
شركت ملي صنايع مس ايران
معاونت توسعه و اكتشاف

توسعه ذخاير معدني امور اكتشافات و 

معدني در جهانمواد شاخصهای اصلي اكتشاف بررسي روند 

ای وابسته سومین همايش و نمايشگاه چشم انداز صنايع فلزات غیرآهني ايران و فناوريه
با نگاهي به تولید و بازار





روند شاخص های اصلی اکتشافات در جهان

در دنیااكتشافات موفق كاهش آمار •

در دنیاهزينه كرد اكتشافي افزايش•

آورده اكتشافات  كاهش در دنیا و موفقیت های اكتشافي افول•

مدت زمان تبديل كانسارها به معدن فعالافزايش و سرعت اكتشافات كاهش•

عمق های بیشتر  به سوق يافتن ناگزير اكتشافات •

در دنیااكتشافي روشها و متدهای تغییر•

ابک خصوصيشركت های نوپا و چبه تولید كنندگان بزرگ و دولتها از نقش موثر اكتشافي تغییر•



2017تا 2008از -ابعاد کانساربر اساس اکتشافات قابل توجه دنیا 



2017تا 2008از -کیفیتبر اساس اکتشافات قابل توجه دنیا 

اکتشافات
: 1رتبه

مقدار ارزش خالص با 
بیش از یک فعلی 

ر دمیلیارد دالر آمریکا 
2013سال 

:2رتبه
ن بیارزش خالص فعلی 

میلیون تا یک 200
میلیارد دالر

:3رتبه
ارزش ذخائری با 
200تا 0خالص فعلی

میلیون دالر



2018تا 2009از -دنیا 1رتبهاکتشافات

اکتشافات
: 1رتبه

مقدار ارزش خالص با 
بیش از یک فعلی 

ا میلیارد دالر آمریک
2013در سال 

:2رتبه
ارزش خالص فعلی  

میلیون تا یک200بین 
میلیارد دالر

:3رتبه
ارزش ذخائری با 
200تا 0خالص فعلی

میلیون دالر



نوع ماده معدنیانجام شده و پیش بینی شده بر اساس هزینه کرد فعالیتهای اکتشافی 
2019تا 1975از -اکتشاف مواد معدنی جهان 

2019میلیارد دالر آمریکا در  تجارتیاکتشافات ، 
!پر فراز و نشیب است

درصدی هزینه 58کاهش 
کرد اکتشافات در سطح جهان 

تا کنون2012از سال 



نرخ اکتشافات صورت گرفتهو حجم هزینه کرد اکتشافی 
2018تا  1900از  -هزینه های اکتشافی چشمگیردر جهان 

تعداد کانسار های کشف شده 2020میلیارد دالر در سال 
ال  افزايش چشمگیر هزينه كرد اكتشافي از س

اد به بعد منجر به افزايش متناسب تعد2005
!كانسارهای كشف شده نگرديد



به ازای هر کانسارهزینه کرد اکتشافی متوسط
2018تا 1975از -تمامی انواع مواد معدنی 

(2020میلیون دالر آمریکا در سال)متوسط هزینه به ازای یک اکتشاف 

به هزينه كرد اكتشافيطي دهه گذشته، 
برابر 2/9ازای هر كانسار كشف شده،

.شده است



هر ذخیره مس اکتشاف شدهدر ازای هزینه کرد متوسط
در مقایسه با دنیاحاشیه اقیانوس آرام کشورهای 

به ازای هر کانسار کشف شده2018میلیون دالر آمریکا در 



2018تا 1975از سال -آورده اکتشافات و هزینه کرد 

2019میلیارد دالر آمریکا در 

دهتخمینی گزارش نش

مجموع آورد

هزینه های اکتشافی



استکاهش رو به اکتشافات نتیجه بخش سرعت

زمان الزم برای نتیجه بخشی اکتشاف

تعداد شرکتهایی که اکتشاف موفق انجام داده اند



پهنه های اکتشافیموثر درمطالعات روشها و متدهای اکتشافی 

(بر اساس تعداد)درصد 

2019تا 1900از سال -اکتشافات جهانی 
ا در ربیشترين وزن روشهائي كه 

تصمیم گیری های اكتشافي
.داشته اند



محدوده های اکتشافیموثر درمطالعات روشها و متدهای اکتشافی 

(بر اساس تعداد)درصد 

2019تا 1900از سال -اکتشافات جهانی 



عمق های بیشتربه سوق يافتن ناگزير اكتشافات 

(متر)عمق ماده معدنی 

2019تا 1900بین سالهای ذخائر فلزی اکتشاف شده جهان 



عمق های بیشتربه سوق يافتن ناگزير اكتشافات 
2019تا 1950از سال -( بر حسب متر)متوسط عمق کانسارها 



متفاوت می شوندتغییر عمق با اکتشافی موثر روشهای 
2019تا 2010میلیون تن مس محتوی معادل، از  سال 0.1بیش از بافلزات پایه اکتشاف 

تعداد ون  میلی)بزرگی متوسط 
(تن مس محتوی معادل روش اکتشاف

محدوده های اکتشافی                       پهنه های اکتشافی



نوع مکتشفبر اساس تعداد اکتشافات 

درصد از کل

2018تا 1900از -اکتشافات قابل توجه در دنیا



؟متعلق به کدام بخشها استبیشترین درآمدهای اکتشافی 

نوع شرکتهای مکتشفبر اساس ارزش ایجاد شده 

2016تا 1950از -کانسارهای طال متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ دنیای غرب 

درصد سهم از کل اکتشافات




