
   واریزه کوهی گردنه سرخالصه مشخصات معدن 

  

 کلیات  -1

 واریزه کوهی گردنه سرمعدن نام معدن :   -1-1

 الشه و واریزه آهکینوع ماده معدنی :  -1-2

 14/08/88مورخ  25197/701شماره  شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

 تاریخ صدور سال از 5مدت زمان بهره برداري :  -1-4

    تن 400,000  قطعیذخیره :   - 1-5

 کیلومتر مربع04/0:  مساحت محدوده - 1-6

 ریال 460,000,000 قیمت پایه: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 شمال غربی آالشت  18معدن واریزه کوهی گردنه سر در استان مازندران و شهرستان سوادکوه ودر 

در منطقه گردنه سر واقع شده است.براي رسیدن به معدن مورد نظر باید از شهرستان قائم شهر در مسیر جاده 

حرکت کرد و بعد از روستاي لیند و فیروزکوه حرکت کرد و بعد از رسیدن به سه راهی آزادمهر به سمت آالشت 

کیلومتر و عبور از روستاي  18نرسیده به شهر آالشت جاده خاکی در سمت راست حرکت نمود که بعد از طی 

  .گردنه سر وارد محدوده معدن می شود



  
  : ارتباطی راه کروکی -1- 1
  

  
  موقعیت معدن و راه هاي دسترسی –1- 2شکل 

 

 

 نقشه محدوده :  -1- 2

      04/0به 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 جغرافیایی عرض جغرافیایی

3996840 658600 A 

3996840 658800 B 

3996640 658800 C 

3996640 658600 D 

  



  
  محدوده معدن -2- 2 شکل

 واریزه آهکیوع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3

  

  معدنی ماده ي نزدیک ازتصویر - 1- 3 شکل

  



 زمین شناسی :  -4

هنـد. غربی نسبتا پیچ و خم دار در شمال ایران و جنوب دریاچه خـزر تشـکیل مـی د –کوههاي البرز یک رشته شرقی 
ز شمال سلسله جبال البرز مرکزي خود جزئی از قسمت شمال اوروژن آلپ هیمالیا در آسیاي غربی به شمار می رود که ا

                                       فالت ایران مرکزي محدود می شود.               به بلوك فرورفته کاسپین و از جنوب به

رشت و البرز مرکزي تشکیل شده است. منطقه  –بطور کلی استان مازندران از سه زون فروافتاده خزر جنوبی، گرگان 
در این زون سنگهاي نئوپروزوئیک پسین رخنمون محدود دارند. سنگهاي مورد نظر در زون البرز مرکزي واقع شده که 

هاي زغالدار نهشته هاي پالتفرمی است که نبودهاي چینه شناسی فراوان دارد. بخش بیشتر این زون باردیف پالئوزوئیک
  اندانباشته شده تریاس باال ـ ژوراسیک میانی پوشیده شده که در پیش بوم بلندیها

  

  
  ماده معدنیتصویري از  -1- 4شکل

  

  

  
  سینه کار معدنتصویري از   -2-4شکل 


