 و شرقی طول 46 ، 44 ، 2/26 مختصات به شود می آن وارد ابتدا

  . باشد می برداري بهره قابل و گردیده سازي آماده تاحدودي و بازگشائی متر 1617 معادل
 ، 44 ، 9/28  مختصات به) 2( شماره کار جبهه به) 1( شماره کار جبهه از عبور و دسترسی جاده دادن امتداد با    

 کار جبهه این در.  رسیم می متر 1602 معادل دریا سطح از ارتفاع با شمالی عرض 36 ، 24 ، 1/42 و شرقی طول 46



 و آوري جمع ها آن از مقادیري اکتشافی کارهاي حین در و گرفته قرار گرانیتی هاي ماسه البالي در منفرد هايقله
  . است شده قواره
 روش توپوگرافی شیب در معدنی ماده استقرار علت به ، معدن برداري بهره طرح در مندرج مطالب اساس بر

 جبهه سه در توپوگرافی شیب که جا آن از و شده گرفته نظر در پلکانی روش به و روباز صورت به معدن این در استخراج
 کار جبهه این در. داشت خواهد وجود کار امکان جنوب طرف از تنها) 1( شماره کار جبهه در ، است شدید بسیار معدن

 گردیده مطرح نیز الماسه برش سیم از استفاده بحث حتی بزرگ هاي قله وجود و سنگ نسبی یکپارچگی به توجه با
 شونده منبسط مواد یا و گوه و پارس کارگیري وبه موازي چال هاي روش از استفاده روي بر معدن فعالیت اساس ولی

 ولی است توجیه قابل فنی نظر از برش سیم از استفاده کاري جبهه این در واقع در. است شده طراحی) راك کت(
 ، بنابراین ، دهد می نشان توجیه قابل غیر اقتصادي ازنظر را روش این کاربرد تولیدي سنگ ممتاز چندان نه کیفیت
 بلوك کردن قواره با و شده استفاده سنگ تولید سنتی روشهاي از که اکتشاف مرحله در شده آغاز هاي فعالیت ادامه
 به موازي هاي حفرچال با که هایی بلوك چه و ها ماسه داخل در گرفته قرار آزاد و منفرد هاي بلوك چه( بزرگ هاي

 براي نیاز مورد هاي سنگ) اند شده تقسیم کار سینه دل از جدایش قابل تر سبک و تر کوچک و قواره "نسبتا قطعات
 بهره و استخراج روش عنوان به ، اند شده تولید بازاریابی همچنین و پذیري صیقل و ساب و برش هاي تست انجام
 موارد دقیق رعایت یکی ، کار سینه این از برداري بهره در اهمیت حائز نکات. شود می توصیه معدن این از برداري
 به کار سینه بودن مشرف دلیل به که چرا است تولیدي پرسنل براي مناسب فردي ایمنی تجهیزات تامین و ایمنی

 بعدي نکته ، است نموده الزامی را موارد این رعایت کار شرایط ، کار سینه اطراف در تند هاي شیب وجود و رودخانه
 قطعه جدایش مرحله در هم مطلب این به توجه ، است طبیعی هاي ناپیوستگی و ها شکاف و درز از حداکثري استفاده
 و کمتر هزینه با سنگ تولید و ضروري غیر هاي برش از بعضی حذف باعث و است مفید بسیار کار سینه سنگ از اولیه
 شدید افت باعث که تولیدي قواره داخل در موجود هاي شکاف و درز نگرفتن قرار باعث هم و شود می تر کوتاه زمان در

 توجه نیز ثانویه هاي کردن قواره و بعدي مراحل در که این ضمن ، گردد می ، شد خواهد آن قیمت واقع در و کیفیت
  .خواهدشد استاندارد و عیب بدون هاي قواره تولید سبب ، احتمالی ناخواسته عوارض و ها غده و ها ناپیوستگی به

 بسیاري در و بوده آسان و سهل ها بلوك استخراج که شود می موجب معدن این در ها درزه و ها شکستگی سیستم
 یک حفر با برشها این ، درمواردي ، شود کار سینه از جداسازي آماده ، بري بغل یا و بري پشت یک با تنها موارد از

 در معمول شونده منبسط مواد از استفاده به نیاز نیز مواردي در و است پذیر امکان گوه و پارس از استفاده و چال ردیف
 داخل در گرفته قرار هاي قله توان می ابتدا) 2( شماره کار درجبهه. دارد  " راك کت " تجارتی نام با معادن گونه این
 یکپارچه سنگ با برخورد صورت در ادامه در و نمود قواره قبول قابل مشخصات داشتن صورت در و بازیابی را ها ماسه
 .داد ادامه را کار) 1( شماره کار جبهه در شده استفاده هاي روش همان با ، اصلی
  



  
  تصویري از کارگاه معدن -1-5شکل 

  

  
  معدن در استخراج عملیات از تصویري- 2- 5شکل

  

  
  کارگاه معدننمایی از  -3-5شکل 


