
  سنگ الشه تنگه جوارخالصه مشخصات معدن 
  

 کلیات  -1

 سنگ الشه تنگه جوارمعدن نام معدن :   -1-1

 سنگ الشه ساختمانینوع ماده معدنی :  -1-2

 27/01/1380مورخ  497/119شماره شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

 تاریخ صدور سال از 12مدت زمان بهره برداري :  -1-4

 تن  7047000احتمالی :    تن 4600000  قطعیذخیره :   - 1-5

 کیلومتر مربع 7/1:  مساحت محدوده - 1-6

 ریال 650,262,500: 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

کیلـومتري شـمال شـرق  5/2کیلومتري شمال شرق برازجان و  16 ، کیلومتري شمال شرق بوشهر  75در معدن این 
کیلومتري  2است و فاصله ابتداي محدوده تا جاده آسفالته شده شیراز واقع - برازجان هجاده آسفالتکنار روستا قراولخانه و در 

  باشد.

  

 کروکی راه ارتباطی : -1- 2

  



  

  
  موقعیت معدن در نقشه راه ها - 1- 3شکل 

  

  نقشه محدوده :  -2- 2
کیلومترمربـع  07/1به 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

40 -22 -29 20-17 -51  G 

10-23  -29 52 -17-51  B  

21 -22 -29  53 -17-51  C 

52 -21-29  21 -17-51  H 

  



  

  مختصات محدوده و نقاط برداشت شده -1- 2شکل 

 سنگ الشه ساختمانیوع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3

  
 نمائی ازرنگ ماده معدنی آهکی معدن - 1- 3شکل 



 زمین شناسی :  -4

آسماري سن آن اولیگوسن تـا سنگ معدن مربوط به تشکیالت جهرم ـ  واقع ومحدوده معدن در یال غربی تاقدیس کسگان 
صورت هم شیب بین تشکیالت پابده در زیر و تشکیالت گچساران در باال ه میوسن آغازي از دوران سوم زمین شناسی است که ب

ه بـ 40و شیب آن در حـدود  N50Eمتر و روند امتداد الیه هاي آهکی  25برداري بهره قرار دارد ضخامت متوسط الیه هاي قابل 
طرف شمال غرب می باشد. لیتولوژي منطقه شامل الیه هاي ضخیم سنگ آهک، الیه هاي کم ضخامت آهـک، مـارنی و آهـک 

رم و شـکل کانسـار الیـه اي و دولومیتی به همراه الیه هاي نازك، گچ می باشد. بافت سنگ آهک متراکم، دانه ریز داراي رنگ ک
باشد. ضمناً به علت گسل قطر، کازرون در بعضی نقاط الیه هاي   عنصر آن اکسید کلسیم و عناصر فرعی آن سیلیس و منیزیم می

  سنگ خرد شده است.

  

  
 نمائی از الیه هاي آهکی معدن -1-4شکل 



  

 استخراج :  -5

    و با استفاده از ماشین آالت معدنی و مـواد ناریـه قابـل برداشـت معدن سنگ الشه تنگ جوار به طریق روباز  روش استخراج
  می باشد نحوه استخراج به صورت پلکانی است.

با توجه به سابقه قبلی بهره برداري، نیاز به راه سازي در معدن نبوده اما با توجه به افزایش تناژ استخراجی نیاز به توسعه کارگاه 
  ایست همزمان با عملیات استخراج انجام شود.بهاي استخراج الزامی است که می

   

  
 بیل مکانیکی در حال کار در معدن -1-5شکل 

  



  
 نمائی از جبهه کار استخراجی معدن -2-5شکل 

  

  
 نمائی از جبهه کار استخراجی معدن -3-5شکل 

 


