
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 ١

 هاي استخراجي در معدن گرانيت ديوچال كالردشت  بر روي طراحي پلهها درزهتاثير 
 5، داريوش كاوه آهنگران4، كامران گشتاسبي3عباس پرورش، 2پيمان افضل، 1رضا الوان دارستاني

  reza_alvan@yahoo.co.uk، معدن نوينداراي مدرك كارشناسي ارشد استخراج معدن، كارشناس شركت  -1
داراي مدرك كارشناسي ارشد اكتشاف معدن، شناسي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات،  دانشجوي دكتري زمين -2

peymanafzal@yahoo.com 
 صيالت تكميلي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران جنوب دانشكده تح،استاديار گروه مهندسي معدن -3

 استاديار بخش مهندسي معدن، دانشگاه تربيت مدرس -4
 عضو هيات علمي گروه مهندسي معدن، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران جنوب -5

 چكيده
ها  در اين ميان نقش شكستگي. باشند كي مي معادن سنگ تزييني پارامترهاي ژئومكاني و ايمني طراحي،مهمترين پارامترها در اكتشافاز 
توانند به صورت عوامل مثبت، در صورت مطالعه بر روي آنها، و منفي، در  باشد، زيرا اينها مي ها بسيار حايز اهميت مي صوص نقش درزهخ به

معدن  ايستگاه در 11برداري از   درزهاست كه با انجام سعي شدهدر اين نوشتار . صورت عدم مطالعه بر روي آنها، در اين معادن عمل نمايند
 نخست. هاي استخراجي اين معدن بدست آيد بررسي پارامترهاي حاصل از آن مناسبترين ابعاد براي پله و گرانيت ديوچال در كالردشت

. اند قرار گرفتههاي آماري  در اين معدن مورد بررسيداري   موردنظر صحبت شده و پارامترهاي مختلف درزهمعدن در ها  در مورد درزه
 وجود دارد كه يكي از اين معدندرزه اصلي در  سه دستهسرخي اين امر مشخص شد كه   با ترسيم استرويونت و نمودارهاي گلهمچنين

هاي استخراجي در اين معدن  تواند به عنوان يك عامل مثبت در طراحي پله عمل نموده و ميمعدني آنها عمود بر شيب توپوگرافي منطقه 
 و بهترين جهت هاي استخراجي  درزه مزبور ارتفاع و عرض پله    در نهايت بر اساس مطالعات صورت گرفته و با استفاده از دسته. مايدعمل ن

 . اند  قرار گرفتهمحاسبه در اين معدن مورد استخراج
 

 ، كالردشتهاي استخراجي پلهگرانيت، ديوچال، درزه، : كلمات كليدي
 

Joints Effects On Excavation Benches Designing In Divchal Granite Mine, 
Kelardasht 

R. Alvan Darestani, P. Afzal, A. Parvaresh, K. Goshtasbi, D. Kaveh Ahangaran 
 
Abstract 
One of important parameters about exploration and exploitation methods for dimentional stones are 
geomechanical parameters. Among these parameters joints are very important because there are positive 
or negative issues are occurred in dimentional stones mines. In this research study, held investigations 
were carried at Divchal granite mine in Kelardasht. First, joints and their parameters were collected from 
11 stations. Rose diagrams and stereonet showed that there are three joint sets in the area from which the 
second joint set can be used to design the quarrying bench geometry in the mine. Finally the joint sets 
were used to design the mine benches especially for determining their heights and widths.  
 
Keywords: Joint, Granite, Divchal, Kelardasht, Quarrying benches 
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 مقدمه -1
استفاده روزافزون از سنگهاي ساختماني باعث رشد سريع روشهاي استخراج و بهره برداري از معادن اين نوع سنگها گرديده 

ذخيره . كشور ما نيزاز جمله كشورهايي است كه در زمينه معادن سنگهاي ساختماني داراي قابليت هاي فراواني مي باشد. است
در .  ميليون تن مي باشد562 ميليارد تن و ذخيره قطعي آن نيز 1/1ئيني كشور حدود شده سنگهاي ساختماني و تزبرآورد

در زمينه توليد گرانيت  ].1[ ،]2[باشند   مي معدن در زمينه استخراج سنگهاي تزئيني فعال532كشور طبق آخرين آمار 
 تن صادرات ساالنه 6200ر هندوستان با در حال حاض. ما حتي جزء ليست ده كشور برترجهان نيز حضور ندارد  متاسفانه كشور

 ميالدي 2000اين در حالي است كه ايران در سال .  ميليون دالر سود ، رتبه اول را در اين بخش بدست آورده است 200و 
 دالري ناچيزي از تجارت هفتصدوهشتاد و پنج ميليون ارزش نيم ميليون دالر سهم بسيار تن گرانيت به630000فقط با توليد 

دليل عمده اين مساله پايين بودن سطح دانش تئوري و فني در بخش سنگ تزييني و . ]3[ است انيت جهان را دارا بودهگر
  .باشد تزييني به خصوص گرانيت مي سنگهايبرداري از معادن  ستفاده از روشهاي سنتي براي بهرها

تشباري در اين معادن مورد توجه قرار گيرد، موقعيت  در زمينه طراحي پله هاي استخراجي و آبايديكي از مهمترين عوامل كه 
شناخت و مدل سازي صحيح تكتونيكي منطقه مي تواند عامل مهمي در . ومكانيكي منطقه مي باشديزمين ساختاري و ژ

در . يكي از مهمترين اين پارامترها درزه ها مي باشند. طراحي جهت بهبود طراحي استخراج اين معادن مد نظر قرار گيرد
 مي توانند مسبب خسارتهاي جاني و اينهاصورتي كه در معادن سنگهاي تزييني مطالعه مناسب بر روي درزه ها صورت نگيرد، 

ولي در صورت مطالعه بر روي درزه هاي منطقه مورد نظر مي توان طراحي ]. 1[ر مقياس وسيع در اين معادن باشند مالي د
 در شرايطي بر اثر مورفولوژي و امتداد و جهت شيب درزه ها از لوگيري از خسارتهاكه عالوه بر جمعدن را به صورتي انجام داد 

 . آنها مي توان به عنوان عاملي در جهت بهبود طراحي استخراجي معادن سنگ تزييني به خصوص گرانيت استفاده نمود
 
 منطقه موردمطالعهمشخصات  -2

 كيلومتر، با 35آباد  با مرزناست و  تان چالوس واقع گرديدهمنطقه كالردشت در غرب استان مازندران و در حوضه شهرس
غربي دشت  سنگ ساختماني منطقه در قسمت جنوبمعادن .  كيلومتر فاصله دارد200 كيلومتر و با تهران حدود 60چالوس

  و10،◦51تا  51◦جغرافيايي  سليمان در طول كوه و تخت قي سلسله ارتفاعات علمشر كالردشت و در قسمت شمال
معادن . شود  كيلومتر مربع را شامل مي600دارد و منطقه وسيعي به مساحت حدود قرار 30،◦36 تا 20،◦36جغرافيايي  عرض
بل توجه اين مواد معدني بودن ذخاير عظيم مرمريت، چيني و گرانيت يكي از منابع قا ساختماني منطقه كالردشت با داراسنگ

دهد و قسمتي  هاي آذرين تشكيل مي هاي ساختماني منطقه را سنگ برداشت سنگ بزرگ ذخاير قابلقسمت  .گردد محسوب مي
در معدن گرانيت ديو چال]. 5[اند  هاي آذرين تغيير شكل يافته هاي دگرگوني مي باشند كه در اثر نفوذ اين توده هم شامل سنگ

 2500اين معدن از سطح درياي آزاد بين ارتفاع متوسط. شرقي توده نفوذي اكاپل قرار دارد  و در جنوبكالردشتجنوب غربي 
. است و داراي زيبايي خاصي مي باشد سنگ اين معدن به نام گرانيت رزه يا صورتي معروف گرديده.  متر مي باشد2700تا 

 هزار تن برآورد 157ها، حدود  سازي پله  ميليون تن و ميزان باطله برداري جهت آماده455ذخيره احتمالي اين معدن حدود 
نمودن سنگ نيز به  قواره. باشد گوه مي  اري و نيز پارسهاي آتشب  تركيبي از روشباروش استخراج معدن پلكاني روباز . است شده

  ].5[پذيرد كتراك صورت ميبا استفاده از گوه و يا  كمك روش پارس
 

  روش پژوهش-3
ها راه مطمئن شناخت روند تكتونيكي منطقه ها، تن خصوص درزه هاي موجود به مطالعات آماري در هر منطقه بر روي شكستگي

جهت انجام اين مطالعات در . باشد سنگ مي هاي اساسي درجه خردشدگي توده ها يكي از معيار فراواني ناپيوستگي. مي باشد
انتخاب اين نقاط . است  ايستگاه برداشت درزه در محدوده معدن انتخاب گرديده11معدن گرانيت ديوچال كالردشت، تعداد 

 11اي شعاعي در ها به روش پنجره رزهبرداشت د. هاي منطقه را تحت پوشش خود قرار دهد صورتي بوده كه تقريبا تمامي درزه هب
اي بودن  صخره. است  درزه برداشت شده33طور متوسط   و در هر ايستگاه در محدوده اي به شعاع ده متر، به شده ايستگاه انجام
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بدين ترتيب . است ها داليل عمده انتخاب اين روش بوده  و غير يكنواخت بودن امتداد درزهمنطقه، وجود شيب توپوگرافي زياد
العبور  اي بودن محل و در نتيجه صعب دليل صخره طوركه اشاره شد، به همان. باشد  عدد مي360هاي برداشت شده  مجموع درزه

هاي  پارامتر. هاي اصلي منطقه برداشت گردد درزهباشد، ولي تالش شده تا  هاي برداشت شده كم مي بودن آن، تعداد درزه
ها  ، مقدار شيب و فاصله ايجاد شده بين صفحات درزه)Dip Direction(برداشت شده در اين تحقيق عبارتند از جهت شيب 

 است كه پس از انجام برداشت مقادير جهت بوده) آزيموتي(صورت سيستم روسي  آنكه روش برداشت نيز به ضمن). بازشدگي(
همچنين همزمان با درزه برداري، نقشه برداري از منطقه صورت گرفته و نقشه توپوگرافي . است ها محاسبه گرديده امتداد درزه
 اين نقشه، كه بر روي 1در شكل .  رسم شده استSurfer 8 از منطقه مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار 1:5000در مقياس 

 . ري مشخص شده است، نشان داده شده استآن موقعيت ايستگاههاي درزه بردا
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 ]5[نقشه توپوگرافي و ايستگاههاي برداشت درزه ها در منطقه مورد مطالعه  :1شكل 

 
 ها   بررسي آماري پارامترهاي درزه-4

اواني هاي توزيع فر  نمودارSPSS12افزار  جهت مطالعه و بررسي پارامترهاي درزه ها و تعيين روابط بين آنها، به كمك نرم
) بازشدگي(هاي مقدار شيب، جهت شيب، امتداد درزه و فاصله ايجاد شده بين صفحات درزه  مربوطه جهت پارامتر) هيستوگرام(

كه مقدار ميانگين و انحراف معيار آنها نيز محاسبه  ضمن آن.  اين هيستوگرامها آورده شده اند2در شكل . اند رسم شده
 درجه 85 و 65شود، بيشترين درصد مقادير شيب بين  ستوگرام مقدار شيب مالحظه ميهمانطور كه در هي. شده است گرديده

. باشد مي  درجه10/61طوريكه مقدار ميانگين آن در حدود  هاي منطقه تقريبا زياد است، به يعني شيب عمده درزه. وجود دارد
 مربوط به توزيع 2نمودار بعدي در شكل . شدبا  مي72/22معيار   درزه با انحراف360هاي آماري مورد محاسبه  تعداد نمونه
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همانطور كه . است هاي آماري ترسيم شده  در مورد كل نمونه99/90باشد كه با انحراف معيار  فراواني امتداد جهت شيب مي
هاي  يعني شيب عمومي درزه. باشد  درجه مي20/173هاي شيب در منطقه برابر  شود مقدار ميانگين امتداد جهت مالحظه مي

منطقه تقريبا در جهت مخالف شيب توپوگرافي منطقه كه تقريبا در جهت غرب است، قرار دارد و اين موضوع با توجه به شيب 
ها نشانگر ميانگين امتداد  هيستوگرام امتداد درزه. تواند در مورد استخراج معدن مفيد واقع شود زياد توپوگرافي منطقه مي

هيستوگرام فراواني بازشدگي يا فاصله بين صفحات درزه نشانگر .  مي باشد42/60ف معيار  درجه با انحرا60/120ها برابر  درزه
 . باشد  سانتيمتر مي2/1 و ميانگين 38/2انحراف معيار 
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 شيب، جهت شيب، امتداد و بازشدگي در منطقه مورد مطالعه) هيستوگرامهاي( نمودارهاي توزيع فراواني -2شكل 

 
ها در معدن ديوچال نمودارهاي همبستگي بين پارامترهاي شيب، امتداد،  طالعه ارتباط بين پارامترهاي درزهجهت تحليل و م

ها  همبستگي بين مقدار شيب و امتداد درزه. نظر محاسبه شده استترسيم و ضرايب همبستگي موردجهت شيب و بازشدگي 
همچنين . يابد كه با افزايش مقدار امتداد، مقدار شيب با نسبت كمي افزايش ميدهد  اين نشان مي. باشد  مي20/0برابر نشانگر 

 ميزان همبستگي دو پارامتر مثبت ولي  يعنيباشد مي04/0برابر ) بازشدگي(ها  همبستگي بين امتداد و فاصله بين صفحات درزه
شيب و  ميزان ضريب همبستگي بين .نظر گرفتتوان يك ارتباط مناسبي بين اين دو عامل در  بسيار اندك بوده و بنابراين نمي

هاي  توان نتيجه گرفت كه ارتباط منطقي چنداني بين پارامتر ميكه  است محاسبه گرديده 12/0 برابرها  فواصل صفحات درزه
ر ها نيز د همبستگي بين امتداد جهت شيب و فواصل بين صفحات درزه. باشد ها برقرار نمي مقدار شيب و فواصل صفحات درزه

 را به صورت  رابطه همبستگي بين سه پارامتر اصلي برداشت شده يعني امتداد، مقدار شيب و بازشدگي درزه.  است08/0 برابر
در اين نمودار مشخص است كه امتداد و مقدار شيب باهم همبستگي بيشتري دارند .  نشان داده شده است3بعدي در شكل  سه

 JS11 و JS10هاي   در ايستگاه  به علت عدم برداشت پارامتر بازشدگي بين صفحات درزه. تا با پارامتر فاصله بين صفحات درزه
 . است هاي اين دو ايستگاه در اين نمودار صرفنظر گرديده از تاثير داده
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 هاي اصلي درزه رابطه همبستگي بين پارامتر  :3شكل 

 
 ها  تفسير روند كلي درزه-5

افزار  هاي توده سنگ، از نرم درزه هاي صحرايي و تعيين جهت دسته هاي حاصل از برداشت جهت تجزيه و تحليل داده
RockWorks2006بر ) شبكه اشميت(مساحت  مركز بر روي شبكه هم است و شبكه استريوگرافي خطوط هم  استفاده گرديده

سرخي  افزار نمودارهاي گل همچنين توسط همين نرم). 4كل ش(است  شده اساس شيب و امتداد درزه هاي برداشت شده رسم
(Rose Diagrams)گردد  مشاهده ميب-5و الف -5است كه در شكلهاي  ها ترسيم گرديده ها و جهت شيب درزه  امتداد درزه .

.  داردبيشترين تراكم درزه ها بر اساس استريونت ترسيم شده در شمال منطقه و به خصوص بخش شمال شرقي منطقه قرار
 گردد كه امتداد ميهمچنين بر اساس استريونت و نمودار گل سرخي ترسيم شده، سه دسته درزه اصلي در منطقه مشاهده 

.  درجه مي باشند202 درجه و 169دو دسته درزه ديگر داراي امتدادهاي .  درجه مي باشند116ترين دسته درزه ها برابر  اصلي
 206اصلي براي جهت شيب در منطقه ديده مي شود كه امتداد اصلي ترين آنها برابر بر اساس نمودار گل سرخي سه امتداد 

 . درجه مي باشند112 درجه و 259دو جهت شيب ديگر داراي امتدادهاي . درجه مي باشد
 

 
 ها  تمركز قطب صفحات درزه  استريونت خطوط هم:4شكل 
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 )ب(شيب  و جهت) الف(ال بر پايه امتداد هاي معدن ديوچ  نمودار گل سرخي درزه-5شكل 

 
 : طراحي پله هاي استخراجي-6

ها و يا حداقل عمود بـر      براي سهولت بيشتر در استخراج سنگ، جهت عمومي پيشروي استخراج بايد برخالف شيب عمومي اليه              
ـ                 . آن باشد  همچنـين  . باشـد   ر آن مـي   در هريك از اين دو حالت نيز، جهت جداسازي قطعه استخراجي در جهت شيب يا عمود ب

هاي عمـده     بندي و يا درزه     المقدور از امتداد اليه     ها بايد حتي    چال  جهت جلوگيري از ايجاد ضايعات بيشتر، امتداد خط واصل بين         
براي تعيين جهت پله هاي استخراجي  ضمن در نظر گرفتن شيب توپوگرافي منطقه جهت امتداد دسته               .]7[،  ]6 [تبعيت نمايد 

در ايـن  . ها انتخاب گرديد ها عمود بر جهت اين درزه   يعني جهت پيشروي پله   . است  هگرفتالب منطقه مورد توجه قرار    ه هاي غ  درز
با توجه به نمودار گل سرخي، امتداد دسـته         . صورت مي توان چال هاي انفجاري را به موازات درزه هاي اصلي منطقه حفر نمود              

اما با توجه به شواهد محلي به نظر مي رسد ايـن دسـته درزه               ).  هاي نوع اول   درزه(  درجه تعيين گرديد   116درزه اصلي منطقه    
داراي عمق چنداني نباشد، چراكه با استخراج صخره وسطي معدن مشخص گرديده اسـت كـه درزه هـاي عمـده منطقـه داراي          

توجـه بـه مورفولـوژي      . ده انـد  عمق چنداني نيستند و احتماال اين درزه ها بر اثر سرد شدن ناگهاني توده گرانيتي به وجـود آمـ                   
اين درزه هـا بـا ميـانگين        . منطقه، نشان مي دهد كه مي توان از يك سري دسته درزه هاي ديگر جهت استخراج استفاده نمود                 

هـاي اسـتخراجي     مي توانند به عنوان كف پله     ) بيتقريبا شمالي جنو  ( درجه   169و امتداد   )  درجه 21حدود  ( كم   نسبت  بهشيب  
بدين معني كه جهت پيشروي عمود بر امتداد دسته درزه هاي اصلي و كف پله ها در جهت    ). درزه هاي نوع دوم   (انتخاب گردند   

 اين دسته درزه بدين صورت محاسـبه  )x (در اين صورت شيب ظاهري    . آن بر روي شيب ظاهري درزه هاي ذكر شده قرار گيرد          
 :شده است

tgx = tgc × sin(b-a) ) 1 (  
و ) b(  درجـه 169 برابر هاي نوع دوم ، امتداد دسته درزه)a(درجه  116برابر  امتداد دسته درزهاي نوع اول) 1(كه در اين رابطه 

 درجـه   18ظاهري برابـر      باشند كه بر اين اساس مقدار شيب        مي) c( درجه   22 برابر   هاي نوع دوم   مقدار شيب حقيقي دسته درزه    
يب عمومي توپوگرافي منطقه مي باشند، بنابر ايـن مناسـبترين جهـت             از آنجا كه شيب درزه هاي نوع دوم بر خالف ش          . شود  مي

 . مي باشد18 درجه با شيب 116استخراج 
بر اساس اين برداشت ميانگين فواصل درزه ها بـين  . براي تعيين مقدار ارتفاع پله فواصل بين درزه هاي نوع دوم برداشت گرديد           

 متـر اسـت، مناسـبترين       10 تـا    6فاع پله هاي معادن سنگ ساختماني برابر        با توجه به اينكه متوسط ارت     .  متر تعيين شد   6 تا   3
مزيت اين انتخاب عالوه بر دسترسي آسان، استخراج راحت و          .  متر انتخاب گرديد   6ارتفاع جهت ايجاد پله هاي استخراجي برابر        

توان   كه مي   معني  بدين.  آينده است  ه در ايمني باال، بوجود آوردن شرايط مناسب جهت استفاده ازروش استخراج سيم برش الماس            
 كه داراي شيب توپوگرافي كمي      بندي مناسب و در نتيجه توسعه معدن، ابتدا قواره كردن و سپس استخراج سينه كارهايي               با پله 
ر  ساخت تجهيزات و قطعات مورد نيـاز د        آوري  فنبا توجه به رشد روز افزون       . اند را توسط روش سيم برش الماسه انجام داد         شده

بـراي  . كشور و ارزان تر و سهل الوصول تر شدن آن انتظار مي رود استفاده از اين روش در آينده اي نزديك عمـومي تـر گـردد                          
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تعيين عرض پله با فرض استفاده همزمان دو دستگاه حفر چال هاي استخراجي و استفاده از لودر جهـت بـارگيري و نيـز بـا در       
 .  متر پيشنهاد مي شود30 تا 20اتي بين نظر گرفتن نكات ايمني مقدار پله عملي

 گيري نتيجه -7
 :است آمده نتايج زير بدستبا توجه به بررسي هاي به عمل آمده، 

پارامتر هاي جهت و مقدار شيب و امتداد درزه ها داراي وابستگي معقولي نسبت به هم بوده ولي هرسـه بـا پـارامتر ميـزان                           -1
 . بازشدگي نسبت مشخصي ندارند

 درجه مي باشد، ولي با توجـه بـه سـينه            116منطقه سه دسته درزه اصلي مشاهده مي شود كه امتداد دسته درزه غالب               در   -2
كار هاي باز شده به نظر مي رسد كه اين درزه ها كه از آنها به عنوان دسته درزه هاي نوع اول يـاد شـده اسـت عمـق چنـداني                              

اما دسته درزه هاي نوع دوم بـا امتـدادي تقريبـا           . گ مذاب بوجود آمده باشند    نداشته باشند و بر اتر سرد شدن ناگهاني توده سن         
مي تواند به عنـوان     ) كه بر خالف شيب عمومي توپوگرافي منطقه است       ( درجه   25 تا   10شمالي جنوبي با شيب كمي در حدود        

 .دسته درزه هاي مهمي كه در امر طراحي پله ها مؤثرند مورد توجه قرار گيرد
.  متـر انتخـاب گرديـده اسـت        6 متر و ارتفـاع آن       25 تا   20به مطالعات انجام شده ، عرض پله هاي استخراجي بين            با توجه    -3

ارتفاع پله با توجه به فاصله داري درزه هاي نوع دوم انتخاب شده است و طبيعتا با تغيير ميزان اين فاصله در ترازهـاي مختلـف              
ولـي حـدكثر طـول      . اندازه طول پله نيز، بسته به وضعيت متغير مي باشد         .  گرفت مي توان براي هر پله ارتفاع مناسب را در نظر         

 . متر نيز برسد80يك پله در در بهترين شرايط ، مي تواند در هر برش حتي تا 
 جهت اجراي دقيق طراحي و مطالعات بيشتر، بايد  نقشه برداري دقيقي صورت پذيرد و           گردد كه   براساس اين نتايج پيشنهاد مي    

 تبعيت جهـت حفـاري از توپـوگرافي و وضـعيت درزه هـا       همچنين. ترسيم گردد1:1000ج آن حداقل به صورت يك نقشه    نتاي
لذا پيشنهاد مي شود جهت استخراجي به موازات درزه هـاي  . عالوه بر باال بردن راندمان مي تواند باعث ايمن شدن كارگاه گردد        

 .نوع اول و بر روي درزه هاي نوع دوم صورت پذيرد
 سپاسگزاري -8

دس علـي   ولين شركت سنگ تزييني كالردشت، آقاي مهندس حميد جهاني و آقـاي مهنـ             وبدينوسيله از همكاري صميمانه مس    
هاي آقاي دكتر علي اكبر بهاري فر، آقاي مهندس احمد فتـاحي مجلـج و تـالش هـاي ارزنـده آقـاي                        بيات ماكو و نيز راهنمايي    

 .گردد سپاسگزاري ميفر  محمد كاظميان
  مراجع-9
گـزارش  (آماري و تحليلي تبعات پيوستن بـه سـازمان تجـارت جهـاني               گزارش   ؛ )1380( ؛محمدي، منصور  ملك] 1[

  سازمان صنايع و معادن استان لرستان؛)سنگهاي ساختماني و تزييني
 هـاي سـاختماني معـادن ناحيـه         مطالعات سنگ شناسي و ژئومكـانيكي سـنگ        ؛ )1376( ؛احمـد ،   فتاحي مجلج  ]2[

نامه كارشناسي ارشد مهندسـي اكتشـاف معـدن، دانشـكده مهندسـي معـدن و متـالورژي، دانشـگاه صـنعتي                   پايان ؛كالردشت
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