
شرکت سرزمین جلگه های آسمانی



کاربرد مس

.استتاسیساتوالکترونیکوبرقصنایعدرمسمصرفمهمترین•

صنایع برق

درصد28%

تجهیزات

31%

زیرساخت

16%

حمل و نقل

13%

ماشین آالت و 

تجهیزات صنعتی

12%

2020



چشم انداز تقاضای مس

خودروهای الکتریکی

سیستم انتقال انرژی داخل خودرو✓

زیرساخت انتقال انرژی✓

انرژی های پاک

هتوسعه زیرساخت در کشورهای در حال توسع



معرفی منطقه

وززاییفل،شناسیزمیندیدگاهازشرقیآذربایجاناستانواردبیلاستان•

محسوبجهانوکشورمستعدنواحیجملهازمعدنیهایپتانسیل

.گرددمی

قازقف-آذربایجانمعدنیزونوهیمالیاآلپمعدنیکمربنددرقرارگیری•

پورفیریطالیومسکانسارچندینشناسایی•



جایگاه جغرافیایی

.داردقرارشهرمشکینشهرستانغربشمالکیلومتری27دراکتشافیمحدوده•

.داردقراردریاسطحازمتری1100تا900ارتفاعدر•

.استماهوریتپهتاکوهستانیناحیهیکدرومربعکیلومتر39جمعامحدودهدو•

قرارنیپلوتو-ولکانوپویاییونفوذتحتائوسنآذرآواری-آتشفشانیسریمحدودهایندر•

.داردجایپورفیریسیستممولدواحدآنکانوندرکهگرفته

بامرتبطترمالاپیطالیسازیکانیومولیبدن-طال-مسپورفیریکانسارمحدودهدر•

.داردوجودپورفیریسیستم



آغاز اکتشافات

.استشدهاخذ1391سالدرمحدودهاکتشافپروانه•

.استآسمانیهایجلگهسرزمیناختیاردراکتشافپروانهمالکیت•

.شدمنتقلهمگروههایشرکتوباماشرکتبهآنسهام1396سالدر•

جدیدسهامدارانورودباسیستماتیکاکتشافاتآغاز•



روش ها و استانداردهای اجرا شده در اکتشاف

Nationalاستاندارداساسبردیوانصاحبمحدودهدراکتشاف• Instrument کاناداNI43-101یا43-101

.استشدهانجام

وداخلیانکارشناسترینتجربهباوترینزبدهازاستفادهبادیوانصاحبمحدودهدراکتشافیهایفعالیتتمامی•

انجامحالدرهمچنانوشدهاجراسازیمدلوآزمایشگاهیوحفاریواکتشافیتجهیزاتترینمدرنوخارجی

.است

NIاستاندارددستورالعملطبقهامغزهازبردارینمونهباالیتعدادوحفاریباالیحجم• 43-101



جایگاه جغرافیایی و ژئومورفولوژی

.گیردمیقراراکتشافموردمحدودههردروشدهتقسیمترکوچکبخشششبهدیوانصاحبمحدوده•

.استبودههاآندرفعالیتتمرکزوشناساییهدفبلوکچهاراکتشافات،اولفازبخشدر•

(-Central)مرکزی-1بلوک•

(-South)جنوبی-1بلوک•

2-3)غربجنوب3.2بلوک• SW)(--SW)

2-3)شرقشمال3.2بلوک• NE)(--NE)

.استپذیرفتهانجامسیستماتیکصورتبهاکتشافاتکلیه•



فعالیت های انجام شده تا پایان عملیات اکتشاف
حجم عملیات موضوع

عکیلومتر مرب500 گردآوری اطالعات اکتشافی و زمین شناسی منطقه و پیرامون محدوده

عکیلومتر مرب500 و با داده های ماهوارهای متفاوت( در مقیاس های مختلف)پردازش داده های ماهواره ای و تعیین ویژگی های محیط زمین شناسی 

کیلومتر مربع50 1:1000و 1:5000تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس 

کیلومتر مربع50 پی جویی برای شناسایی آثار و رویکردهای کانه زایی 

کیلومتر مربع50 1:10000تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 

کیلومتر مربع42 1:5000تهیه نقشه زمین شناسی با مقیاس 

نمونه5.928 (نمونه317)و کانی سنگین ( نمونه455)، رسوب آبراهه ای (4.354)متر 50متر تا 1.000طراحی و اجرای عملیات لیتوژئوشیمی در شبکه 

ایستگاه13.729 طراحی عملیات مغناطیس سنجی و برداشت مغناطیسی زمینی

ایستگاه3.750 (کیلومتر–خط 55)طراحی عملیات اودیومگنتوتلوریک و برداشت میدانی در دو بلوک 

نمونه300 متر10برداشت و آنالیز نمونه ها در فواصل / متر 10.370و راه ترانشه و آشکارسازی  ( عدد30به تعداد )حفر ترانشه 

74 XRDو XRFبررسی 

269 تهیه و مطالعه مقطع نازک و صیقلی از نمونه های سنگی و مغزه ها



حجم عملیات موضوع

85 (اکسیدهای اصلی ، عناصر فرعی،فلزات پایه و گران قیمت)آنالیز نمونه برای پترولوژی 

کیلومتر54بیش از  احداث جاده دسترسی 

گمانه150حدود  جانمایی محل حفاری ها، احداث راه های دسترسی  و نقل و انتقال 

گمانه150حدود  عملیات تسطیح و احداث محل استقرار دستگاه حفاری 

هزار متر50بیش از  متر1.100اجرای عملیات حفاری مغزه گیری تا عمق 

هزار متر50بیش از  (  متر حفاری( )لیتولوژی، دگرسانی، کانی سازی و تکتونیک)الگ کردن مغزه های حفاری 

متر19.121 (  لیتولوژی، دگرسانی، و کانی سازی)الگ کردن اسپکترال گاما روی مغزه های حفاری 

متر19.121 الگ کردن القا پذیری مغناطیسی روی مغزه های حفاری 

انجام شد اکتشافی -زیر زمینی و مدلسازی های زایشی شناسیانجام زمین 

انجام شد تعیین حدود زون مینرالیزه بر اساس اطالعات سطح االرضی و تحت االرضی 

انجام شد تهیه نمونه معرف وانجام تست های اولیه کانه آرایی 

مترمربع2.000
مترمربع960

خرید زمین و احداث سوله 

فعالیت های انجام شده تا پایان عملیات اکتشاف



دستگاه های عملیات اکتشاف

(دستگاه)تعداد  نام

3 دستگاه حفاری

1 گریدر

2 بیل مکانیکی

2 بولدوزر

1 لودر

2 کمپرسی

2 واگندریل

1 غلطک

1 آب پاش

15 جمع

دستگاه ماشین آالت 100برنامه تجهیز تا 
معدنی در فاز اول



شیمیژئو

روشازشیمیایی،ژئواکتشافدرمعمولروشبرعالوهاطالعاتتحلیلدر•

.ستاشدهاستفادهقطبیدوشیمیژئوهایسیستمارزیابیوتحلیل

هایسیستمبرایسازکانهعناصرشیمیاییژئوزورنالیتههایشاخص•

هجملازعنصریهاینسبتپایهبردگرسانیهایشاخصوپورفیری

اتعملیباکهبودهپورفیریهایسیستممکانتعییندرکارآمدموارد

تأییدشدهاعمالهایروشدقتوصحتآننتایجواکتشافمهندسی

.استگردیده



شیمیژئو

آننتایجوسیلتشیمیژئوهایداده•

شیمیاییژئولیتواکتشاف•
ایمنطقهشیمیژئو•

قطبیدوشیمیاییژئوهایسیستمپایهبرمنطقهشیمیاییژئواطالعاتتحلیل•

یکبلوکشیمیاییژئواکتشاف•
آنالیزوبردارینمونه•

نتایجتحلیلوهادادهپردازش•

موضوعیهاینقشهتهیه•

سازیکانیسیستمودگرسانیزونالیتهشناختبرایشیمیاییژئواکتشافنتایج•

انتظارموردکانسارمدلنوعوزایشیمدل•
دگرسانیدرسیلیکانقشه•

مولیبدن ژئوشیمی نقشه روی دیوان صاحب اکتشافی  محدودهجایگاهمشابهکانسارهایبامحدودهدرمولیبدنسازیکانیومتالوژنیمدلمقایسه•



ژئو فیزیک

محدودهدرآننتایجوسنجیمغناطیسعملیات•

شدهاجراهایروشوکانسارمغناطیسیمدل•

یشناسزمینعوارضومغناطیسیعوارضبازاییکانهارتباط•

مغناطیسیاطالعاتدرشدهمنعکس

وسازکانهودارکانههایپدیدهوعوارضفضاییگسترش•

محدودهدرآننتایج



ژئو فیزیک

(AMT)ائودیومگنتوتلوریکعملیات•

شدهاجراهایروشوکانسارAMTمدل•

عوارضبازاییکانهارتباطتعیینبرایAMTاطالعاتتفسیر•

AMTاطالعاتدرشدهمنعکسشناسیزمینعوارض•

یفیزیکژئوهایدادهاستفادهباشدهشناساییاهداف•



اکتشاف تفصیلی

ترانشهحفر•

بخشدرترانشهعدد30دیوانصاحبمحدودهدر•

.استشدهحفرمختلفهای

یکلروندشدنمشخصهاترانشهاینازاصلیهدف•

.شدبامیهارگهامتدادوشیبزایی،کانیسیستم



عملیات حفاری

ینگهدارهامغزهانباردرتماموگرفتهصورتگیریمغزهنوعازهاحفاری•

.استگردیدهالگو

:فعالهایدستگاه•

(C-140)140کریستنسنحفاریدستگاهیک•

DBC)ترکیهژهدبحفاریدستگاهدو• S-15)

ایراندرباراولینبرایمتر1080حفاریعمقرکوردبهدستیابی•

تاکنوناکتشافیحفاریمترهزار60ازبیشانجام•



عملیات حفاری

صورتکلیهدفدوباعمقکموعمیقدستهدوبههاحفاریتمامی•

.استپذیرفته

حفاری های عمیق

شناسایی عمق و موقعیت ماده معدنی: هدف•

حفاری های کم عمق

تخمین ذخیره در شبکه : هدف•



آماده سازی نمونه

وبرشقسمتبهمطالعهوالگازپسحفاری،ازحاصلهایمغزه•

.شودمیمنتقلپودروخردایش

ایی،شیمیآنالیزجهتگیری،نمونهاستانداردهایبامطابقگیری،نمونه•

.گرددمیتهیه...ودانسیته



عمق ماده معدنی

SWو NWنزدیکی ماده معدنی به سطح در بخش های •

.متر می باشد25تا 7اکتشافی بین حدود زونعمق ماده معدنی  در •

.متر است15عمق ماده معدنی به طور میانگین •



-2 SWذخیره 

درکهباشدمیدیوریتیکوارتزمولدتودهفوقانیقسمتدررنگتیرهسیلیسهایرگچهشکلبهذخیرهایندرزاییکانه•
.استشدهتشکیلمونرودیوریتیولکانیکیسابتودهیاآندزیتیولکانیکیمیزبانسنگمجاورت

.رسدمیمتر800بهمعدنیتودهپایینکمرعمق•

.داردشمالیوجنوبیقسمتدرعیارپربخشدو•



-2 SWذخیره 

-2 SWنقشه  زمین  شناسی  شامل  پالن  توده  معدنی  و  محل  گمانه  ها  و  مقاطع  حفاری  در  منطقه 

-2 SWذخیره 3مقطع شماره 



-2 NEذخیره 

درکهباشدمیدیوریتیکوارتزمولدتودهفوقانیقسمتدررنگتیرهسیلیسهایرگچهشکلبهذخیرهایندرزاییکانه•
.استشدهتشکیلمونرودیوریتیولکانیکیسابتودهیاآندزیتیولکانیکیمیزبانسنگمجاورت

.استگرفتهقرارزمینسطحدرتودهاین•

.استپرعیارآنمرکزیقسمت•



-2 NEذخیره 

-2 NEنقشه  زمین  شناسی  شامل  پالن  توده  معدنی  و  محل  گمانه  ها  و  مقاطع  حفاری  در  منطقه 

-2 NEذخیره 3مقطع شماره 



-CENTRALذخیره 

کانهمولدنفوذیتودهمجاورتدرکهتودهمیانیبخشدرواسترنگتیرهسیلیسهایرگچهشکلبهذخیرهایندرزاییکانه•
میزبانهایسنگبهویافتهکاهشعیارتدریجبهتودهحاشیهسمتبهواستعیارپرگرفته،قراردیوریتیکوارتزترکیببازایی

.رسدمیآندزیتیآتشفشانی



-CENTRALذخیره 

-Centralنقشه  زمین  شناسی  شامل  پالن  توده  معدنی  و  محل  گمانه  ها  و  مقاطع  حفاری  در  منطقه 

-Centralذخیره 2مقطع شماره 



ذخیره مدلسازیعملیات حفاری برای 

تعداد و متراژ حفاری ها در ذخایر معدنی محدوده

(متر)متراژ حفاری  تعداد گمانه منطقه

22.041 59 I-Central

4.385 15 III-2 SW

9.119 25 III-2 NE

35.545 99 جمع



ذخیره کشف شده در بخش مورد اکتشاف

مجموع ذخیرهمتوسط عیارعیار حد
میلیون تن

0.150.33373.9

0.20.39227.8

0.250.44214.1

0.30.49167.7
بروز کردن مدل ذخیره همزمان با توسعه اکتشافات



چشم انداز عملیات اکتشافی

توسعه و تکمیل اکتشافات در تمام محدوده ها•

گیری طی پنج سال آتیمغزههدف گذاری ساالنه بیست هزار متر حفاری •

امید برای افزایش چند برابری ذخیره•

توسعه اکتشافات عمقی همزمان راه اندازی کارخانه ها•



اقدامات آماده سازی معدن

:سرمایه گذاری

ده میلیون دالر

درخواست 
گواهی کشف 

تهیه طرح 
بهره برداری 

مجوز منابع 
طبیعی پیت 

معدن 

بازگشایی 
پیت پایلوت 

ساخت جاده 
دسترسی و 
پل های 

معدن

باطله برداری 
دو میلیون تن

نسبت باطله 
4تا 2.7



کارخانه فرآوری

تن–ظرفیت خوراک فاز
سرمایه گذاری برآوردی

زمان ساختآخرین وضعیتمیلیون دالر

ماه2-1در حال تست سرد35.0001.5پایلوت

زیرساخت 
ماه12برق، آب، زمین، جاده، مخابراتمجوزات10-ها

ماه18اخذ زیرساخت ها–تجهیز کارگاه -مهندسی1.000.00012فاز اول

ماه18در مرحله طراحی7.000.00075فاز دوم

ماه18در مرحله طراحی7.000.00075فاز سوم



پورتابل-آخرین وضعیت واحد پایلوت 

فرآوریسیستمشرکت،سفارشبا•

.استشدهساختهپورتابل

پایانتاواستسردتستمرحلهدر•

.گرددمیحملشرکتبهتابستان

سالدرتنهزار35ظرفیت•

تومانمیلیارد30ازبیشگذاریسرمایه•



شروع عملیات اجرائی کارخانه فاز یک

صمتمحترموزیرحضوربامولیبدنومسکنسانترهکارخانهاحداثاجراییعملیاتشروع•

اولین منطقه صنعتی و معدنی استان اردبیل



آخرین وضعیت کارخانه فاز اول

اخذ مجوز برق

اخذ مجوز آب

اخذ مجوز فیبر نوری مخابرات

ساخت جاده

تخصیص زمین و تجهیز کارگاه

اجرای واحد مهندسی

تکمیل تست فرآوری



مس و کنسانتره
طال

نکنسانتره مولیبد

محصوالت



از حسن توجه شما سپاسگزارم


