
شرکت ملي صنايع مس ايران
معاونت توسعه و اکتشافات

امور اکتشافات و توسعه ذخاير معدني 

«از پهنه های اکتشافی تا  معدن » 
مروری بر عملکرد و استراتژی اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران





هزار کيلومتر مربع60حدود به وسعت پهنه هايي در هاي اکتشافي در سطح کشورفعاليتکمي و کيفي گسترش 

سال اخير  8و ثبت رکورد باالترين ميزان حفاري در حفاری اکتشافی درصدی 100رشد 

در اکتشافات مساولين بار متر براي 1400به عمق گمانه  اکتشافي عميق ترينثبت رکورد تاريخي حفر

سال اخير  10و ثبت رکورد باالترين ميزان مطالعات سطحي دراکتشافات سطحي درصدي 180رشد بيش از 

سال اخير5زمين شناسي درذخاير و منابع درصدي 100تاريخي و بينظير رشد ثبت رکورد 

سال اخير7در محدوده هاي ثبتي ميزان باالترينثبت رکورد

مروري بر عملکرد تيم جوان اکتشافات مس
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وسعتبهجديداميدبخشمحدوده34ثبتدرخواستوکيلومترمربع1000وسعتبهجديدانديس21اکتشاف•

کيلومترمربع1526

99و 98در سال هاي در استان کرمان محدوده 9اخذ پروانه اکتشاف  •

(استان کرمان23و 19برآمده از مطالعات پهنه هاي )مکرر 24از کميسيون ماده پروانه اکتشاف 8پيگيري اخذ ❑

محادوده در 7محادوده مساتعد معادني14انعقاد تفاهم نامه با نهادهاا و ساازمان هااي دولتاي در ❑

(کرمان و پهنه اهر8و 19برآمده از مطالعات پهنه هاي )کرمانمحدوده در7و آذربايجان شرقي 

در استان آذربايجان غربيمحدوده مستعد معدني5انعقاد تفاهم نامه با نهادها و سازمان هاي دولتي در ❑
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محدوده5عرفيمبهمجازصرفاهاپهنهديگردارندگانکشور،شناسيزمينسازمانوايرانمعادننوسازيوتوسعهسازمانازغيربهمعادنشواريعاليرايبهتوجهبا
20ازهامحدودهاينتعدادصرفاًونمودهتجميعراچشمهسيهوکاشمرهايپهنهدردرخواستيهايمحدودهاينروازباشدميکيلومترمربع250مساحتبهاميدبخش

.استيافتهکاهش10به



مطالعاتميزانباالترينرکوردثبتو1399سالبهنسبتجاريسالدرسطحياکتشافاتدرصدي42رشد✓
(1400-91سال)اخيرسال10درسطحي

ساله قبل7دوره متوسط نسبت به در سال جاري  مطالعات اکتشافي سطحي درصدي 180رشد بيش از✓

مطالعاتازبرآمدهمعدنيمستعدهايمحدودهوکانسارهادرسطحياکتشافاتانجامبا
(کرج+تهرانمساحتازبيشمساحتيمعادل)کيلومترمربع995ازبيشوسعتبههاپهنه
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کيلومتر مربع325به وسعت زمين شناسي و آلتراسيون مطالعات ➢

نمونه 24500-کيلومتر مربع382به وسعتژئوشيميمطالعات➢

نقطه 92500-کيلومتر مربع 218به وسعت ژئوفيزيکمطالعات➢

کيلومتر مربع71به وسعت توپوگرافيتهيه نقشه ➢



National Iranian Copper Industries Company-Deputy of Development and Exploration-Exploration and Development of Mineral Resources Affairs

56      

-

200      

160      

343      

148      

174      

325      

6      

-

92      

150      

221      

183      

337      

382      

2      2      

-

9      

36      

97      

152      

218      

20      

-

13      4      5      
22      

38      

71      

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۴۵۰

93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال  99سال  1400بهمن  سال 

K
M

2

زمین شناسی ژئوشیمی
ژئوفیزیک درصدی مطالعات زمین شناسی100رشد توپوگرافی

درصدی مطالعات ژئوشیمی 170رشد 
ساله قبل7دوره متوسط به نسبت 

درصدی مطالعات ژئوفیزیک406رشد 
فیدرصدی تهیه نقشه توپوگرا370رشد 

ساله قبل7دوره متوسط به نسبت 

مطالعات اکتشافي سطحيدرصدي 180رشد بيش از
ساله قبل7دوره متوسط نسبت به 

کيلومترمربع353: سال گذشته7متوسط مساحت 
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حفردرپياپيرکوردهايشکستنبااکتشافيگمانه هايعميق ترينحفرتاريخيرکوردبهدستيابي➢
سایتدرجاريسالمهرماهوتيرخرداد،درترتيببهمتر1400و1207،1211عمقباگمانه هايي

(میالدبرجبرابرارتفاعسهازبیش)ایرانمسصنایعملیشرکتدرباراولینبرای(سرچشمهمعدن)سریدون

1400و 1399گسترش اکتشافات عمقی در سال های اخیر به ویژه در سال های 

معادن فعال در حوزه توسعه ايحفاری های اکتشافی▪

تحت اکتشاف عمومیدر محدوده های شناسايي حفاری های▪

تحت اکتشاف تفصیلیاکتشافی در محدوده های شبکهحفاری های منطبق بر▪

 رود يظار مانتيعمليات حفاري اکتشافشده و با ادامه افزايش چشمگير ذخائر زمين شناسي منجر به 
اين روند رو به افزايش ادامه يابد

435m
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متر62762: سال گذشته7متوسط متراژ حفاري 

نسبتحفاري هاي اکتشافي درصدي 100رشد

قبلساله 7دوره متوسط به 



درصد0.4عيارمتوسطباتنميليون17106به8546ازتناژرسيدنوسال4مدتدر(M+I+I)شناسيزمينذخايرچشمگيرافزايش

متوسطبهنسبتمعدنيمنابعوذخايردرصدي64رشدتاريخيوچشمگيررکوردثبتو(مسدرصد0.15عياريآستانهاساسبر)مس

گذشتهسالپنج

تنميليون17106به12155ازتناژرسيدنو1399سالبهنسبتجاريسالدرفقطذخايردرصدي40رشد➢

(استبودهباطلهدامپبهشدنتبدیلحالدرکه)مسدرصد0.4حدودميانگينعياروتنميليارد2ازبيشزمين شناسيذخيرهبا(سريدون)سرچشمهBکانسار▪

(که در زیر دامپ باطله بوده است)درصد مس 0.5و عيار ميانگين حدود ميليارد تن 1با ذخيره زمين شناسي بيش از غرب معدن سونگون ▪

درصد مس0.4و عيار ميانگين بيش از ميليون تن 130با ذخيره زمين شناسي بيش از غرب معدن ميدوک ▪

طالppm1و عيار ميانگين ميليون تن 7با ذخيره زمين شناسي1ماهور چاه کاله ▪

طالppm 0.2و عيار ميانگين ميليون تن 218با ذخيره زمين شناسي ماهور تجميعي ▪

درصد مس0.28و عيار ميانگين ميليون تن 16.5با ذخيره زمين شناسي باب شميل▪
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(درصد0.15آستانه عياري )روند تغييرات تناژ کل ذخائر مس در سالهاي مختلف

M+I+I M+I
ذخيره

نسبت به1400سال 

1399سال 

نسبت به 1400سال 

سال قبل5متوسط 

M+I (Mt)28%43%
M+I+I (Mt)40%64%

درصد0.15عياريآستانهاساسبرکل ذخائر رشددرصد

M+I = Measured + Indicated
M+I+I = Measured + Indicated+ Inferred

M+Iذخیره درصدی ۲۸رشد 
M+Iذخیره درصدی 43رشد M+I+Iذخیره درصدی40رشد 

M+I+Iذخیره درصدی64رشد 

ملي شرکتکل ذخائر روند تغييرات تناژ و عيار در 
تانه آسصنايع مس ايران در سالهاي مختلف براساس 

درصد0.15عياري 

YearM+I (Mt)Grade%
M+I+I 

(Mt)
Grade%

139566950.4482970.43
139666950.4485460.43
139782280.42115490.41
139883900.41115830.39
139986300.41121550.39
1400110400.41171060.40
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رده بندی منابع و ذخایر معدنی 

(JORC, Australasian Joint Ore Reserves Committee)

افنتایج اکتش
براساس سطح اطمینان داده های )منابع معدنی

(زمین شناسی

براساس سطح اطمینان داده )ذخایر معدنی 
های زمین شناسی و میزان قطعیت 

(فاکتورهای تعدیل کننده

ان
مین

 ط
ش

زای
 اف

ی و
اس

شن
ن 

زمی
ی 

دار
بر

ه 
مون

ش ن
زای

اف
)

نمونه )استنباط شده 
برداری محدود، اطمینان 

(کم درباره واقعیت

نشان داده شده 
نمونه برداری )

بیشتر، اطمینان 
(نیبیشتر ولی تخمی

اندازه گیری شده 
نمونه برداری اضافی، )

اطمینان باالتر و 
(تخمین دقیقتر

اطمینان نسبی)احتمالی 
عدم قطعیت + در ذخیره 

نسبی در فاکتورهای 
(تعدیل کننده

اطمینان باال در )قطعی 
عدم قطعیت + ذخیره 

بسیار پایین در 
فاکتورهای تعدیل 

(کننده

افزایش مطلوبیت اقتصادی

براساس آنالیز فاکتورهای تعدیل کننده شامل متالورژی، 
اقتصادی، محیط زیستی، بازار، قانونی، سیاسی و اجتماعی



مترهزار170ميزانبهاکتشافيحفاريعملياتانجامريزيبرنامه-1

هکتار106700وسعتبهآلتراسيونوشناسيزمينمطالعاتانجامريزيبرنامه-2

نمونه32820ميزانبهنمونهبرداشتوژئوشيميمطالعاتانجامريزيبرنامه-3

نقطه103000برداشتوژئوفيزيکمطالعاتانجامريزيبرنامه-4

هکتار6800وسعتبهتوپوگرافيهاينقشهتهيهريزيبرنامه-5

...وشناسيزمينژئوشيمي،،حفاريهاينمونهشيمياييآناليزانجامريزيبرنامه-6

اکتشافيهايمحدودهدراکتشافيعملياتپيشرفتوبنديجمعگزارشاتتدوينريزيبرنامه-7

اکتشافي،مهندسيوفنيخدماتانجامو(PFS)اقتصاديوفنياوليهمفهوميمطالعاتانجاموذخيرهتخمينوارزيابيريزيبرنامه-8

اکتشافيهايمحدودهدرژئومتالورژيهايتستوعنصريآناليز

اکتشافيپهنه2درجوييپيوشناسايياکتشافيمطالعاتانجامريزيبرنامه-9
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اکتشافات عمیق و هزینه های اکتشاف،روند رو به رشد 
دانش فنی و روش های نوینلزوم بکارگیری 



چرخه عمر معدن

یپهنه اکتشاف
نواحی امید 

بخش
محدوده 
اکتشافی

کانسار معدن فرآوری
بازسازی و 

احیا

فرایند معدنکاری
سال50تا 10

سال3تا 2سال2تا 1سال2تا 1سال2تا 1 دائمتغییر کاربری

فرایند اکتشاف
سال10تا 5



نوع ماده معدنيبر اساس سرمايه گذاري و هزينه کرد اکتشافي در جهان 
2025و پيش بيني 2018تا  1975از 

2018ميليارد دالر آمريکا در 

۲0۲5تا سال 
هزینه کررد 
اکتشافات در 

3۲تا جهان
درصررررد 
افررررزایش 
خواهررررد 

.یافت



اکتشافات صورت گرفتهو سرمايه گذاري اکتشافي نرخ 

2018تا 1900هزينه هاي اکتشافي و اکتشافات قابل توجه صورت گرفته در جهان از 

تعداد اکتشافات



«واحد اکتشاف»متوسط هزينه 
2018تا 1975از همه مواد معدني 

(2020ميليون دالر در سال )متوسط هزينه به ازاي يک اکتشاف 



اکتشاف شدههر ذخيره مس براي متوسط هزينه 
کشورهاي حاشيه اقيانوس آرام و دنيا

به ازاي هر اکتشاف2018ميليون دالر آمريکا در 



رو به کاهش استسرعت اکتشافات 

سالهاي الزم جهت صورت گرفتن اکتشاف

تعداد شرکتهايي که اکتشاف انجام مي دهند

سالهاي اکتشاف
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کانسارهای کشف شده به معدن نرخ تبدیل کاهش 

کانسارهایتبدیلکلینرخ
برایمعدنبهشدهکشف

سالهایدراساسیفلزات
کندتروکمترمروربهاخیر

.شودمی



روش های نوینلزوم استفاده از و اکتشافات عمیق روند رو به رشد 



مهمترین چالش پیش روی

ا اکتشاف مواد معدنی در دنی

نیاز به دانش و تکنولوژی

جه به جدید و پیشرفته تر با تو

ق حرکت اکتشاف به سمت عم

.بیشتر است

روش های نوینلزوم استفاده از و اکتشافات عمیق روند رو به رشد 



مقياس تفصيليروشهاي بکار رفته در اکتشافات در 

(بر اساس تعداد)درصد 



روشهاي اکتشافي با تغيير عمق متفاوت مي شوند
2019تا 2010ميليون تن مس محتوي معادل از 0.1بيش از بافلزات پايه اکتشاف 

تعداد ون ميلي)بزرگي متوسط 
(تن مس محتوي معادل

روش اکتشاف
حفاري اکتشافي                       مقياس ناحيه اي



راهکارها و اهم فعالیت های صورت گرفته در سه کشور موفق 
(آمریکا، کانادا و استرالیا)معدنی 

طراحي و ارسال  
انواع ماهواره 

ماهواره هاي سنجش از دور•
طراحي▪
ارتقاء▪
بهبود کيفيت ▪
بهبود دقت ▪

بکارگيري 
سنجنده هاي 

دقيق

مگنتومتري•
راديومتر•
دوربين هاي فراطيفي•
•XRF, EMوXRDابزار قابل حمل

توسعه نرم 
افزارهاي 
تخصصي 
مدلسازي

•GIS

•ENVI

• ioGas

•Datamine

•Surpac

•GEMCOM
استفاده از 

تجهيزات حفاري 
مدرن و روشهاي 

هوش مصنوعي

توسعه دستگاه و
روش آناليز 
دستگاهي و 
نمونه برداري

فعالیتها

قوانین 

حمایتی

مدلسازی 

کانسارها

استفاده از 

آخرین 

تکتولوژی و ابزار 

اکتشافی

انتشار 

اطالعات پایه

تاسیس 

پژوهشگاه های 

تخصصی 

اکتشاف

روشهاي مينتني بر هوش •
مصنوعي و يادگيري ماشين

متر2000امکان حفاري تا عمق •

ppbآناليز عنصري تا حد •

Mineral)مرکز تحقیقات مواد معدنی  deposit research unite MDRU) در دانشگاه بریتیش کلمبیا
کانادا

Centre)مرکز کانسارها و علوم زمین  for Ore Deposit and Earth Sciences CODES) دانشگاه
تاسمانیا استرالیا

(USGS)سازمان زمین شناسی آمریکا 



هزينه اکتشاف جهاني% 16بودجه کالن  
هاي پايهتوليد مداوم و انتشار  داده

تجهيزات به روز و پشتيباني قوي
تحقيق و توسعه مستمر

ي بيننظارت زيست محيطي شفاف و قابل پيش
توسعه پايدار

شفافيت
پذيريمسئوليت

دسترسي به زمين پاک و امنيت مالکيت
%(  16تا 10استاني -%15فدرال )رژيم مالياتي رقابتي 

قوانين فدرالي
هاي ماليمشوق

جذب سرمايه خارجي
هاي کوچکمشارکت فعال شرکت

شرکتهاي چندمليتي

مدل سازي کانسارها
در دسترس بودن داده ها براي عموم

نوآوري در روشها و فناوري هاي اکتشافي و معدني

کشورهای موفق معدنی در زمینه اکتشاف

ارائه دهنده تجهيزات و خدمات3000تشکلهاي معدني قوي با بيش از 

معدن فعال 200-نوع ماده معدني60بيش از 



گذاري کالن در اکتشافسرمايه
هاي پيشرفته پژوهشگاه

تحقيق و توسعه مستمر

در روشها، ابزارها و تجهيزاتنوآوري

Uncoverبرنامه اکتشافي 

هاي ژئوفيزيک هوابردبکارگيري گسترده روش

هاپايگاه داده-سازي اطالعاتيکپارچه

توليد مستمر و  انتشار اطالعات پايه

آموزش نيروي انساني

هاي کوچکحمايت از شرکت

هاي چند مليتيشرکت

افياجراي ساالنه چندين ميليون متر حفاري اکتش

هاتوسعه زيرساخت

پذيريهاي کاهش هزينه و افزايش رقابتسياست

قوانين شفاف و حمايتي

اکتشاف مواد معدني ضروري

کشورهای موفق معدنی در زمینه اکتشاف



تکنولوژی های جدید 



ژئوفیزیک هوابرد

اطالعات دریافتی از سازمان زمین شناسی و شرکت ملی صنایع مس ایران (https://data.gov.au) 

آمريکا

خطي ميليون کيلومتر 10
هوابردبرداشت ژئوفيزيک

استراليا

خطيميليون کيلومتر 34
هوابردبرداشت ژئوفيزيک



Successful Mineral Explorationموفقاکتشاف

مند چگونه داده ها از مرحله شروع اکتشاف تا توليد محصول مي توانند ارزش
.باشند

کاري ديافتن يک ذخيره که مي تواند تغيير دهنده بازي در سطح جهاني باش
.ولي قطعاً قابل انجام استاستپر ريسک و جسورانه

It’s been estimated that only 1 in 5000 or even 10,000 of all prospects 

will eventually be shown to halt deposits that can support a viable 

mining operation.
عدن شود حتي با يافتن يک محدوده اميد بخش، احتمال اينکه اين محدوده تبديل به م

معدنبه اميد بخش احتمال تبديل يک محدوده .بسيار پايين است
10000از 1يا  5000از  1



Successful Mineral Explorationموفقاکتشاف

قويتيم
وماهرتوانا،تيميداشتن

سختکناردرمتخصص
نتعييعنصريککوشي،

افاتاکتشدرکليديکننده
.استموفق

.داردوجودراه هايي براي کاهش ريسک و افزايش موفقيت در اکتشاف علي رغم شانس پايين، 

هادادهکيفيت
آوري،جمعچگونگي

عاتاطالتفسيروتحليل
درجديدوقديمي

اکتشافاتروندطول
محسوبحياتيامري

.شودمي

در نهايت
ت، راه حل اثبات شده به منظور افزايش موفقيت اکتشافا

.استند ديتابيس ارزشمبا يک تيم قوي يک ترکيب




