
  پوکه چاه طاقوئیهخالصه مشخصات معدن 

  

 کلیات  -1

 پوکه چاه طاقوئیهمعدن نام معدن :   -1- 1

 پوکهنوع ماده معدنی :  -2- 1

 10/02/1387مورخ  5964/10شماره شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  -3- 1

 سال از تاریخ صدور10 : اعتبارمدت  -4- 1

 ریال 330,000,000:قیمت پایهمبلغ  -5- 1

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

  معدن و تجارت می باشد.

 

 موقعیت معدن  -2

کیلومتري شمال غربی مرکز کرمان و در نزدیکی شان آقاي محمد علی واقع  135معدن پوکه معدنی که در فاصله 
کیلومتر به  100رفسنجان است که پس از پیمودن  –شده راه ارتباطی به معدن از طریق جاده آسفالته کرمان 

انار به سمت چپ  –کمربندي رفسنجان  کیلومتري جاده 5و از آنجا از طریق جاده خاکی که از  هرفسنجان رسید
 .یمکیلومتر جاده خاکی درجه دو به محل معدن می رس 30با پیمودن  ،منتهی می شود 

  

  

  

 



 کروکی راه ارتباطی : -1- 2

  
  موقعیت معدن و راه هاي دسترسی به آن -1- 2شکل 

 محدوده :  مختصات -2- 2

باشد که مشخصات رئوس آن و کیلومترمربع می 5/1و به مساحت  ABCDضلعی  چهارمحدوده معدن به صورت 
   آورده شده است. 1- 2موقعیت کارگاه هاي استخراجی در شکل 

  محدوده معدن رئوسمختصات  -1- 2جدول شماره 

 A B C D مختصات

 ٣٧٦٩٩٥ ٣٧٨٠٠٧ ٣٧٨٠٢٨ ٣٧٧٠١٢ طول جغرافیایی

 ٣٣٣١٨٠٣ ٣٣٣١٧٨٤ ٣٣٣٣٢٨٦ ٣٣٣٣٢٩٧ عرض جغرافیایی

  



 
تصویر ماهوارهاي محدوده و گسترش ماده معدنی -2- 2شکل   

 پوکه معدنیوع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3

 

  تصویري نزدیک از ماده معدنی - 1- 3شکل 



 زمین شناسی :  -4

معدن در داخل زون ولکانیک ارومیه دختر در حاشیه ارتفاعات رشته کوههاي ایران مرکزي قرار گرفته که از نظر 
موفولوژي در تپه ماهوارهاي منفرد و کم ارتفاع رشته کوههاي سرچشمه رفسنجان کوه مارکش واقع شده است. سنگ 

دوره  ،وم زمین شناسیسنی بوده که مربوط به دوران معدن از نوع آذرین اسیدي و نام ان ریولیت و ریوداسیت آتشفشا
 در سطح زمین بیرون زدگی دارد توده ايهستند. معدن و ماده معدنی آن به صورت  ترشیري،

  

  
  تصویري از گسترش ماده معدنی و سینه کار استخراجی -1- 4شکل 

  

 استخراج :  -5

می باشد که با توجه به شرایط توپوگرافی معدن که به صورت تپه  استخراج و بهره برداري در این معدن بصورت روباز - 6
بـه بـاالترین قسـمت معـدن  توسط یک دستگاه بلدوزر یا یک بیـل میکـانیکیماهوري می باشد به راحتی می توان 

حتی می توان این محصول را لزوم و در صورت  دسترسی پیدا کرده و به صورت پلکانی ماده معدنی را استخراج نمود



باشد. درحال حاضر این معدن یـک جبهـه  دایش و دانه بندي نمود که از ارزش افزوده مناسبی در منطقه دارا میرخ
امکان ایجـاد جبهـه کارهـاي متعـدد در ایـن وجود دارد و همچنین  معدنبه راه دسترسی  در ادامه ،کار استخراجی 

                                                                                                                                 معدن وجود دارد. 

  

  
  ترانشه هاي اکتشافی از تصویري -1- 5 شکل

  



  
  تصویري از سینه کار معدن -2- 5 شکل

  



  

  
  تصاویر دیگري از معدن  -3- 5شکل 

  



  
  روییتصویري از گسترش ماده معدنی و ضخامت کم باطله  -4- 5شکل 

 

  تاسیسات موجود : - 6
  یک دستگاه تانکر سوخت در معدن موجود می باشد.

  



 


