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  بیزنده خويسنگ الشه خالصه مشخصات معدن 

 کلیات  -1

 بیزنده خوي سنگ الشهمعدن نام معدن :   -1-1

 سنگ الشه، مالون و مصالح کوهینوع ماده معدنی :  -1-2

 14/04/1388به تاریخ  13935/110شماره  شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

 بهره برداري تاریخ صدور ازسال  20مدت زمان بهره برداري :  -1-4

 -احتمالی :    تن 3,000,000  قطعیذخیره :   - 1-5

 کیلومتر مربع 5/1:  مساحت محدوده - 1-6

 ریال 1,162,000,000: 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 : -1- 2

کیلـومتري شـمال شـرق  20کیلومتري ارومیـه و  165معدن الشه بیزنده خوي در شمال استان آذربایجان غربی 
شهرستان خوي و یک کیلومتري شرق روستاي بیزنده قـرار دارد. دسترسـی بـه معـدن از طریـق جـاده خـوي ـ 

می باشد. ضمن اینکه راه دسترسی کیلومتر و گذر از روستا هاي مهلزان، بیلوار و بیزنده  میسر  20ایواوغلی و طی 
  از سمت ایواوغلی از هیچ روستایی عبور نمی کند. 
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  موقعیت و راه هاي دسترسی به محدوده -1- 2شکل 

  

کیلومتر مربع  5/1به 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

35  42   38  21   09   45  A 

35  32   38  23   10   45  B 

02   42   38  23   10   45  C 

02   42   38  21   09   45  D 
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 مختصات محدوده و نقاط برداشت شده -2- 2شکل 

 

 سنگ الشه، مالون و مصالح کوهی معدنی :وع ماده ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3

      

 زمین شناسی :  -4

باشـد.  متر از سطح آزاد دریا اسـت و داراي توپـوگرافی نسـبتاً شـدیدي مـی 2000ارتفاع بلندترین بخش محدوده 
منطقه عموماً از تشکیالت آهکی و کربناتی با سنین مختلف تشکیل شده است. سازند کهر که بخشی از آن در پیرامـون 
محدوده قرار دارد و بیشتر شامل سنگ هاي کوارتزیتی، ماسه سنگ هاي دانه ریز دگرگون شده، فیلیت، اسلیت و سنگ 

ه ضیاالدین دیده می شود. سنگ هاي دونین در منطقه بیشـتر هاي دگرگون شده است. در غرب نقشه زمین شناسی قر
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شامل سنگ هاي کربناتی از قبیل دولومیت هاي خاکستري رنگ و سنگ آهک و ماسه سنگ هاي کوارتزدار خاکستري 
و ژیپس می باشد. آهک هاي دانه ریز و خاکستري مایل به قرمز، سنگ آهک هاي مارنی و شیل هاي سیاه و سیل هاي 

در منطقه مربوط به سازند جیرود است. همچنین آهک به رنگ شیري با آهک مارنی و میان الیـه هـاي رسـی  دیابازي
هاي تیره رنگ همراه با مارن و سیل هاي آلکانی گرانیتی سازند روته نیز در منطقـه  مربوط به سازند قم و آهک و شیل

  گردد. مشاهده می

ی باشد که با افراز سطح وسیعی را پوشـش داده اسـت. عـوارض ماده معدنی موجود در این محدوده، سنگ آهک م 
تکتونیکی و پدیده هاي فرسایشی این سنگ ها را تحت تأثیر قرار داده و شرایط مطلوبی براي استخراج آنهـا بـه عنـوان 
سنگ الشه فراهم کرده است. سنگ الشه پس از استخراج از سینه کار استخراجی معدن، می توانـد بـه صـورت الشـه، 
  مالون به فروش رفته. یا  مورد خردایش و دانه بندي قرار گرفته و از آن شن و ماسه مورد نیاز صنایع مختلف تولید شود.

  

  

  

  
   معدن کانسارتصویري از  -1- 4شکل 
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 استخراج :  -5

چـال بطورکلی روش استخراج در اینگونه معادن پله کانی روباز می باشد که جدا سازي ماده معدنی به روش حفر و 
ها و همچنین نوع و  چالایش هاي دریل واگنی و انفجار صورت می گیرد. ارتفاع و عرض پله هاي استخراجی، طول و آر

   مقدار مواد ناریه الزم، مواردي است که می بایست در طرح بهره برداري معدن محاسبه و ارائه گردد.

 

  در زمان بهره برداري معدن سینه کارتصویر  -1-5شکل  

  تأسیسات موجود - 5-1

  جهت استراحت کارگران و دفتر معدن احداث شده است. ساختمان  یک بابمعدن در محدوده 
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