
 مرمریت کندوز غربی خالصه مشخصات معدن 

 کلیات  -1

  مرمریت کندوز غربینام معدن :   -1-1

 مرمریت نوع ماده معدنی : -1-2

  7/8/83 مورخ 10740 شمارهشماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  -1-3

 از تاریخ صدور سال10مدت مدت زمان بهره برداري :  -1-4

 تن  50,000  احتمالی  تن 70,000 قطعی  ذخیره : -1-5

 کیلومترمربع0/.712:  مساحت محدوده -1-6

 ریال 500,000,000: پایه قیمت مبلغ -1-7

حقوق دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوي وزارت صنعت، نرخ حقوق دولتی به ازاي هر تن:  -1-8

 معدن و تجارت می باشد.

 

 موقعیت معدن  -2

کیلومتري روستاي کندوزواقع شده است.  5این معدن در استان همدان  شهرستان رزن بخش سردرود و در فاصله 

رسیم واز آنجا با  کیلومتر به کبودر آهنگ می55کبودر آهنگ با طی  –براي رسیدن به معدن از محور ارتباطی همدان 

کندوز  –ا استفاده از جاده خاکی و روستاي قاباق تپه شیرین سو و نهایتاً ب –استفاده از راه ارتباطی کبودر آهنگ 

 کیلومتر به ضلع شرقی محدوده معدن می رسیم.  37مجموعاً باطی 

 کروکی راه ارتباطی :  -2-1



 
 اموقعیت معدن در نقشه راه ه -1-2 نقشۀ

 

 نقشه محدوده :  -2-2

 
 محدوده معدن  و موقعیت سینه کار معدنینقشه  -2-2 شکل



 وع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -3-1

    
 و صیقلاب سبدون  -دو نمونه از طرح و رنگ سنگ -1-3شکل 

 

 زمین شناسی :  -4

محدوده معدن کندوز غربی در منطقه شمال غرب کبودر آهنگ قرار دارد که از لحاظ تقسیمات زون هاي زمین 

سنگهاي تشکیل دهنده منطقه شامل آهک هاي کرم  شناسی در زون سنندج سیرجان واقع گردیده است.عمده ترین

رنگ بوده که متعلق به اولیگومیوسن بوده که سنگ هاي تزیینی منطقه را که از نوع مرمریت می باشد تشکیل می 

 دهد.همچنین در قسمت تحتانی آهک هاي الیگومیوسن، مارنهاي منطقه قرار گرفته است.

اولیگومیوسن در نیمه شمالی چهار گوش همدان و در منطقه مورد نظر بطور کلی بخش عمده رسوب هاي دریایی 

قرار گرفته است. این سنگها می توانند با سازند قم که در ناحیه قم در زون ایران مرکزي جاي گرفته در خور مقایسه 

 باشد.



 
 وضعیت ذخیره -1-4شکل 

 
 

 استخراج :  -5

راسول براي حفر چال و براي برش  بلوك ها با دستگاه   دستگاه استخراج در این معدن بصورت روباز و با استفاده از

معدن در حال حاضر داراي دو سینه کار می باشد. سینه کار شمالی که در زمان اکتشاف انجام می پذیرد ، سیم برش 

 احداث گردیده است و سینه کار جنوب غربی عملیات استخراج و بهره برداري در آن صورت گرفته است.



 
 وضعیت سینه کار شمالی -1-5شکل 

 
 وضعیت سینه کار شمالی -2-5شکل 



 

 
وضعیت سینه کار جنوب غربی -3-5شکل 

 
 وضعیت سینه کار جنوب غربی -4-5شکل 


