
 الشه آهکی و واحد فراوری علی آباد کاشانخالصه مشخصات 

 

 کليات  -1

 آذرین علی آباد کاشان –الشه آهکی معدن نام معدن :   -1-1

 آذرین -آهکی الشه نوع ماده معدنی :  -1-2

 09/00/98مورخ  72772/98/988/407شماره  شماره و تاريخ پروانه بهره برداری :  -1-3

 صدور تاریخ سال از 0مدت زمان بهره برداری :  -1-4

    تن 457925000.قطعیذخيره :   -1-5

 کيلومتر مربع29/0:  مساحت محدوده -1-6

 ریال0579859905000 قيمت پايه:مبلغ  -1-7

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

 معدن و تجارت می باشد.

 

 موقعيت معدن  -2

 89کيلومتری شمال غرب اصفهان و  420در استان اصفهان، در فاصله هوایی حدود آهکی محدوده معدن سنگ الشه 

( بزرگراه اصفهان 4کيلومتری غرب کاشان و در جوار روستای حسنی رود واقع شده است. دسترسی به معدن از دو طریق 

 ذیر است. امکان پ 4-7شهد اردهال به شرح کروکی شکل  –دليجان  -( محور ارتباطی اصفهان7کاشان و  –



 
 موقعيت معدن و راه هاي دسترسي –1-2شكل 

 

 

 نقشه محدوده :  -2-1

کيلومترمربع       29/0به مساحت  ABCDمحدوده معدن مطابق پروانه بهره برداری صادره به صورت چهار ضلعی     

 است : 4مشخص گردیده است. مختصات رئوس محدوده معدن به شرح جدول 

 

 

 

 

 

 
رئوس محدوده معدنمختصات  -1-2جدول   



 رئوس طول جغرافيايی عرض جغرافيايی

2.32  2.  .3  ..33  23  11  A 

2.31  2.  .3   2132 21   11  B 

3.3.  22 .3   2132 21  11  C 

3.32  22 .3  ..33   23  11  D 

 

 

 

 کروکی محدوده و جانمائی سينه کار و جانمایی واحد خردایش و دانه بندی در معدن -4-7شکل 

 

 

 

 آذرین -الشه آهکی وع ماده معدنی : ن -3



 تصاوير ماده معدنی : -3-1

 

 

 معدني ماده ي نزديک ازتصوير -1-3 شكل

 

 زمين شناسی :  -4

آران و برداشت ها و بررسی های صحرائی، محدوده  4:790000از نظر زمين شنناسنی نيز بر اساس نقشه زمين شناسی 

معدن شامل سنگ های آهکی توده ای حاوی اوربيتولين و آمونيت به رنگ خاکستری بوده که متعلق به دوره آبتين می 

رمز  و ماسه سنگ همراه با الیه هائی از دولوميت زرد ماسه باشد. بر روی این واحد نيز در بعضی نقاط به کنگلومراهای ق

ای بر می خوریم که این واحد روئی نيز متعلق به بارمين از کرتاسه پائين بوده و کل این مجموعه به صورت توده ای در 



ذخيره ای ميان پادگان های جوان و دشنت های رسنی و به صورت ت ه ماهورهای نيمه مرتفع تا مرتفع برونزد داشته و 

 مناسب از سنگ های آهکی را به وجود آورده اند.

سننگ آه  های اوربيتولين دار کرتاسنه پایين در واقع یکی از شناخص ترین واحدهای سنننگی ایران مرکزی است که 

اغلب با ردیف های آواری سنرخ رنگ آغاز و به طور پيشرونده و گاه دگرشيب، سنگ های کهن تر را می پوشاند. ولی به 

ر کلی می توان سنکان  کرتاسنه در منطقه اصفهان را به اجمال بدین گونه تشرین نمود که ابتدا این سکان  با ی  طو

سنری ماسنه سنگ های سرخ تا صورتی رنگ آغاز می گردد که در مجاورت شهر اصفهان چه در شمال و چه در جنوب 

ماسننه سنننگی با پيوسننتگی رسننوبی و با ت يير  ی  الیه کنگلومرای بنفش رنگ در قاعده آن دیده می شننود. این واحد

تدریجی به دولوميت های ضخيم الیه به رنگ زرد تا صورتی تبدیل شده و دولوميت های مذبور نيز در بخش های باالئی 

به تدریج به آه  های دولوميتی و سن   سنگ آه  های ضخيم الیه خاکستری تيره تا قهوه ای رنگ مملو از فسيل 

 د. ت يير جن  می ده

متری از آه  ماسيو اوربيتولين دار قرار دارد که به  700تا  890بر روی واحدهای دولوميتی مذکور نيز واحد پرضخامت 

 . آن آه  های ماسيو اوربيتولين دار زیرین گفته می شود و ذخيره موجود نيز از همين آه  ها تشکيل شده است

 
 سينه کار احداثيتصويري  -1-4شكل

 

 



 
 سينه کار معدنتصويري از   -2-4شكل 

 


