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مساصول بنیاديفصل اول:
ضدوخوردگیبرابردرمقاومهمچنینوالکتریسیتهوگرماعالیرسانايکهاستپذیرانعطافوخوارچکشفلزيعنصر،مس

واتحیوانانسان،بدن درطبیعیطوربهمس.داردوجودمختلفاشکالبهزمینپوستهدرطبیعیطوربهمس. استمیکروب
اقتصاددرمهمیسهممس.استحیاتیسالمتیحفظبرايضروريومغذيعنصریکعنوانبهمس. داردوجودنیزگیاهان

لاغتشاایجادباعثمحصوالتازانبوهیبهفلزتبدیلوبازیافتفرآوري،استخراج،. داردتوسعهحالدرویافتهتوسعهکشورهاي
. کندمیایجادراگذاريسرمایههايفرصتوکمکهازیرساختحفظوایجادبههافعالیتاین. شودمیثروتتولیدو

این رشد باوشدهبرابرسهازبیشگذشتهسال50طیجهانشدهتصفیهمصرف مسادامه دارد.مسجهانیتقاضايرشد 
زاتتجهیصنعتی،تجهیزاتوآالتماشینساز،وساختالکترونیکی،وبرقیمحصوالتمانندتوسعهحالدرهايبخشکمک
2021سالدرمسمصرفوتولیدبرجستهنکاتبرخیدر ادامه به . اتفاق افتاده استعمومیومصرفیمحصوالتوونقلحمل

. استشدهارائهمسبازیافتومصرفتجارت،تولید،مورددرتريعمیقاطالعاتبعدي،هايبخشدراشاره و 

شیلی،.استرسیدهتنمیلیون21,2به2021سالدرمسمعادنجهانیتولیدکهدهدمینشاناولیهارقام
.بودتنمیلیون5,6با تولید کننده مساستخراجبزرگ ترین

آندوبلیسترکنندهتولیدبزرگ ترینچین. رسیدتنمیلیون21,4به2021سالدرذوبکارخانه هايتولید
.بود2021سالدر

مس تولیدتنمیلیون4,1شاملکهیافتافزایشتنمیلیون24,8به2021سالدرمس تصفیه شدهتولید
.شناخته شدکنندهتولیدبزرگ ترینچین. بودثانویه(از قراضه)تصفیه شده

25,3به2021سالدر) مساستفاده کننده ازهايکارخانهنخستین مورد استفاده(شدهتصفیهمسمصرف
13,9حدودظاهريمصرفباشدهتصفیهمسکنندهمصرفترینبزرگ2021سالدرچین. رسیدتنمیلیون
.شناخته شدتنمیلیون

مسالمللیبینانجمنگزارشطبق)ICA(، 2021سالدرمسنهاییکنندهمصرفترینبزرگ،تجهیزاتبخش
.گرفتندقرارهازیرساختوسازوساختبخش هاي آنازپسوبود

ناوريفبامسیسیمسرب،بدونبرنجیهايلولهمیکروبی،ضدلمسیسطوحازعبارتندمس جدیدکاربردهاي
.جدیدمصرفیمحصوالتهمچنینوحرارتیهايمبدلباال،
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مسبهدسترسی بلندمدتومس منابعفصل دوم: 
کههستندکانسارهایی»ذخایر«. استمنابعوذخایرمفهوماساسبرآیندهدرمعدنیموادبودندسترسدرمعمولطوربه

. هستندسودآورمعدنکار براياقتصادينظرازواندشدهبرآوردوارزیابیکشف،
برهکنشدهکشفکانسارهايواستسودآوربالقوهطوربهکهشدهکشفکانسارهايذخایر،شاملوتربزرگبسیار» منابع«

، هستند.اندشدهبینیپیششناسیزمیناولیههايبررسیاساس
.رسیدتنمیلیون880حدودبه2021سالدرمسذخایر،)USGS(متحدهایاالتشناسیزمینسازمانگزارشبر اساس

از زیاديمقادیرمورد دوم.شدندبرآوردتنمیلیون3500و2100حدودترتیببهنیزنشدهکشفوشدهشناساییمسمنابع
اکتشافهايفرصت. گیردنمینظردرراهازیردریاوزمینیعظیمسولفیدهايودریااعماقهايبرجستگیدرموجودمس
.شدخواهدشدهشناختهمنابعوذخایرافزایشبهمنجرآیندهوفعلی

2021تولید معادن و ذخایر مس جهان 

)یشناسزمینبرمبتنی(المللی مشارکتیبینارزیابینخستین،2015سالدر) USGS(متحدهایاالتشناسیزمینسازمان
مسعرضهازدرصد80حدودکهکردارزیابیکانسارنوعدودررانشدهکشفمسUSGS. کردتکمیلراجهانمسمنابعاز

پورفیري،مسکانسارهايدر. دهدمیتشکیلراجهانمسدرصد60حدودپورفیريمسذخایر. دهدمیتشکیلراجهان
. دشومیمنتشرآذرینهايتودهصورتبهمسسنگهايکانی
مجموعمیانگین. دهدمیتشکیلراجهانشدهشناساییمسازدرصد20حدودنیز رسوبیهايسنگدرمتمرکز مس

برآوردبااست.تنمیلیون3500مجموعدروتنمیلیون400و3100ترتیببهنشدهکشفرسوبیوپورفیريکانسارهاي
برآوردتنمیلیون5600) شدهشناسایی+ نشدهکشف(مسمنابعکلتن،میلیون2100به میزانشدهشناساییمسمنابع
.استشده
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شناسایی شدهمسمنابع مس کشف نشده و منابع

آیا مس تمام می شود؟
دیگريزمانهرازبیششدهشناساییمسورو به رشد بودهذخایرافزایشاخیر،هايسالدرمسي تقاضاافزایشبا وجود

.استشدهاستخراجمستنمیلیون373،میالدي2000-2021زمانیدورهدر.استجهاندسترسدر
هايپیشرفتاکتشافات،رشد نشان دهندهکهرسیدمیلیون تن880به رشدتنمیلیون447بادورهنیهمدرمسذخایر

.استمعدنبخشتکاملحالدراقتصادوفناوري
همیمنقشمسبازیافتاین،برعالوه.داردمستولیدرويپیشهايچالشازبسیاريبهرسیدگیدرکلیدينقش،فناوري

مسغذا،ایانرژيمانندکاالهاسایرخالفبر. فرداستبازیافتیموادامروزياولیهمسزیراکند،میایفااین فلزبهدسترسیدر
.شودبازیافتعملکردکاهشبدونمکررطوربهتواندمیکهاستخامیموادمعدودازیکیهدر نمی رود و

هاسیاستهکحالیدردارد،نیازبازیافتیموادهمچنینومعادنازاولیهموادازترکیبیبهآیندهدرفلزاتتقاضايبهپاسخگویی
.دکنکمکمنابعوريبهرهوبازیافتعملکردبهبودبهبایدنوآورانههايفناوريو

USGSگزارش -ذخایر مس جهان
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پروژه هاي معدنی
گروه بین المللی . کردخواهندکمکآیندهدرعرضهرشدبهکههستندتوسعهیاارزیابیحالدرمسمعدنپروژهندینچ

وضعیتدروتوسعهحالدرهايپروژهمورددررادقیقیاطالعاتمس،هايکارخانهومعادنفهرستدرمطالعات مس
ظرفیتبارامسمعدنبزرگهايپروژهفهرست،آخریناطالعاتاساسبرزیر،نمودار.کندمیارائهاکتشافیاسنجیامکان
همچنین.دهدمینشانرا)تنمیلیون10حدوداضافیساالنهتولیدظرفیت(مجموعا مستنهزار100بااليساالنهتولید

.هستندارزیابییاتوسعهحالدرترکوچکهايپروژهازبسیاري
مسمعدنیپروژه هاي 

دریااعماقدرمعدنیمواداکتشاف
معدنیمنابعحاويهااقیانوسکفکهاین باور وجود داردوددهمیتشکیلراجهانسطحازدرصد70حدودهااقیانوس

کفمنابعواستمهمبسیارجدیدمنابعاکتشافوکشفمس،فزایندهتقاضايبهپاسخگوییبراي. استمسجملهازمهمی
.باشدبیشترعرضهبرايمهمیفرصتتواندمیدریا

هبتوجهباوکنیمبرداريبهرهمحیطیزیستاستانداردهايتمامرعایتباذخایراینازبتوانیمکهاستاینموجود چالش
هايتپیشرفبهتوجهبا.کنیمتبدیلصرفهبهمقرونفعالیت هاي اقتصاديبهراآنها،فناوريوعلمدرجدیدهايپیشرفت

افزایشاخیرهايسالطیدریااعماقدرمعادناستخراجبهتمایلاقتصادي،شرایطتغییرهمچنینوفناوريوعلمدرجدید
،اقداماتتنظیمبرايهاییرویهوکندمیصادررامقرراتکهاستنهادي،)ISA(المللیبینآب هاي سازمان بستر. استیافته

در نظر می گیرد.دریابسترالمللیبینمنطقهدردریاییمعدنیموادازبرداريبهرهواتاکتشاف
وتنظیمسازماندهی،بهموظفدریاهاحقوقمورددرمتحدمللسازمانکنوانسیوناساسبرالمللیبینآب هاي سازمان بستر

. استبشریتکلنفعبهدریابسترالمللیبینمنطقهدرمعدنیموادبامرتبطهايفعالیتکنترل
: رسندبتولیدبهنزدیکآیندهدرتوانندمیکهاستکردهشناساییرافراساحلیمسپروژهدوگروه بین المللی مطالعات مس

Solwaraپروژه Clarion-Clippertonپروژهو)نوگینهپاپوآ(بیسماركدریايدرواقع1 Zone آراماقیانوسدر.



تحلیلی آتیه-بولتن خبري

6

مستولید فصل سوم: 
سبمناشرایطدرمعدناستخراج. باشدمعدنیذخایروجوددهندهنشانکهمواردي هستند یاهانشانهدنبالبهشناسانزمین
.یابدادامهتواندمیقانونی،ومحیطیزیستاقتصادي،شناسی،زمین
،سطحیاستخراج: داردوجودمساستخراجبراياساسیروشسه. شودمیشروعمسمعدنسنگاستخراجبامساولیهتولید

.استجهاندرغالبمعدنیاستخراجروشروبازاستخراج. لیچینگوزیرزمینی
)1900-2021جهان (ادنمعاز تولید مس 

درتنمیلیون21,2بهدرصدي3,1ساالنهرشدباتولیدبود،تنهزار500ازکمترمس جهانیتولیدکهزمانی،1900سالاز
.رسیدتنمیلیون3,9به2021سالدرنداشتوجودتقریبا1960دههازقبلتاکهSX-EWتولید.رسید2021سال

منطقه اي لحاظجهان از محتوايمستولید 
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کهیافتهافزایش2021سالدرتنمیلیون8,7به1960سالدرمستنهزار750التین ازآمریکايدرمسمعادنتولید
وطهمربدورهدرجهانیتولیدازآسیاسهم. استداشتهچشمگیريرشدنیزآسیا.استجهانیتولیدکلدرصد41دهندهنشان

ه است.یافتکاهشدرصد12بهدرصد36ازشمالیآمریکايسهممقابل،در. استیافتهافزایشدرصد17بهدرصد6از
محتواکشور برتر در تولید مس20

سالازکهپرو. داداختصاصخودبهرامسجهانتولیدسومیکتقریبامس،تنمیلیون5,6تولیدبا2021سالدرشیلی
.استدادهاختصاصخودبهراجهانمس معادنتولیدازدرصد10,8بوده،تولیدرشدشاهد2015

)2000-2026(معادندر ظرفیت هاي تولیدهاروند

به روشتولیدآندرصد18,8کهبرسدمستنمیلیون31,2بهمیالدي 2026سالدرمساستخراجظرفیت،شودمیبرآورد
SX-EWپیش بینی . است2021سالدرشدهثبتتنیمیلیون26جهانیظرفیتازبیشتردرصد14,2میزاناین. خواهد بود
طوربهآیندهدرمسدنامعظرفیترشد،جدیدهاي عملیاتبرخیوموجودعملیاتدرجدیدظرفیتبا توجه بهمی شود
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ظرفیتزابرداريبهرهنرخ. گویندمیظرفیتازبرداريبهرهنرخراظرفیتوتولیدبیننسبت. باشدسالدردرصد2,5متوسط
.بوددرصد81,4حدود2021سالدرمس جهاندنامع

معدن برتر مس جهان20

مسعرضههايمحدودیت
ادامهدر. استداشتهوجودمس،معدنعرضهبازدارندهموانعدركبهوافريتوجه مس،کنسانترهبااليتقاضايبهتوجهبا

.استآمدهICSGسويازشدهشناساییمالیوعملیاتیهايمحدودیتبرخی
شیلیوآمریکامتحدهایاالتمانندمسیافتهتوسعهمناطقدرجديلهامسیک:معدنسنگعیارکاهش
.داردگذاريسرمایههزینهبرتوجهیقابلتاثیر،و مشکالت اقتصاديقیمتمدتبلندنوسانات:پروژهمالیتامین
اهمیتشناسیزمینمواهببهنسبتهارژیماینکهدهدمینشاناخیرتحقیقات:گذاريسرمایهومالیاتیهايرژیم

.دارندکمتري
اتیعملیهزینهوباشدداشتهمسعرضهبربلندمدتنامطلوباثراتممکن است گذاريسرمایهکاهش:هزینهمسائلسایر

را افزایش بدهد.
.محسوب می شودخشکمعدنیمناطقدرحیاتیلهمسایک:آبتامین
هواییوآبتغییرات. شودمیانتخابمساصلیفرآیندهايومعادنانرژيتامینبرايکهاستسوختیسنگزغال:انرژي
.دهدافزایشراهاهزینهاستممکن
. نداشدهترآگاهاطرافمحیطبرمعادناستخراجثیراتنسبت بهاخیرهايسالدرهادولت:محیطیزیستمسائلسایر
.استکلیديعاملیکفیلیپین،وپرومانندکشورهاییدربومیجوامعباارتباط

تبدیلاولویتبهخاصهايدولتبراينگرفتهقراربرداريبهرهموردتاکنونکه معدنیمنابعتوسعه:منابعناسیونالیسم
متعادل.باشندآنهاازقويدرآمددنبالبهاستممکنهستند،خودطبیعیمنابعتوسعهبهمایلکهحالیدرکشورها. استشده

.بودخواهدمهمبسیاررشدبهروصنایعتوسعهبرايگذاريسرمایهتشویقبا توجه به مالیات/امتیازحقسطحکردن
SX-EWهايپروژهبرايهزینهضریبدرصد16:سولفوریکاسیدقیمتوعرضه
.کندمیکمکمحدودیتاینرفعبهآزادکاربازارهاي:ماهرکارنیروي
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دارد.زایشافبهتمایلکند،میرشدترسریعداخلیناخالصتولیدوست باالتصفیههايقیمتکهزمانی:کارگرياعتصابات
)شودمیقويصادراتدلیلبهارزنرخافزایشبه(منجر»هلنديبیماري«در صورتباالداخلیهايهزینه

قرار می گیرد.کنندهتولیديارزقدرتتاثیرتحتداخلیهاي نهادههزینهووارداتیهاينهادهبیننرخ
.استمهمبسیارمعدنعملیاتبراينقلوحملبهدسترسیوامنیت:سیاسیخطرات

میزان تولید کارخانه هاي ذوب مس جهان

21,4بهمسذوبجهانیتولید،2021سالدر. شودمیاستفادهمستولیدبرايکهاستپیرومتالورژیکیفرآیندیکذوب
بودهافزایشدر حاللیچینگفرآیندهايطریقازمعدنسنگازمسمستقیمبازیابیروندبه تازگی.رسیدمستنمیلیون

هممساز قراضهرخیهرچند که ب(کنندمیاستفادهاصلیخوراكعنوانبهمسکنسانترهازاولیهذوبهايکارخانه. است
.کنندمیاستفادهاصلیخوراكعنوانبهمسقراضهازثانویهمسذوبهايکارخانه). کنندمیاستفاده

روندها در ظرفیت ذوب مس



تحلیلی آتیه-بولتن خبري

10

این. داداختصاصخودبه2000سالدررامسذوبظرفیتکلازدرصدFlash/Continuous58,8فناوريازاستفاده
در همچنین. باشددرصد60بیش از2026سالتاپیش بینی می شودو یافتافزایشدرصد65,5به2021سالدرسهم

سالتارودمینتظاراوکردظهور2004سالدربارنخستینبرايکهاستداشتهوجودیچینفناوريسریعتوسعهاین زمینه
.باشددرصد 18بیش از2026

2021جهان در سال کشور برتر در ذوب مس20

6(شیلی،)درصد7(ژاپنآنازپسوداداختصاصخودبهراجهانمسذوبتولیدازدرصد50تقریباچین،2021سالدر
.گرفتندقرار) درصد5(روسیهو) درصد

جهانظرفیت برتر ذوب مس20
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)1960-2021تولید مس تصفیه شده جهان(

یدتولدرصدیکازکمترازمعدنسنگلیچینگازشدهتولیدشدهتصفیهمس،)SX-EW(انحاللیاستخراجفناوريپیدایشبا
تصفیهمستولید. استیافتهافزایش2021سالدرجهانیتولیددرصد16به1960دههاواخردرجهانشدهتصفیهمس
.رسیدتنمیلیون24,8به2021سالدرجهان شده

از لحاظ منطقه ايتولید مس تصفیه شده

اروپاآنازپسوآمریکاقاره: 1990سالدرشدهتصفیهمستولیدباالترینبامناطق
آسیا: 2021سالدرجهاندرپیشرومنطقه
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2021جهان در سال تولید مس تصفیه شدهکشور برتر 20

ژاپن،)درصد9(شیلیآنازپسوداداختصاصخودبهراجهانشدهتصفیهمستولیدازدرصد42چین،2021سالدر
.گرفتندقرار) درصد5(کنگوو) درصد6(

شرکت برتر مس تصفیه شده جهان20

سالدرجهانمس تصفیهظرفیتازبرداريبهرهنرخ. گویندمیظرفیتازبرداريبهرهنرخراظرفیتوتولیدبیننسبت
.بوددرصد82,4حدود2021
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معدندر) CSR(یشرکتاجتماعیمسئولیت: 4فصل
واخالقیرفتاربراي»شرکت«مستمرتعهدبهشرکتیاجتماعیمسئولیت

وکارنیرويزندگیکیفیتبهبودهمزمانواقتصاديتوسعهبهکمک
.دارداشارهجامعهکل ومحلیجامعههمچنینوآنهاهايخانواده
اجتماعیمسئولیتهرمدرریشهیا مسئولیت اجتماعی شرکتی CSRاساس

.دارد»کارولآرچی«
بارزترینونخستین. استمسئولیتنوعچهاردارايشرکتیکهرمایندر
طاعتابرايقانونیمسئولیتدوم.استي سودآوربراي اقتصاديمسئولیتآن
دارد،دومیبانزدیکیارتباطکهسومی. استجامعهدر شدهوضعقوانیناز

کهزمانیحتی،استدرستکهکاريانجامیعنی،استاخالقیمسئولیت
.نیستآنانجامبهمجبور
طتوسوجهبهترینبهموضوعاین. استدوستانهانسان هايمسئولیتچهارم

توصیففرهنگییاتفریحیآموزشی،اجتماعی،اهدافبرايهاشرکتمنابع
.شودمی

است؟مهمCSRچرا
افزایشبا. گرفتقرارتوجهمورددیرتربسیارآنعملکردواهمیتاما،داشتوجود1950دههازشرکتیاجتماعیمسئولیت

.استمطرح شدهدیگريزمانهرازبیشCSRدن،امعفعالیت
زهکشیتعمیراتبیمارستانی،تجهیزاتها،بیمارستانها،جادهمدارس،برق،آشامیدنی،آب(هازیرساختدرCSRهايبرنامه

بهبودخانواده،تنظیماطالعاتآموزشی،هايکارگاهدانشگاهی،ودبیرستانیهايآموزشارائه(اجتماعیسرمایهایجاد،)...و
سپاري،برونخدماتارائهیامعدنکاروکسبدراستخدامبرايمحلیافرادآموزش(انسانیسرمایهایجادو) ...وبهداشت

سرمایه گذاري می کنند.)پروري و ...آبزيخرد،هايکاروکسبدرمهارتارائهوترویج
هايهزینهجبرانبرايساز و کاريآنهاجامعه،دیدگاهچراکه از،کنندمیشرکتCSRهايبرنامهدرمعدنیهايشرکت

کنند.میفراهممحیطیزیستواجتماعی
CSRايهشرکت.کندمیکمکجامعهبهفعاالنهمعدنیشرکتیککهدیدتوانمیآنطریقازکهاستايوسیلههمچنین

اقتصاديخطرات. برندمیسودCSRهايبرنامهازکنندمیفعالیتآندرکهمحلیجوامعبابهترروابطایجادبامعدنی
.شودمیمعادنشدنبستهحتیوهاپروژهدرتاخیرشاملجامعهباخوبروابطنداشتن
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مستجارت: 5فصل
دستیباالمستولیدظرفیتکهکشورهاییاغلب. شوندمیمعاملهالمللیبینسطحدرارزشزنجیرهسراسردرمسمحصوالت

.بر عکسوکنندمیواردراي تولیدنیازهايتامینبراينیازموردخاممواداست،بیشتردستیپایینتولیدظرفیتاز
:ازعبارتشوندمیمعاملهالمللیبینسطحدرکهمسمحصوالت-محصوالت صادراتی و وارداتی

مسکنسانتره
آندوبلیستر
مسشمشوکاتد
مسقراضه
 ساختهمحصوالت نیمه

والتمحصدرمساین،برعالوه. استکمتربسیارمقادیردرمعموالکهدشومیمعاملهجهانیسطحدرنیزمسترکیباتوپودر
. داردوجودشوند،میمعاملهمحصوالتسایروالکترونیکیتجهیزاتخانگی،لوازمخودرو،جملهازجهانیسطحدرکهنهایی

میزان واردات و صادرات بر مبناي محصوالت مختلف مسی

تجارت بین المللی کنسانتره و سنگ مساصلیجریان
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تجارت بین المللی بلیستر و آند مساصلیجریان

تجارت بین المللی مس تصفیه شدهاصلیجریان

صادرکنندگان و واردکنندگان عمده تولیدات مسی نیمه ساخته
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سهاموقیمتبورس،:6فصل
شتریانمبهراخود تولیداتتولیدکنندگان،. شودمیداد و ستدکنندگانمصرفوتولیدکنندگانبینییکاالهرمانندمس
محصوالتاینندبتواندستیپایینسازندگانتاکنندمیتبدیلهاي مختلفآلیاژیاها شکلبهرافلزکهمشتریانیفروشند،می
سه. تهاسقیمتتسویهفرآیندسازيشفافوتسهیلییکاالهايبورسنقش.کنندتبدیلمختلفنهاییمحصوالتبهرا

کااليبورسدرکاالبورسبخش،)LME(لندنفلزاتبورس: کنندمیفراهممستجارتبرايراتسهیالتییی،کاالمهمبورس
).SHFE(شانگهايآتیبورسو) COMEX/NYMEX(نیویورك

،COMEXدر. شودمیگذاريقیمتتنهردرآمریکادالربهوداد و ستدتنی25هاياندازهدرمس،بورس فلزات لندندر
تنهربه ازايیوانحسببروداد و ستدیتن5مقادیربه،SHFEدرومعامله)آمریکا(سنتبهوپوند25000مقداربهمس

بورس هاهمچنین.استشدهمعرفیهابورسدرترکوچکهاياندازهبایقراردادهای،به تازگی.شودمیگذاريقیمت
ندهآیدرراقیمتیتادهدمیاجازهکنندگانمصرفوتولیدکنندگانبهکهکنندمیفراهمرامعاملهاختیاروآتیقراردادهاي

.ندکمیایجادقیمتتغییراتبرابردرپوششیبنابراینکنند،تثبیت
LMEمیانگین قیمت ساالنه مس 

مصرف، قیمت و موجودي مس
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مسمصارف: 7فصل
نورد،،فرآیندهاي اکستروژنطریقازسازندگان. شودمیارسالهاکارخانهبهشمشیااسلببیلت،مفتول،کاتد،صورتبهمس

تیننخسرااشکالاینسازندگاندر واقع . دهندمیتشکیلراسیم، مفتول، لوله، ورق و ... محصوالتی مانندالکترولیز،ذوب،
محصوالتدراستفادهبرايدستیپایینصنایعتوسطتوانمیرامسآلیاژونیمه ساختهمس. نامندمیمسکنندگاناستفاده

. شودمینتاجامعهنیازهايتادادتغییردیگرمسبهوابستهمحصوالتازوسیعیطیفوبرقیخانگی،لوازمخودرو،مانندنهایی
)1900-2021(مصرف مس تصفیه شده جهان

.استیافتهافزایش2021سالدرتنمیلیون25,3بهتنهزار500ازکمترازشدهتصفیهمسظاهريمصرف،1900سالاز
مصرف مس تصفیه شده جهان از نظر منطقه اي

دلیلبهعمدهطوربهگذشتهدههچهارطیتقاضاکهجاییاست،بودهشدهتصفیهمسجهانیمصرفاصلیمحركآسیا، 
.استشدهبرابرهشتچین،
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)1950-2021مصرف مس تصفیه شده جهان(سرانه

جملهازشده،هتصفیمس»کنندگاناستفادهنخستین«یاساختهنیمهصوالتحتولیدکنندگان متوسطمعموالشدهتصفیهمس
صفیهتمسسرانهمصرفنتیجه،در. شودمیاستفادهو ...مفتولیهايکارخانهآلیاژسازي،اصلیهايکارخانهشمش،سازندگان

محصوالتدرشدهمصرفمسدهندهنشانودارداشارهجمعیتکلبرتقسیمصنعتتوسطشدهمصرفمسمقداربهشده
.نیستنفرهرازايبهنهایی

)مستقیممس جهان (شامل قراضه مس ذوب شدهکل مصرف 
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برقی: مسعمدهکاربردهاي
باایجرفلزاتسایربامقایسهدرزیرا،گرانبهاستغیربرقی فلزاترسانايبهترینمس

باهاانارسسایرکهکندمیتعیینرااستانداردي. شودمیروه روبکمتريبسیارمقاومت
.شوندمیمقایسهآن

طمتوسباال،ولتاژکاربردهايبرايعایق،بدونیاعایقبرق،هايکابلدرمسهمچنین
رابربدرمسمقاومتوپذیريشکلاستحکام،این،برعالوه. شودمیاستفادهپایینو

وتجاريهايساختمانکشیسیمبرايرساناترینایمنوبهترینبهراآنخوردگی،
.استکردهتبدیلمسکونی

انندمتجدیدپذیرانرژيمنابع. استتجدیدپذیرانرژيتولیدهايسیستموترانسفورماتورهاموتورها،ژنراتورها،ضروريجزءمس
.هستندوابستهمسبهشدتبههافناوريسایروسوختیهايپیل،ژئوترمالباد،خورشیدي،
ICSGناوريفانتقالپروژه،)هند(مسالمللیبینترویجشورايومسالمللیبینانجمن،کاالییمشتركصندوقمشارکتبا

يموتورهايسیستموموتورهاروتورها،ساختبهمربوطفناوريپروژهاین. دادانجامهنددررامسفشارتحتگريریختهبراي
.کردتسهیلراکارآمدترانرژيبافشارتحتمسیگريریخته

ارتباطاتوالکترونیک: مسعمدهکاربردهاي
. کندمیایفاجهاندرارتباطاتواطالعاتفناوريدرکلیدينقشسم

جملهازباالسرعتباراهادادهانتقالامکان، ADSLوHDSLفناوري
راهمفمعمولیتلفنسیمموجودمسیزیرساختطریقازاینترنتسرویس

.کندمی
هايشبکهداخلی،مشتركخطوطدرمسهايآلیاژومسی محصوالت

.شودمیاستفادهشخصیهايرایانهوهمراههايتلفنمحلی،وگسترده
. اندردهکتولیدرابنیادینمستراشهیکساختهنیمهمحصوالت سازندگان

هاریزپردازندهسیلیکونی،هايتراشهدرمداربرايمسازاستفادهبا
.کنندکارباالترسرعتباو کمترانرژيازاستفادهباتوانندمی

قراراستفادهموردگستردهطوربهسوئیچوکانکتورترانسفورماتور،سیم،شکلبهالکترونیکیتجهیزاتسایردرمسهمچنین 
.گیردمی

ساخت و ساز: مسعمدهکاربردهاي
ومس. هستنداتصاالتوشیرآالت کشی،لولهبرايانتخابیموادبرنجومس

نماي برايمختلفتنظیماتدرزیباییجذابیتدلیلبهحديتاآنآلیاژهاي
هايلولهخالفبر.شودمیاستفادههاپنجرهقابودرهاسایبان،،مانساخت

سمیومضربخاراتوشودنمیذوبسوزد،نمیسوزيآتشدرمسپالستیکی،
هايباکتريبرابردرآبهايسیستمازمحافظتبهمسیلوله.کندنمیآزاد

برابردرمقاومتدلیلبهجذابیت،برعالوهمسیسقف.دکنمیکمککشنده
. استشدهشناختههواییوآبشرایط

صنعتیتجهیزاتوآالتماشین: مسعمدهکاربردهاي
لبرینگبدنده،چرخمانندمحصوالتیساختبرايدقیقگريریختهقابلیتوکاريماشینقابلیت دوام،دلیلبهمسآلیاژهاي

تبادلبرايآلایدهايگزینهبهراآنمقاومت،تواناییومسحرارتانتقالبرترهايقابلیت.هستندآلایدهتوربینهايپرهو
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ربرابدرمقاومتبرايساحلیبرقهاينیروگاهونفتیسکوهاي،دریاآبمعرضدرهايلولهومخازن.استکردهتبدیلحرارت
.وابسته اندمسبهخوردگی

تولیدات مصرفی و عمومی: مسعمدهکاربردهاي
.ه استشداستفادهسکهساختنبرايمختلفجوامعتوسط،بشريتمدنآغازازمس

و2,5حاويترتیببهسنتیپنجهايسکهوسنتییکهايسکهمتحده،ایاالتدر
هستهیکحاويمتحدهایاالتهايسکهسایرکهحالیدرهستند،درصد مس75

برايکهیوروهايسکهاروپا،اتحادیهدر. استمسرویهدرصد75وخالصمس
.استمسدارايشد،معرفی2002سالدربارنخستین

لوازمرایانه،. شودمیاستفادهکارمحلومنازلادارات،دریمسمحصوالتومس
کهدهستنمحصوالتیازبرخیتنهاکلیدوقفلوبرنجیظروفآشپزي،ظروف،برقی

ازکشاورزان،داردمسکمبودکهمناطقیدرهمچنین.برندمیبهرهمسمزایاياز
.کنندمیاستفادهکشاورزيمحصوالتودامخوراكتکمیلبرايمس

حمل و نقل: مسعمدهکاربردهاي
یکشتوهاقایقبدنهدرنیکل-مسآلیاژهاي. هستندوابستهمسبهحیاتیوظایفانجامبراينقلوحملعمدهاشکالهمه
.شودمیسوختمصرفبهبودولجنکاهشباعثنتیجهدرواستفادهدریاییرسوبکاهشبراي

قلیهنوسایل.هستندمتکیهابلبرینگوترمزهاکانکتورها،رادیاتورها،کشی،سیممسی،موتورهايبههاکامیونوخودروها
موردمسیروتورهايوهاپیچسیمها،باتريدراین. ددارمسمعمولیخودروهايازبیشتربرابرچهارتقریبا) EVs(برقی

16,5،میالدي2021سالدربرآورد شده که.شودمیاستفادهشارژهايزیرساختوکشی سیم،برقیموتورهايدراستفاده
تالشدربرقیخودروهايازاستفاده. است2018سالبرابرسهمیزاناینکهکردندترددهاجادهدربرقینقلیهوسیلهمیلیون

. بودخواهدافزایشبهروهمچنانکربن،انتشارکاهشبراي
یشتربشارژرهاياستقراروقیمتافزایشفناوري،هايپیشرفتنتیجهدربرقیخودروهايبرايتقاضاکهرودمیانتظارهمچنین

.شودمیاستفادهجدیدنسلقطارهايوهواپیماهادرگستردهطوربهمس.شودمسي تقاضاافزایشباعثو یابدافزایش
قطارهايدرکهاستتنی2تایکازبیشتربسیارکهکننداستفادهمستن4تا2ازتوانندمیجدیدالسیرسریعقطارهاي
.شودمیاستفادهسنتیالکتریکی

مصرف مس در خودروهاي برقی
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2021مصارف عمده مس در سال 

)1980-2021(ساختهتولید مس و آلیاژهاي مسی نیمه 



تحلیلی آتیه-بولتن خبري

22

)1980-2021(از نظر منطقه ايساختهتولید مس و آلیاژهاي مسی نیمه 

اینکهحالیدرداد،اختصاصخودبه2021سالدرراساخته هانیمه تولید) تنمیلیون23,2یا(درصد80ازبیشآسیا
.بوددرصد23میالدي1980سالدرمیزان

ساختهظرفیت تولید و محصوالت مس و آلیاژهاي مسی نیمه 
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مسبازیافت: 8فصل
ضوع،مواینبهتوجهبا. دهدنمیدستازراخودشیمیایییافیزیکیخواص،بازیافتفرآینددرکهاستمواديمعدودجزومس
ارقابلیتاینبازیافتمناسب،مدیریتصورتدر. دانستجهانمسذخایرازبخشیتوانمیرافعلیاستفادهحالدرمس
.برساندحداقلبهرامواد زائددفعوانتشار برخی موادانرژي،مصرفوبدهدگسترشرامنابعازاستفادهکهدارد
ICSGکشورهابرخیمسنیاز. شودمیحاصلبازیافتیمسازمسجهانیمصرفدرصد33کهبرآورد کرد،2021سالدر

پاسخگويواندتنمیتنهاییبهبازیافتیمس،وجوداینبا. داردبستگیبازیافتیمسبهزیاديحدتاداخلینیازهايتامینبراي
.هستیممتکیمعدنیسنگفرآوريازشدهتولیدمسبهو باشدجامعهنیاز

میزان بازیافتمس و مصرف جهانی

گردش کار مس
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