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 .تجارت می باشد معدن و

 

 موقعیت معدن  -2

از مرکز  جهت دسترسی به محدوده مورد نظر. کیلومتر جنوب غربی اراك واقع شده است  50منطقه مورد مطالعه در 
بروجرد قرار گرفته است و بعد از گذشتن از پلیس راه توره به سمت   - در محور اصلی جاده اراك ) اراك( استان 

ده قائید و  –کیلومتر بعد از گذشتن از روستاي دوجفت و خشکه در  15بروجرد حرکت کرده و پس از طی حدود 
نتها به روستاي گوردراز منتهی می گردد و پس از طی سفالته اي وجود دارد که در ا کالچوب در سمت چب جاده آ

متر در سمت چپ جاده خاکی وجود دارد که توسط این شرکت احداث گردیده که پس از طی حدود  800حدود 
  .متر رخنمون ماده معدنی مشاهده می گردد 1000
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 :کروکی راه ارتباطی  -2-1

 

  موقعیت معدن در نقشه راه ها -1-2شکل 
  

  : نقشه محدوده  -2-2
کیلومترمربـع   8/1به مساحت تقریبـی   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 
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D C B A رئوس 

E049°01'29.00" E049°01'29.00" E049°00'45.00" E049°00'45.00" طول جغرافیایی 

N33°54'31.00" N33°53'37.00" N33°53'37.00" N33°54'31.00" عرض جغرافیایی 

  

 

  مختصات محدوده و نقاط برداشت شده -2-2شکل 

  

 سیلیس و فلدسپات: وع ماده معدنی ن -3
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 :تصاویر ماده معدنی  -3-1

  
  نمائی ازرنگ ماده معدنی  -1-3شکل 

  
 

 : زمین شناسی  -4

و در شمال شهرستان ) 1968اشتوکلین(سیرجان  –ساختمانی سنندج ) Zone(منطقه مورد  مطالعه در کمربند 
  .جنوب غرب شهرستان شازند قرار گرفته است  –درود و جنوب 

با   Isoclinalعلیرغم تکنونیک شدیدي که به صورت شکستگی ها، رانده شدگی ها و چین خوردگی با چین هاي 
میتوان ردیفی از  رگشته در منطقه حاکم بوده و پیچیدگی هایی در زمین شناسی منطقه بوجود آورد، بالهاي جنوبی ب

سنگهاي دگرگونی به سن پرمین تا ژوراسیک را تشخیص داد که در اطراف شهرستان شازند بطور ناپیوسته و 
  .شود بوسیله نهشته ها و کرتاسه پوشیده می  پیشرونده،

ماگماتیسم اسیدي ویا (ي دگرگونی که در آنها سنگهاي دگرگونی در مجاورت سنگهاي همانند اکثر کمر بند ها 
نیز جدا از ) سیرجان  -زون ساختمانی سنندج (این کمربند ) بعبارت دیگر متامرفیسم با ماگماتیسم همراه می باشد

نطقه مورد مطالعه از زون این مشخصه نبوده و رخداد ماگماتیسم گرانیتی در دو زمان زمین شناسی متفاوت در این م
  .سیرجان صورت گرفته است   -سنندج 
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 معدن موجود در یواریزه ماسه سنگنمائی از  -1-4شکل 

  

 : استخراج  -5

بـه قطعـات   قطعـات بـزرگ   روش استخراج  معدن به طریق روباز و با استفاده از ماشین آالت معدنی می باشـد، بطوریکـه   
  .رخنمون به وسیله بیل مکانیکی استخراج و بارگیري شده است تردر افق باال کوچکتر تبدیل گشته و
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 دپو موجود در معدننمائی از  -1-5شکل 


