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 تل گهیسنگ الشه خالصه مشخصات معدن 

 کلیات  -1

 تل گهی سنگ الشهمعدن نام معدن :   -1-1

 سنگ الشهنوع ماده معدنی :  -1-2

 31/04/1387به تاریخ  86189/124شماره  شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  -1-3

 بهره برداري تاریخ صدور ازسال  7مدت زمان بهره برداري :  -1-4

 -احتمالی :    تن 350,000  قطعیذخیره :   -1-5

 کیلومتر مربع 2/0:  مساحت محدوده -1-6

 ریال 1,130,000,000: 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

 کروکی راه ارتباطی : -2-1

. براي دسترسی به معدن فـوق پـس از پیمـودن     مرکز استان واقع شده استتل گهی در شمال غربی معدن الشه 
کیلـومتر مـی    22,5شمال غرب به معدن می رسیم. فاصله جاده اي معدن از مرکـز اسـتان   کیلومتر در مسیر  27

باشد . که می توان از میدان اریوبرزن یاسوج به سمت غرب و از مسیر جاده نقاره خانه و مرکـز بخـش کبکیـان و    
کیلـومتري از جـاده آسـفالته بـه معـدن       21,5عبور از روستاي فیروز آباد و شمال روسـتاي تـل گهـی در فاصـله     

 مذکورمی رسیم.
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 موقعیت و راه هاي دسترسی به محدوده -1-2شکل 

 

کیلومتر مربع  2/0به مساحت تقریبی  ABCDضلعی  4محدوده معدن مطابق پروانه بهره برداري صادره به صورت 
 می باشد: 1-2است که مختصات رئوس آن به شرح جدول 

 

 مختصات چهار گوش محدوده معدن -1-2جدول 

 رئوس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

30  44   30  10   25   51  A 

30  44   30  30   15   51  B 

17   44   30  30   25   51  C 

17   44   30  10   25   51  D 
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 سنگ الشه ماده معدنی :وع ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -3-1

     

 زمین شناسی :  -4

از نظر زمین شناسی در زون زاگرس چین خورده و در قسمت میانی آن واقع شده است . که این منظقه عمدتا از منطقه محل وقوع معدن 
 80کیلومتر  و نیز گسـترش طـولی تـا     8تا  2طاقدیسها و ناودیسهاي موازي و نسبتا فشرده و عمدتا نامتقارن با طول موجهاي در حدود 
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زند آهکی آسماري با سن الیگومیوسن ، میوسن با فسیلهاي فراوان و شاخص نومولیت می ، در این محدوده ساکیلومتر تشکیل شده اند 
 باشد 

نوع و کیفیت ماده معدنی -5  

بطور  نوع ماده معدنی سنگ آهک می باشد . ذخایر سنگ آهک که بصورت غیر متراکم می باشد بصورت الیه اي و     
درجه قرار گرفته است . با توجه به رنگ کرم تا سفید و  20دود متناوب الیه اي از سنگ آهک و خاك با شیب مالیم ح

 کریستالهاي ریز دانه تا متوسط دانه از جذابیت خوبی براي مشتري برخوردار است .
 

 
نمونه اي از ماده معدنی -1-5شکل   

 

 

نمایش طبقاتی بودن ماده معدنی -2-5شکل   
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 استخراج : -6

باشد که جدا سازي ماده معدنی توسط بیل مکانیکی  معادن پله کانی روباز میبطورکلی روش استخراج در اینگونه و 
 استخراج انجام داد. و آتشباري و چکش صورت می گیرد و همچنین می توان با طراحی آتشباري از روش حفاري 

 
سنگ مالون تولید شده در معدن -3-6شکل   

 

 تأسیسات موجود -6-1

 احداث شده است.  نیمه کاره ساختمان  یک بابمعدن در محدوده 

 
   


