
كليد واژه ها: توان معدنى، زمين شناسى موضوعى، اكتشافات 
ژئوفيزيكى، ساختارهاى زمين شناسى، حوضة نفت خيز.

موقعيت جغرافيايى
استان ايالم با حدود 22 هزار كيلومتر مربع 
وسعت در باختر ايران و بين استان هاى كرمانشاه، 
خوزستان و لرستان قرار دارد. حد باخترى استان 
ايالم، به طول 425 كيلومتر، با كشور عراق است. 
تهران حدود 1295  تا  ايالم،  شهر  استان،  مركز 

كيلومتر فاصله دارد.
تغييرات توپوگرافى استان ايالم نسبتاً درخور 
توجه است. نقاط مرتفع و كوهستانى استان نظير 
مناطق  در  درحالى كه  سردسيرند.  «كبيركوه» 
كم ارتفاع غرب و جنوب غرب استان كه شامل 
دشت  و  دهلران  مهران،  گرمسيرى  دشت هاى 
عباس مى شود، به لحاظ ارتفاع كم (300 متر)، هوا 
نسبتاً گرم است. ازجمله ويژگى هاى آب و هوايى 

استان، بادهاى خشك و سوزان عربستان است كه در تابستان بخش جنوب غربى استان را 
تحت تأثير قرار مى دهد.

پوشش گياهى استان به شرايط آب و هوايى آن بستگى دارد. در ارتفاعات كبيركوه، به لحاظ 
دريافت نزوالت فراوان جوى، مراتع غنى و پوشش گياهى از نوع معتدله و  سردسير است. ولى 

در «كوه دينار»، درختچه هاى بلوط و ساير گياهان از نوع معتدلة گرمسير هستند.
از نظر جغرافياى انسانى، ايالم از جمله مناطق تاريخى ايران است. مردم عموماً زبان 

فارسى را مى دانند ولى متناسب با نژاد، به زبان هاى عربى، كردى و لرى صحبت مى كنند.
صنايع دستى و كشاورزى، باغ دارى و دام دارى از منابع اقتصادى استان هستند، ولى 

صنايع ماشينى در كمترين حد ممكن فعاليت دارند.

سيد على آقانباتى
عضو هيئت علمى پژوهشكده ى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور

 استان ايالم
زمين شناسى و توان معدنى

در همة ديدگاه ها، به 
بخش جنوب باخترى اين 

ايالت ساختارى (زاگرس)، 
«كمربند سادة چين خورده» 

يا «كمربند چين خورده» و 
اخيراً «كمربند چين خورده ـ 

رانده شده» نام داده شده 
است
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جايگاه و ويژگى هاى زمين شناسى
از نگاه جغرافيايى و به ويژه زمين شناسى، استان ايالم بخشى 
تفاوت هاى  دارد.  نام  است كه «زاگرس»  ايران  باختر  ارتفاعات  از 
مورفولوژيك، به ويژه خاصه هاى زمين شناسى متغير سبب شده اند 
ساختارى ـ  پهنه هاى  بزرگ ترين  از  يكى  به عنوان  زاگرس  كه 
رسوبى ايران، در همه جا ويژگى هاى مشابه نداشته باشد. از همين رو، 
تاكنون براى زاگرس تقسيمات ساختمانى متعددى ارائه شده اند. 
تقسيم بندى هاى ارائه شده براى زاگرس همانند نيستند. به عبارت بهتر، 
در هر تقسيم بندى به يكى از عوامل ويژه، توجه خاصى مبذول شده است. 
ولى در همة ديدگاه ها، به بخش جنوب باخترى اين ايالت ساختارى 
(زاگرس)، «كمربند سادة چين خورده» يا «كمربند چين خورده» و 

اخيراً «كمربند چين خورده ـ رانده شده» نام داده شده است.
پايانة شمال باخترى كمربند چين خورده (سرزمين لرستان)، 
نسبت به ساير مناطق، ويژگى هاى رسوبى و ساختارى متفاوت دارد. 
به همين لحاظ به نواحى مشرف به مرز عراق، از نگاه زمين شناسى 
«لرستان» نام داده شده است كه مرز باختر ـ شمال باخترى آن 
حد آخرين تاقديس هاى زاگرس است و با مرز سياسى ايران ـ عراق 

انطباق دارد (راهنماى شمارة 1).
در استان ايالم، به عنوان بخشى از كمربند چين خوردة زاگرس، 
از مجموعة واحدهاى تكتونواستراتيگرافيك زاگرس، فقط رديف هاى 
«7 فالت قاره» و كربناتى ژوراسيك ـ كرتاسه و رديف هاى هم زمان با 

كوه زايى سنوزوئيك را مى توان ديد.
شامل دو گروه سنگى  ترادف هاى ژوراسيك ـ كرتاسه عمدتاً 
خاص به ويژه «بنگستان» هستند كه تركيب كربناته ـ آهكى دارند و 

غالباً هستة تاقديس هاى بلند ناحيه را تشكيل مى دهند.
بخش پايينى رديف هاى هم زمان با كوه زايى سنوزوئيك دريايى 
و شامل سازند مارنى پايده است كه گاهى با بخش هايى از رديف هاى 
مارنى گورپى همراهى شده است. سنگ آهك هاى سازند آسمارى، 
به عنوان سنگ مخزن ميدان هاى نفتى ايالم و مهران، سنگ هاى 

كربناتى ستبر اليه اى هستند كه گاهى تفكيك آن ها از كربنات هاى 
ائوسن سازند شهبازان دشوار است. از زمان ميوسن ميانى، با برقرارى 
رژيم هاى تبخيرى ـ آوراى هم زمان با كوه زايى، انباشت واحدهاى 
به عنوان  شده است. گروه فارس،  آغاز  سنگ چينه اى گروه فارس 
ايالم، شامل دو سازند  گسترده ترين واحد سنگ چينه اى استان 
گچساران و آغاجارى است. گچساران كه سنگ پوش ميدان هاى نفتى 
استان را تشكيل مى دهد، بدون حضور مارن هاى ميشان، مستقيماً با 

انباشته هاى آوارى سرخ رنگ سازند آغاجارى پوشيده شده است.
سازند كنگلومرايى بختيارى يكى از چهره سازترين واحدهاى 
سنگ چينه اى استان ايالم است كه گستره هاى وسيعى را، به ويژه 
به  بايد  باالخره  و  مى دهد  پوشش  را،  ناوديس ها  محورى  بخش 
سازندهاى زمان كواترنرى اشاره كرد كه از نوع نهشته هاى آبرفتى 
جوان هستند و با گستردگى زياد، پوشش رويى دشت هاى استان 

(مهران، دهلران، دشت عباس) را تشكيل مى دهند.
آخرين  مهران،  به دشت  ارتفاعات مشرف  نگاه ساختارى،  از 
طاقديس هاى زاگرس چين خورده هستند كه در حاشية خاورى 

فرونشست تكتونيكى بين النهرين قرار دارند.
در مورفوتكتونيك استان ايالم، رويدادهاى تكتونيكى مهم و 
متعددى نقش داشته اند كه از ميان آن ها فازهاى گوناگون آلپ پايانى، 
به ويژه رويداد پاسادنين، بيشترين نقش و اثر را دارند. به طورى كه 
در اثر پيامد اين رويداد، تكوين حوضة رسوبى خاتمه يافته است و 
انباشته هاى رسوبى در يك راستاى شمال غرب ـ جنوب شرق چين 

خورده و رخنمون يافته اند.
تداوم و تأثير رويدادهاى تكتونيكى بر نهشته هاى بعد از كوه زايى، 
به خصوص رانده شدن نسبى رخنمون هاى سنگى، در امتداد گسله هاى 
نهان، روى نهشته هاى آبرفتى جوان، نشانگر تداوم نيروهاى فشارشى در 
استان ايالم است. تكان هاى امروزى زمين، به صورت زمين لرزه، تأييدى 
بر رفتار فشارشى نيروهاى حاكم بر منطقه است. در استان ايالم، عواملى 
نظير تجديد فعاليت و جابه جايى پوسته در امتداد گسله هاى قديمى 
پى سنگى و حتى گسل هاى موجود در قشر رسوبى رويى، مى توانند در 
لرزه خيزى نقش داشته باشند. ولى با توجه به نداشتن گسلش سطحى 
پويا و به ويژه فقدان داده هاى دقيق زمين ساختى مى توان گفت كه با 

وجود تكان هاى زمين، استان ايالم پهنه اى كارى و لرزه زا نيست.

توان معدنى
استان ايالم بخشى از تهية ساختارى ـ رسوبى زاگرس است كه 

در استان ايالم به عنوان بخشى از حوضة نفت خيز 
جنوب كشور، فقط ساخت ها و ساختارهاى 

زمين شناسى (تاقديس ها)، شرايط الزم را براى تجمع 
هيدروكربورهاى مهاجر فراهم آورده اند. ساير عوامل 

كانى زايى در استان ايالم، نقش و اثر ضعيف دارند و 
لذا به جز ميدان هاى نفتى، استان ايالم چندان توان 

معدنى قابل كار ندارد
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به لحاظ ويژگى هاى رسوبى حاكم بر آن، تماماً با سنگ هاى رسوبى 
به سن هاى گوناگون پوشيده شده است. به گفتة ديگر، در اين استان 
پديده هاى ماگماتيسم و متامورفيسم و فرايندهاى ناشى از آن ها 
كه عموماً از عوامل كانى زا هستند، وجود ندارند. از همين رو، ذخاير 
معدنى فلزى استان بسيار ناچيز است. ذخاير غيرفلزى استان هم 
چندان غنى نيست و به انباشته هايى از گچ، سنگ، آهك، دولوميت، 
بيتومين و سنگ ساختمانى محدود است كه عموماً به مصرف محلى 

مى رسند (راهنماى شمارة 1).
شركت  توسط  استان  گاز)  و  (نفت  هيدروكربورى  ذخاير 
نفت استخراج مى شود كه از جمله درامدهاى سرانة كشور است. 

عمده ترين كانسارهاى غيرفلزى استان عبارت اند از:

گچ
خلوص گچ هاى استان باالى 99 درصد است كه ذخاير آن تا 
چند 10 ميليون تن براورد مى شود. مناطق دهلران، مهران، بولى و 

آبدانان ازجمله مناطق مستعد و داراى ظرفيت گچ هستند.

سنگ آهك
خلوص آهك هاى استان داراى دامنه اى برابر 93 تا 99/9 درصد 
است. ظرفيت عظيم آهك در استان ايالم در مناطق هليالن، ايالم، 

آبدانان و مهران قابل توجه است.

سلستين
عيار كانسار سلستين در نمونه هاى موجود گاه به 95 درصد 
و بيشتر مى رسد. وجود ظرفيت قابل توجه سولفات استرانسيم در 
قسمت هاى شمال غرب دهلران، لزوم پى جويى و اكتشاف در رابطه 

با اين مادة معدنى را ضرورى مى سازد.

بيتومين
و  بيتومين  در حال حاضر  استان  معدنى  مادة  ارزش ترين  با 
خلوص اين مادة معدنى بيش از 70 درصد است. بيتومين هاى استان 
ايالم از نوع گيلسونيت است. به دليل اشتغال زايى اين مادة معدنى در 
استان ايالم، توجه به اكتشافات تفصيلى اين مادة معدنى بسيار ضرورى 
به نظر مى رسد. انجام عمليات تحقيقاتى روى اين مادة معدنى، با توجه 
به طيف گستردة ئيدروكربن ها، ازجمله موارد قابل ذكر است. در حال 
حاضر هفت معدن فعال بيتومين در استان ايالم وجود دارد و مناطق 

مستعد براى عمليات اكتشافى اين مادة معدنى با روند شمال غرب ـ 
جنوب شرق استان در نزديكى ميدان هاى نفتى واقع هستند.

فسفات
توقف رسوب گذارى و نبود چينه اى، لزوم پى جويى و اكتشاف 
اين مادة معدنى را در استان ضرورى ساخته است. وجود نمونه هاى 
فسفات در قسمت هاى مناسب، مناطق مستعدى را براى عمليات 
اكتشافى نويد مى دهد. عيار فسفات در بعضى نمونه ها افزون بر 18 
درصد گزارش شده است. مناطق مستعد عمليات اكتشافى عبارت اند 

از: دهلران، ايالم و آبدانان.

سنگ نما
وجود  است.  بديهى  امرى  ايالم  استان  در  نما  سنگ  وجود 
منطقة  در  ايالم  شرق  شمال  قسمت  در  مناسب  مرمريت هاى 
«پيازآباد» به رنگ سفيد و در قسمت جنوب غرب ايالم به رنگ 
سياه، متضمن اين امر است كه با توجه بيشتر در امر شناسايى اين 
مناطق در آيندة نزديك، معادن سنگ نماى استان فعال خواهند شد؛ 
اگرچه در قسمت هاى مركزى استان نيز وجود ظرفيت هاى مناسب به 
اثبات رسيده است. سنگ نماى «گدمه» در قسمت غرب شهرستان 

سرابله، ازجمله مثال هاى بارز اين محدوده از استان است.

نمك سنگى و آبى
در استان ايالم هر دو نوع نمك (سنگى و آبى) در مناطق متفاوت 
زرين آباد،  بلوطستان  منطقة  در  سنگى  نمك هاى  مى شود.  ديده 
كنجانجم، آبدانان و ديگر نقاط ديده مى شوند و نمك آبى در منطقة 
دشتلك ميمك، ماژين و شمال شرق ايوان غرب به چشم مى خورند. 
بررسى دقيق براى شناسايى ظرفيت هاى نمك، به خصوص نمك 

سنگى، الزم و ضرورى به نظر مى رسد.

شيل
ظرفيت عظيم سنگ هاى شيلى در مناطق آبدانان، ايالم و... براى 
كاربرد آن در زمينة خوراك كارخانة سيمان و آجر، توجه بيشتر به 

اين مادة معدنى را ضرورى مى سازد.

ماسه سنگ
ظرفيت عظيم ماسة سنگى متعلق به دو سازند آغاجارى و بخش 
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لهبرى در ايالم، مهران، دهلران، صالح آباد و... وجود دارد.

فعاليت هاى زمين شناسى و اكتشافى انجام شده
الف) بررسى هاى زمين شناسى

سنگى  رخنمون هاى  ساختارى  و  زمين شناسى  ويژگى هاى 
استان ايالم شباهت كامل با ساير نواحى پهنة ساختارى ـ رسوبى 
زاگرس دارد. به همين دليل، همانند ساير مناطق، ايالم از جمله 

مناطق نفت خيز كشور است كه بررسى هاى زمين شناسى آن، به 
مقياس هاى گوناگون، توسط «شركت ملى نفت ايران» انجام و نتايج 
آن ها منتشر شده و يا به صورت اسناد علمى در مركز اطالعات آن 
شركت نگه دارى مى شود. نظر به اين كه بررسى هاى زمين شناسى 
انجام شده توسط شركت نفت مطابق با الگوهاى مطالعاتى پذيرفته 
شده است و هم چنين، با عنايت به خط مشى صرفه جويى در زمان 
و هزينه ها، «سازمان زمين شناسى» از تكرار مطالعه خوددارى و به 

نقشه ى زمين شناسى▼

نقشة پراكندگى مواد معدنى▲

راهنماى  شمارة 1

شهر

گسل

هولوسن
نئوژن
پليو سن
ميو سن
پالئوژن ـ نئوژن
ائوسن
پالئوژن
كرتاسه

راهنما

كلسيت
گچ
كلوخه سنگ
نمك
ماسه
شئليت
شهر
جاده ها
راه آهن
خطوط تراز
رودخانه و زهكش
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اطالعات موجود بسنده كرده است.
بررسى هاى زمين شناسى موجود از استان ايالم عبارت اند از:

1. بررسى هاى زمين شناسى به مقياس 1:250/000
با توجه به راهنماى شمارة 2، استان ايالم به سه چهارگوش 
استاندارد  مى شود.  پوشيده  دزفول  و  دهلران  كوهدشت،  ايالم، 
مطالعاتى نقشه هاى مذكور گستره هاى محدود بين يك درجه عرض 
و 1/5 درجة طول جغرافيايى است كه هريك از آن ها حدود 15 هزار 

كيلومتر مربع وسعت دارند.
ولى سه نقشة مذكور با استان هاى مجاور (كرمانشاه، لرستان و 

خوزستان) مشترك است و درضمن، بخشى از آن ها در خاك عراق 
است (راهنماى شمارة 2). سه نقشة زمين شناسى مذكور چاپ و 

منتشر شده اند.

2. بررسى هاى زمين شناسى به مقياس 1:100/000
به جز دو نقشة ايالم و سومار، ساير نقشه هاى 1:100/000، 
استان توسط شركت نفت بررسى و به چاپ رسيده اند (راهنماى 
شمارة 2) و نشانگر نام و موقعيت جغرافيايى نقشه هاى يكصد هزارم 
استان ايالم هستند. نقشة ايالم به لحاظ داشتن پاره اى توانايى هاى 
معدنى، توسط كارشناسان سازمان زمين شناسى مطالعه شده است.

راهنماى نقشه هاى زمين شناسى 1:250/000▼

راهنماى نقشه هاى زمين شناسى 1:100/000▲

راهنماى شماره ى 2

                                                      قصر شيرين

                              كوهدشت             ايالم
                           

  دهلران                               دزفول
 

                             نفت      پلنگ      ايالم       سومار

 دورسين    مهران                         كبيركوه     كوه
                                       

  باالرود    دال برى   دهلران  كوه اناران 

نهر عنبر دزفول     چشمه
خوش     

                  

چاپ نهايى از شركت ملى نفت ايران

در دست تهية سازمان زمين شناسى كشور
چاپ شركت ملى نفت ايران 8
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3. زمين شناسى موضوعى
مطالعات زمين شناسى موضوعى زير، بخشى از فعاليت هاى انجام 

شده در استان ايالم هستند:
� مطالعة تأمين آب آشاميدنى مجتمع مسكونى مهاجرين جنگى 

(سازمان زمين شناسى، 1361).
� مطالعة زمين لغزش، سنگ ريزش و علت تخريب منازل مسكونى 
و روستاهاى كلك نفتى، سياب درويش و ردورى و گران خوشادل 

(سازمان زمين شناسى، 1368).
(سازمان  مهران  ايالم ـ  جادة  در  ريزش  و  لغزش  مطالعة   �

زمين شناسى، 1366).
توسط  كه  است  اكتشافى  كار  مورد  بيانگر چند  زير  گزارش هاى 

سازمان زمين شناسى صورت گرفته اند:
� گزارش اكتشافات پى جويى مقدماتى مواد اولية مصالح ساختمانى 

در استان ايالم (1361).
� گزارش اكتشافات مقدماتى آهك در استان ايالم (1361).

ب) بررسى هاى اكتشافى
1. اكتشافات موضوعى

خاصه هاى زمين شناسى استان ايالم به گونه اى است كه به جز 
معدنى  انباشته هاى  غيرفلزى،  معدنى  ذخاير  و  نفتى  ميدان هاى 

فلزى آن در حد نشانه اند و اقتصادى نيستند. از همين رو، برخالف 
ساير نواحى كشور، استان ايالم مورد بررسى هاى اكتشافى ناحيه اى 
سراسرى قرار نگرفته است. با اين حال، نقشة يكصدهزارم ايالم، 
به عنوان يك منطقه منحصر به فرد، در سال هاى اخير توسط سازمان 
زمين شناسى مورد بررسى اكتشافى ناحيه اى به روش ژئوشيميايى 
قرار گرفته كه نتايج آن تدوين و منتشر شده است. ضمناً نقشه هاى 
ژئوفيزيك هوايى استان به دو مقياس 1:100/000 و 1:250/000 

موجودند (راهنماى شمارة 3).
ذخاير غير فلزى استان غالباً در چارچوب طرح هاى اكتشافى 
با  و  استان  فلزات  و  معادن  كل  ادارة  توسط  عمدتاً  موضوعى، 
قرار گرفته اند كه  اكتشاف  مورد  قرارداد،  مهندسين مشاور طرف 

چكيدة فعاليت هاى انجام شده در جدول 1 خالصه شده است.

2. اكتشافات ژئوفيزيكى
و  زمين شناسى  جامع تر  اطالعات  به  دست يابى  به منظور 
زمين ساخت منطقه اى، و هم چنين شناخت پهنه هاى مناسب براى 
اكتشاف ذخاير معدنى پنهان، سازمان زمين شناسى كشور نقشه هاى 
ژئوفيزيك هوايى سراسرى را در مقياس 1:250/000 تهيه كرده 
است كه در حال حاضر از تلفيق آن نتايج، نقشة مغناطيس هوايى 
ايران به مقياس 1:100/000 به چاپ رسيده است و بخش مربوط به 

جدول 1. طرحهاى اكتشافى موضوعى انجام شده در استان

نحوة اجراسال اجرامحل تأمين اعتباراعتبار مصوبعنوان طرحرديف
پيمانىامانى

*1371ملى-اكتشاف تفضيلى فسفات (تاقديسهاى كبيركوه و انجير)1

*1371ملى35مطالعه و پى جويى مواد معدنى دولوميت و خاكهاى صنعتى2

از 1373 تا استانى187طرح پى جويى و پتانسيل يابى كانسارهاى غيرفلزى3
1377

*

*1374ملى40طرح پى جويى و اكتشافات مقدماتى سنگ تزئينى در سطح ايالم4

*1373ملى40مطالعة پى جويى اكتشافات مقدماتى گوگرد5

*1376ملى142/5پى جويى و اكتشافات منطقه اى رزينيت (ذغال بيتومينه)6

*1376ملى142/5اكتشافات مقدماتى بوكسيت محدودة طاقديس هاى كبيركوه و انجير7

*1377استانى35مطالعه و پى جويى امالح تبخيرى در شهرستانهاى مهران و دهلران8

*1377ملى105پى جويى ناحيه اى مواد معدنى در مناطق ظرفيت دار استان ايالم9

*1378ملى56اكتشاف نيمه تفضيلى گوگرد مورمورى آبدانان10

*1378استانى70اكتشاف منطقه اى كانسارهاى فلزى11

پى جويى سلستيت در مناطق آبدانان، ايالم، دهلران و ايوان در 12
استان ايالم

درامد هزينه 135
بند(ب)

1379**
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استان ايالم در راهنماى شمارة 3 ديده مى شود.
3. گزارش هاى اكتشافى

مصالح  و  اوليه  مواد  مقدماتى  و  پى جويى  اكتشافات  گزارش   �
ساختمانى در استان ايالم (سازمان زمين شناسى كشور، 1361).

(سازمان  ايالم  استان  در  آهك  مقدماتى  اكتشافات  گزارش   �
زمين شناسى كشور، 1361).

� طرح مطالعات اكتشاف نيمه تفصيلى گوگرد مورمورى آبدانان 
استان ايالم (وزارت معادن و فلزات، 1378).

ايالم  استان  در  معدنى  مواد  ناحيه اى  پى جويى  گزارش طرح   �
(وزارت معادن و فلزات، 1378).

پيش بينى  اكتشافى  و  زمين شناسى  برنامه هاى 
شده در برنامة سوم

ايران،  اسالمى  جمهورى  اقتصادى  توسعة  سوم  برنامة  در 

20 منطقة كانه دار ايران، واقع در استان هاى گوناگون، با استفاده 
و  زمين شناسى  بررسى هاى  مورد  اكتشافى،  نوين  روش هاى  از 
اكتشافات ناحيه اى قرار گرفت. در انتخاب مناطق اكتشافى مذكور، 
نكاتى نظير تمركز طبيعى مواد معدنى فلزى و غيرفلزى، فعاليت هاى 
ماگمايى (درونى و بيرونى)، تحوالت ديناميكى، فعاليت هاى حرارتى، 
نوع پوسته، ساخت ها و ساختارهاى زمين شناسى، وجود نشانه ها و 
كانسارهاى شناخته شدة قديمى و باالخره، توجه به عوامل اجتماعى 
و فراهم آورى زمينه هاى فعاليت و اشتغال، از عوامل تعيين كننده 

دانسته شده اند.
در استان ايالم به عنوان بخشى از حوضة نفت خيز جنوب 
كشور، فقط ساخت ها و ساختارهاى زمين شناسى (تاقديس ها)، 
شرايط الزم را براى تجمع هيدروكربورهاى مهاجر فراهم آورده اند. 
ساير عوامل كانى زايى در استان ايالم، نقش و اثر ضعيف دارند و لذا 
به جز ميدان هاى نفتى، استان ايالم چندان توان معدنى قابل كار 

راهنماى شمارة 3

نقشه ى مغناطيس هوايى◄

تصوير ماهواره ى رادارست▲

ايالم
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ندارد. به همين لحاظ و با توجه به اولويت هاى مطالعاتى در ساير 
براى  ويژه اى  اكتشافى  و  زمين شناسى  برنامة  كشور،  مناطق 
استان ايالم قابل پيش بينى نبوده است. تنها، پيش بينى مى شود 
كه فعاليت هاى اكتشافى استان هم چنان در چارچوب اكتشافات 

موضوعى به ويژه براى ذخاير معدنى غيرفلزى، ادامه يابد.

جدول 2. نام و ويژگى هاى تعدادى از معادن استان ايالم

ذخيره احتمالى روش استخراجنام ماده معدنىنام شهرستاننام معدن
ميزان استخراج هزار تن

ساليانه

-6000روبازسنگ گچايالمبابا مراد عليا

--روبازنمك سنگى-بلوطستان شوهان

1081000زيرزمينىبيتومينايالمبيتومين حاجى بختيار

61001000زيرزمينىبيتومينايوانبيتومين شورابه

250001500زيرزمينىبيتومينايالمبيتومين هر قتگه

99701000زيرزمينىبيتومينشيروان وجرد اولپيازآباد

90020000روبازسنگ گچايالمتونل راه كربال

--روبازنمك آبىايالمدشتك ميمك

1500025000زيرزمينىآهكشيروان وجرد اولسرابله

13500090000روبازسنگ گچدهلرانشمال شرق دهلران

3500025690روبازسنگ گچايالمفتح ماربره

--روبازسنگ الشهايالمقالجه جنوبى

ا (مرمريت)ايالمكمر صاف كوپ 480-روبازسنگ نم

211751500زيرزمينىبيتومينايوانكوه سرخ

660020000روبازسنگ گچايالمگچ ماربره

ا (مرمريت)-گدمه -1000روبازسنگ نم

227301500زيرزمينىبيتومينايوانگيالنه

102001000زيرزمينىبيتومينايالممله پنجاب

10000-روبازكلسيتشيروان وجرد اولهليالن

91725000روبازشيلشيروان وجرد اولهليالن (پله كل)

منابع
1. قربانى، م (1381). ديباچه اى بر زمين شناسى اقتصادى ايران. پايگاه داده هاى 

علوم زمين.
2. نقشه ها و گزارش هاى زمين شناسى و معدنى استان ايالم.

3. نقشه هاى ژئوشيميايى مقياس 1:100/000 استان ايالم، سازمان زمين شناسى و 
اكتشافات معدنى كشور.

4. نقشه هاى زمين شناسى شركت ملى نفت ايران.
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