


بــا جهانــی شــدن اقتصــاد و گســترش پیوندهــای اقتصــادی کشــورها بــا یکدیگــر، 
ــه  ــش یافت ــش از پی ــی بی ــه ای اهمیت ــای مقایس ــاخص ه ــا و ش ــار، داده ه آم
ــدام  ــی اق ــن الملل ــر بی ــای معتب ــازمان ه ــی س ــاس برخ ــن اس ــر همی ــت و ب اس
ــم ــی منظ ــای زمان ــا در دوره ه ــاخص ه ــار و ش ــن آم ــار ای ــردآوری و انتش ــه گ ب

ــا در  ــاخص ه ــن ش ــت ای ــن وضعی ــاع از آخری ــت اط ــی اس ــد. بدیه ــوده ان نم
حــوزه هــای گوناگــون خواهــد توانســت نقشــی بــه ســزا در تصمیــم گیــری هــای 
ــد.  ــته باش ــان داش ــر ذینفع ــاری و دیگ ــاالن تج ــذاران و فع ــرمایه گ ــادی س اقتص
در ایــن راســتا پایــگاه ملــی داده هــای علــوم زمیــن نیــز بــه عنــوان مرجــع رســمی 
ــر  ــتمر و فراگی ــار مس ــا انتش ــا ب ــت ت ــوده اس ــعی نم ــن س ــوم زمی ــار عل ــه آم ارائ
ــه  ــور در حــوزه معــدن ضمــن کمــک ب ــاری از شــاخص هــای مذک گزارشــات آم
ــاالن  ــی فع ــور، دسترس ــادی کش ــای کان اقتص ــفافیت در فض ــودن ش ــم نم فراه
ــری  ــش رو از س ــزارش پی ــهیل نماید.گ ــا تس ــه نیازه ــه اینگون ــوزه را ب ــن ح ای
ــوم(  ــه بررســی وضعیــت بوکســیت )آلومینی ــگاه ب ــن پای ــاری ای گــزارش هــای آم
در ایــران و جهــان در توالــی زنجیــره تأمیــن ایــن مــاده معدنــی پرداختــه اســت.
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فرآیند تولید بوکسیت )آلومینیوم(

1- فرآیند تولیدبوکسیت )آلومینیوم(
1-1- ذخایر 

المللــی          بیــن  هــای  ســازمان  اعــام  اســاس  بــر 
بوکســیت  قطعــی  ذخایــر  مجمــوع   ،  )USGS, 2017(
حــدود   جهــان  در  آلومینیــوم(  )اکســید  آلومینــا  و 
28 میلیــارد تــن اســت کــه بخــش عمــده آن در 
ــا ــیت و آلومین ــر بوکس ــرار دارد. ذخای ــه ق ــور گین کش

در گینــه 7400 میلیــون تــن )معــادل بــا 26 درصــد از 
ــس از آن  ــت و پ ــده اس ــرآورد ش ــان( ب ــره جه کل ذخی
ــا 6200 و  ــب ب ــه ترتی ــل ب ــترالیا و  برزی ــورهای اس کش
ــد.  ــرار دارن ــه دوم و ســوم ق ــن در رتب ــون ت 2600 میلی

3

نمودار1- میزان و سهم کشورها از ذخایر معدنی بوکسیت و آلومینا در جهان 

مقدمه
ــاده رســوبی غنــی از  از نظــر زمین شناســی بوکســیت م
ــه در نتیجــه هوازدگــی ســنگ های  ــوم اســت ک آلومینی
بــا  نیمه حــاره  یــا  و هــوای حــاره  مختلــف در آب 
ــکیل  ــب تش ــی مناس ــوژی و زهکش ــه مورفول ــه ب توج
ــد  ــیت عبارتن ــی بوکس ــای اصل ــی ه ــت. کان ــده اس ش
از گیبســیت، بوهمیــت، دیاســپور. در ایــران ذخایــر 
ــا مشــخصات مختلــف و متغیــر  متعــددی از بوکســیت ب
ــوع  ــه طــور تقریبــی بیشــتر آنهــا از ن وجــود دارد کــه ب
کانســار کارســتی اســت. ایــن ذخایــر از نــوع مدیترانــه ای 
ــت  ــت اس ــپور - بوهمی ــی دیاس ــب کانی شناس ــا ترکی ب
کــه در مناطــق ایــران مرکــزی, البــرز و زاگــرس جــای 
گرفته انــد. آلومینیــوم یکــی از فلــزات ســبک اســت 
ــیژن  ــس از اکس ــی دارد و پ ــرف فراوان ــروزه مص ــه ام ک
زمیــن  پوســته  در  عنصــر  فراوان تریــن  و ســیلیس، 
ــکیل  ــن را تش ــته زمی ــد پوس ــدود 8/8 درص ــت وح اس
ــژه  ــنگ ها، به وی ــام س ــی تم ــور تقریب ــه ط ــد. ب می ده

ــی  ــتند، ول ــوم هس ــامل آلومینی ــن ش ــنگ های آذری س
ــیت و  ــان از بوکس ــوم جه ــد آلومینی ــش از ۹8 درص بی
ــد.  ــت می آی ــت به دس ــینیت و آلونی ــن س ــه از نفلی بقی
ــرف  ــد و مص ــترین تولی ــوالد، بیش ــس از ف ــوم پ آلومینی
ــی از  ــه تنهای ــرف آن ب ــزان مص ــان دارد و می را در جه
ــه  ــت ب ــتر اس ــر بیش ــی دیگ ــزات غیرآهن ــوع فل مجم
ــا  ــد. از آنج ــرن 21 نامیده ان ــز ق ــه آن را فل ــه ای ک گون
ــادی مصــرف  ــرژی بســیار زی ــوم، ان ــع آلومینی کــه صنای
صنعتــی،  کشــورهای  کــه  جایــی  تــا  می کننــد، 
آلومینیــوم را بانــک انــرژی لقــب داده انــد، تولیدکنندگان 
ــه دنبــال توســعه ایــن صنعــت در مناطــق  آلومینیــوم ب
برخــوردار از انــرژی هســتند. کشــورهای نفت خیــز 
ــران،  ــه ای ــارس از جمل ــوزه خلیج ف ــژه در ح ــان بوی جه
ــرژی،  ــم ان ــر عظی ــتن ذخای ــار داش ــل در اختی ــه دلی ب
ــرمایه گذاری در  ــرای س ــبی ب ــگاه مناس ــوان جای ــه عن ب

ــد. ــمار می رون ــه ش ــوم ب ــع آلومینی صنای

در  بوکســیت  احتمالــی  همچنیــن مجمــوع ذخایــر 
ــن زده  ــن تخمی ــارد ت ــا 75 میلی ــدود 55 ت ــان ح جه
شــده اســت که بخش عمده آن در کشــورهای آفریقاست. 
ذخایربوکســیت در قــاره آفریقــا 17.6میلیاردتــن )معــادل 
بــا 32 درصــد از کل ذخیــره جهــان( بــرآورد شــده اســت 

)USGS, 2017(

ــی  ــکای جنوب ــیه وآمری ــورهای اقیانوس ــس از آن کش وپ
ــا  12.7 و11.6 میلیــارد تــن در رده هــای  ــه ترتیــب ب ب
بعــدی قــرار دارنــد )USGS 2017(. ذخیــره قطعــی معــادن 
بوکســیت در ایــران ۹.3 میلیــون تــن اعــام شــده اســت 

)مرکــز آمــار ایــران، 2016(.
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نمودار2- میزان و سهم مناطق از ذخایر احتمالی بوکسیت در جهان 

4

جدول1- میزان اکتشافات و ذخیره )قطعی و احتمالی( بوکسیت در ایران 

بــا توجــه بــه اکتشــافات جدید انجام شــده هزینــه عملیات 
اکتشــافی بوکســیت در ســطح کشــور از 7.۹ میلیــارد ریال 
در ســال 13۹4 بــه رقمــی بالــغ بــر 16.7 میلیــارد ریــال 

در ســال 13۹5رســیده اســت. همچنیــن ذخیــره قطعــی 
ــه 1.4  ــال 13۹4 ب ــن در س ــزار ت ــیت از 358 ه بوکس

ــه اســت. ــن در ســال 13۹5 افزایــش یافت ــون ت میلی

2-1- تولید
 بــر اســاس آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده در 
بوکســیت  تــن  میلیــون   2۹4 حــدود   ،2017 ســال 
در جهــان تولیــد شــده اســت. بزرگتریــن تولیدکننــدگان 
چیــن   و  اســترالیا  کشــورهای  جهــان  در  بوکســیت 
بــوده انــد. اســترالیا در ســال 2015 به تنهایــی بیش از 80 
میلیــون تــن )معــادل 27.5 درصــد( از تولیــدات جهانی را

در اختیــار داشــته وکشــورهای چیــن و برزیــل بــه 
ترتیــب بــا 65 و 37 میلیــون تــن تولیــد )معــادل بــا  22 
و 13 درصــد( در جایــگاه دوم و ســوم قــرار گرفتــه انــد. 
ــادل 700  ــدی مع ــا تولی ــال ب ــن س ــران در ای ــور ای کش
ــن،  ســهم 0.2 درصــدی  و رتبــه 21 در تولیــد  هــزار ت
بوکســیت در جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نمودار3- میزان و سهم کشورها از تولیدات بوکسیت در جهان

)WMD , 2017(

بررســی                           مــورد  دوره  در  ایــران  در  بوکســیت  تولیــد 
ــه  ــدای دوره ب ــن در ابت ــزار ت )2015-2005(  از 437 ه
700هــزار تــن در انتهــای آن رســیده اســت )نــرخ رشــد 
4.8 درصــد(.  کمتریــن میــزان تولیــد بوکســیت در ایــران 
ــزار  ــا 323 ه ــال 200۹ ب ــه س ــوط ب ــن دوره مرب در ای
تــن تولیــد بــوده اســت. رونــد تولیــد ایــن مــاده معدنــی 
ــال 2012  ــی، از س ــک دوره افزایش ــس از ی ــور پ در کش
ــرات رخ  ــا تغیی ــب ب ــت. متناس ــته اس ــی داش ــیر نزول س
داده در رونــد تولیــد، ســهم ایــران از تولیــدات بوکســیت

در جهــان نیــز متغیــر بــوده و بــه خصوص از ســال 2012 
ســیر نزولــی طــی کــرده اســت و ایــن نشــان مــی دهــد، 
اگــر چــه میــزان تولیــدات ایــران در ایــن ســالها افزایــش 
داشــته امــا ایــن افزایــش متناســب بــا افزایــش تولیــدات 
جهانــی نبــوده اســت. ســهم ایــران از تولیــدات جهانــی 
ــب 0.25 و  ــه ترتی ــای دوره ب ــدا و انته ــیت در ابت بوکس
0.24 درصــد  بــوده اســت و در ســال 200۹ بــه  کمترین 
ــت. ــیده اس ــد رس ــا 0.16 درص ــادل ب ــود مع ــدار خ مق

)وزارت صنعت- معدن- تجارت، 2017(

)USGS, 2017(
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نمودار4- روند تولید بوکسیت در ایران و سهم از تولیدات جهان در بازه زمانی 10 ساله

نمودار5- سهم تولید بوکسیت از مجموع تولیدات مواد معدنی در کشور در بازه زمانی 10 ساله 

جدول2- معادن بزرگ تولید کننده بوکسیت در ایران

در بررســی ســهم تولیــد بوکســیت از مجمــوع تولیــدات 
معادن در کشور، سهم مذکور از 1.3 درصد در سال 2006

ــد  ــد 5- درص ــرخ رش ــا ن ــال 2015 ب ــد در س ــه 0.8 درص ب
ــت. ــه اس ــش یافت کاه

  )مرکز آمار ایران، 2015(

)پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور، 2016(

3-1- معادن
ــا مشــخصات  ــددی از بوکســیت ب ــر متع ــران ذخای در ای
ــی  ــور تقریب ــه ط ــه ب ــود دارد ک ــر وج ــف و متغی مختل
بیشــتر آنهــا از نــوع کانســار کارســتی اســت. ایــن 
ــی        ــب کانی شناس ــا ترکی ــه ای ب ــوع مدیتران ــر از ن ذخای
دیاســپور ـ بوهمیــت اســت و در مناطــق ایــران مرکــزی، 
البــرز و زاگــرس جــای گرفته انــد. کانســارهای بوکســیت 
یــزد کــه در شــمال و غــرب ایــن منطقــه وجــود دارنــد 
ــتند ــزی هس ــران مرک ــه ای ــارهای منطق ــه کانس از جمل

 در شــمال یــزد، مناطــق »دشــت ده« و »چک چــک« و 
ــاد«،  ــا »صدرآب ــاد« ت ــای »نصرآب ــرب آن در محدوده ه در غ
ــاهده  ــیت مش ــارهای بوکس ــرفاریابگ« کانس ــو« و »س »گان
شــده اســت. از دیگر معــادن فعال بوکســیت در کشــور معادن 
ــن«،  ــر«، »جمال الدی ــر«، »بیگل ــی«، »گوش کم ــاه باغ »ش
»زان«، »ســفیدکمر«، »قشــاق«، »مغــدون« و »جاجــرم« در  
اســتان هــای تهــران، یــزد، قزویــن، کهگیلویــه و بویراحمــد، 

گلســتان و خراســان  شــمالی قابــل ذکــر مــی باشــد.

)WMD , 2017(
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4-1- انواع تولیدات فرآوری شده  
اولیــن مرحلــه از فــرآوری بوکســیت تولیــد آلومینــا 
)اکســید آلومینیــوم( اســت. در ســال 2015، کشــور چین 
بــا تولیــد 5۹ میلیــون تــن، اولیــن کشــور پیشــتاز جهــان

در تولیــد آلومینــا در جهــان بــوده و پس از آن کشــورهای 
ــا 20، 11 و 5  ــب ب ــه ترتی ــد ب ــل و هن ــترالیا، برزی اس
ــد. ــته ان ــرار داش ــدی ق ــای بع ــن در رده ه ــون ت میلی

نمودار 6- میزان وسهم کشورها از تولید آلومینا درجهان 

)WMP, 2017(

)ILZSG, 2015(

آلومینیــوم دیگــر محصــول فــرآوری شــده فلــز بوکســیت   
ــن  ــون ت ــی باشــد. در ســال 2015 بیــش  از 58 میلی م
آلومینیــوم در جهــان تولیــد و پاالیــش شــده کــه بیــش 
ــت.  ــوده اس ــیا ب ــاره آس ــه  ق ــوط ب ــی از آن مرب از نیم
در ســال 2015، چیــن با تولید 31 میلیــون تن آلومینیوم 
ــده ــد کنن ــور تولی ــتین کش ــدی نخس ــهم 54 درص و س

ــیه  ــورهای روس ــوده و کش ــان ب ــول در جه ــن محص ای
 2880 و   352۹ تولیــد  بــا  ترتیــب  بــه  کانــادا  و 
هــزار تــن اســلب آلومینیــوم،  رتبــه هــای دوم و ســوم 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــران در ایــن ســال بــا 
تولیــد 25۹ هــزار تــن آلومینیــوم، در جایــگاه بیســت و 
پنجــم جهــان و در جایــگاه نهــم آســیا قرار گرفته اســت.

تولیــد آلومینــا در ایــران در فاصلــه ســالهای 2005 
هــزار   130 از  و  داشــته  افزایشــی  رونــد  تــا 2015 
ــن  ــزار ت ــه 422  ه ــد ب ــد 12.5درص ــرخ رش ــا ن ــن ب ت
رســیده اســت. بیشــترین میزان رشــد در این دوره مربوط 
بــه ســالهای 2013 تــا 2015 اســت کــه از 248 بــه 422 

هــزار تــن افزایش یافته اســت )نــرخ رشــد 30.5 درصد(.  
تولیــد،  تغییــرات رخ داده در میــزان  بــا  متناســب 
ســهم ایــران از تولیــد آلومینــا در جهــان نیــز نوســانات 
ــه  ــال 2005 ب ــد در س ــته  و از 0.2 درص ــادی داش زی

ــت.  ــیده اس ــال 2015 رس ــد در س 0.36 درص

نمودار7- روند تولید آلومینا در ایران و سهم از تولیدات جهان در بازه زمانی 10 ساله 
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 ســهم ایــران از تولیــد جهانــی ایــن محصــول در ایــن دوره 
جــز در ســالهای 2008 و 200۹ رونــد کاهشــی داشــته  و 
ــه حــدود 0.5 درصــد در  از 0.7 درصــد در ســال 2005 ب

ســال 2015  بــا نــرخ رشــد 3.3- درصــد رســیده اســت.

تولیــد آلومینیــوم در ایــران در دوره مــورد بررســی 
)2015-2005( بــا نوســاناتی از 21۹ هــزار تن در ســال 
2005 بــه 25۹ هــزار تــن در ســال 2015 افزایش یافته 
اســت. بیشــترین میــزان تولیــد در ایــن دوره مربــوط بــه 
ــت. ــوده اس ــد ب ــن تولی ــزار ت ــا 34۹ ه ــال 2013 ب س

نمودار10- روند تولید و بازیافت آلومینیوم در جهان

)Aluminium Recyclability and Recycling, 2015(

5-1- بازیافت
بیــش از 61 درصــد از فلــز آلومینیــوم در جهــان بازیافت 
مــی شــود و قراضــة آلومینیــوم در بــازار جهانــی مــورد 
معاملــه قــرار مــی گیــرد. قراضــه هــای آلومینیــوم بــه 
طورگســترده بــه ذوب کننــدگان آلومینیــوم ثانویــه

فروختــه مــی شــود. بازیافت آلومینیوم در50 ســال گذشــته 
بــا نــرخ رشــد نســبتا ثابــت  7.5 درصــد رو به افزایــش بوده 
اســت و از 0.3 میلیــون تــن در ســال 1۹50 بــه رقمــی بالغ 
بــر 18.5 میلیــون تــن در ســال 2007 افزایش یافته اســت.

)WMP, 2017(

)WMP, 2017(

نمودار8- میزان و سهم کشورها از  تولید آلومینیوم اولیه در جهان

نمودار۹- میزان تولید و سهم ایران از تولیدات آلومینیوم در جهان در بازه زمانی 10 ساله 
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نمودار11- مقایسه میزان استفاده و بازیافت آلومینیوم در جهان در نیم قرن اخیر

نمــودار11 مقایســه میــزان مصــرف و بازیافــت آلومینیوم 
ــزان  ــا 2007 را نشــان مــی دهــد. می از ســال 1۹50 ت
ــد ــرخ رش ــا ن ــالها ب ــن س ــوم در ای ــت آلومینی بازیاف

7.5 درصــد از 300 هــزار تــن بــه رقمــی بالــغ بــر 18.5 
میلیــون تــن در ســال 2007 رســیده اســت.

ــادل          ــا مع ــوم در اروپ ــت آلومینی ــرانه بازیاف ــزان س می
ــر  ــن نظ ــت و از ای ــر اس ــر نف ــه ازای ه ــرم ب 11 کیلوگ
منطقــه اروپــا در رتبه نخســت قــرار می گیــرد .همچنین 
ــن ــن و چی ــکای التی ــق آمری ــت در مناط ــرانه بازیاف س

بــه ترتیــب، 6.4 و 6.2  کیلوگــرم بــر نفــر اســت 
قــرار  بعــدی  هــای  رتبــه  در  نظــر  ایــن  از  و 
ــه دارای  ــه خاورمیان ــان منطق ــن می ــد. در ای ــه ان گرفت
ــت. ــان اس ــت در جه ــرانه بازیاف ــزان س ــن می کمتری

نمودار12- سرانه بازیافت آلومینیوم در مناطق مختلف جهان

)Aluminium Recyclability and Recycling, 2015(

)European Aluminium statistics 2013 data(
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نمودار13- روند صادرات آلومینیوم در جهان در بازه زمانی 11 ساله

2- تجارت بوکسیت )آلومینیوم (
ــه صــورت محصــوالت  ــی ب ــای جهان بوکســیت در بازاره
صنعتــی  و  شــده  فــرآوری  معدنــی،  گوناگــون 
خریــد و فــروش مــی گــردد. فهرســتی از ایــن محصــوالت

 بــه همــراه کــد شناســایی مربوطــه )کدهــای آیســیک( در 
جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت.

جدول3- انواع محصوالت تجاری بوکسیت به تفکیک کدهای آیسیک 

نمودار14- ارزش و سهم کشورها از صادرات آلومینیوم در جهان  

1-2- صادرات 
آلومینیــوم در جهــان در ســالهای  میــزان صــادرات 
اخیــر نوســانات زیــادی داشــته امــا در ســال هــای 
ــوده و در ســال  ــه کاهــش ب ــس از 2012 همــواره رو ب پ
ــادرات  ــت. ص ــیده اس ــن رس ــون ت ــه 2.8 میلی 2017 ب
بیشــترین آلومینیــوم در جهــان در ســال 2012 در 

ــوده اســت.  ــن  ب ــون ت ــا 3.5 میلی ــادل ب ــدار خــود مع مق
ــان در  ــز در جه ــن فل ــده ای ــن صادرکنن ــترالیا بزرگتری اس
ســال 2016 بــوده اســت و پــس از آن کشــورهای برزیــل 
ــا  ــون دالر، ب ــا 265 و 151 میلی ــب ب ــه ترتی ــزی ب و مال
اختــاف زیــاد در جایــگاه هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد. 

 )http://product.behinyab.ir وزارت صنعت، معدن تجارت (

)www.statista.com(

)https://atlas.media.mit.edu(
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2011 رونــد مذکور ســیر صعودی یافتــه و از 3.7 میلیون 
تــن در ســال 2011 بــه رقمــی بالــغ بــر 6.3 میلیــون تــن 
در ســال 2017 بــا نــرخ رشــد ۹.2 درصــد رســیده اســت. 

ــوان،  ــی، تای ــده عرب ــارات متح ــه، ام ــد، ترکی ــن، هن چی
ــی  ــدگان اصل ــذب کنن ــمار ج ــتان در ش ــراق و افغانس ع
صــادرات آلومینیــوم ایــران در زمــان مذکــور بــوده انــد.

نمودار15- میزان واردات آلومینیوم در جهان در بازه زمانی 11 ساله

براســاس آمــار گمــرک جمهــوری اســامی ایــران، بخــش 
آلومینیــوم در  ســال 2016 بــه میزان 113 هزارتن، شــمش 
ــی  ــا ارزش تقریب ــی ب ــوالت آلومینیوم ــوم و محص آلومینی
181 میلیــون و 252 هــزار دالر صادرکرده است.کشــورهای 

2-2- واردات
در بررســی روند واردات آلومینیــوم در جهان، میزان واردات 
از ســال 2006 تــا 2011  رو بــه کاهــش بــوده و از 4.7 بــه 
3.7 میلیــون تــن تنــزل یافتــه اســت. در ســال هــای پس از  

 2.5 واردات  ارزش  بــا  چیــن  کشــور   2016 ســال  در 
درصــد   65 بــا  )معــادل  آلومینیــوم  دالر  میلیــارد 
جهــان(،  در  آلومینیــوم  واردات  ارزش  مجمــوع  از 
از  پــس  و  بــوده  فلــز  ایــن  واردکننــده  بزرگتریــن 
ترتیــب بــه  ایرلنــد  و  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  آن 

بــا 235 و 21۹ میلیــون دالر، بــا فاصله زیــاد در رده های 
بعــدی قــرار داشــته انــد. واردات آلومینیــوم ایــران در این 
ســال در حــدود 111 هــزار تــن بــه ارزش تقریبــی 4163 
ــوده اســت. ــال معــادل 7.14 میلیــون دالر ب ــارد ری میلی

نمودار16- ارزش و سهم کشورها از واردات آلومینیوم در جهان  

3-2- قیمت 
ــا  ــای 1۹8۹ ت ــال ه ــوم در س ــت آلومینی ــط قیم متوس
اواســط 2004، در کمتریــن مقــدار خــود بــوده و از 
2500 تــا حــدود 1000 دالر بــر تــن متغیــر بــوده 
ــش ــا 200۹ جه ــای 2005 ت ــال ه ــه س ــت. در فاصل اس

 فوق العاده ای در قیمت آلومینیوم رخ داده و با رقم 3000 
دالر بــر تــن بــه باالتریــن مقــدار خــود در طــی 30 ســال 
گذشــته رســیده، امــا در اوایــل 200۹ قیمــت آلومینیــوم 
باکاهــش شــدیدی بــه 1350 دالر بــر تــن رســیده اســت. 

پــس از آن تــا اواســط ســال 2012، ســیر صعــودی قیمــت 
ــن  ــر ت ــا حــدود 2800 دالر ب ــوده و ت ــب ب ــوم غال آلومینی
ارتقــاء یافتــه اســت. پــس از ایــن دوره از اواســط 2012 تــا 
2014، قیمــت آلومینیــوم رونــد نزولــی یافتــه و بــه حــدود 
ــت  ــان قیم ــن زم ــس از ای ــت. پ ــیده اس 1700 دالر رس
ــط  ــت. از اواس ــته اس ــی داش ــانات اندک ــوم نوس آلومینی
ــودی داشــته و  ــز رشــد صع ــن فل ســال 2015 قیمــت ای
ــه فــروش میرســد. ــه قیمــت 2250 دالر ب هــم اکنــون ب

)www.statista.com(

)https://atlas.media.mit.edu(



ت )آلومینیوم( در ایران 
س

ت بوک
ش آماری وضعی

گزار
W

W
W

.
N

G
D

I
R

.
I

R

تجارت بوکسیت )آلومینیوم( 

11

نمودار17- نوسانات قیمت آلومینیوم در بازه زمانی 2۹ ساله

4-2- مصرف
ســال  از  جهــان  در  آلومینیــوم  مصــرف  میــزان 
ــال  ــی در ح ــیب مایم ــا ش ــال  2016 ب ــا س 200۹ ت
ــال 200۹ ــن درس ــون ت ــوده و از 35 میلی ــش ب افزای

بــا نــرخ رشــد درصــد 7.7، بــه رقمــی بالــغ بــر 5۹ میلیون 
تن در ســال 2016 رســیده اســت.

ــر  ــوم در ه ــرف آلومینی ــزان مص ــر، می ــودار زی در نم
ــف  ــق مختل ــن  در مناط ــون ت ــب میلی ــر حس ــال ب س
ــوع  ــال 2005 مجم ــت. در س ــده اس ــه گردی ــا ارائ دنی
ــان  ــوم در جه ــن آلومینی ــزار ت ــون و 611 ه 31 میلی
آن  درصــد   26 کــه  اســت  رســیده  مصــرف  بــه 
متعلــق بــه اروپــا، 22درصــد متعلــق بــه چیــن و 
ــت.  ــوده اس ــادا ب ــکا و کان ــه آمری ــق ب ــد متعل 21 درص

در ســال 2010 در مجمــوع 40 میلیــون و 400 هــزار 
تــن آلومینیــوم مصــرف شــده کــه بیشــترین میــزان 
ــد )%18(  ــن ) %41(، هن ــه چی ــق ب ــب متعل ــه ترتی آن ب
ــی  ــش بین ــن پی ــوده اســت. همچنی ــه )15%( ب و خاورمیان
ــه  ــال 2020 ب ــوم در س ــه مصــرف آلومینی شــده اســت ک
حــدود 67 میلیــون تــن برســد کــه از ایــن میــزان، ســهم 

چین 55 درصد خواهد بود.

نمودار18- میزان مصرف آلومینیوم در جهان در بازه زمانی 7 ساله

نمودار1۹- میزان مصرف آلومینیوم در نقاط مختلف جهان در بازه زمانی 15 ساله

 CRU, Hydro Analysis

RBC-Aluminum Market Outlook;U.S. Geological Survey Minerals Yearbook;CRISIL;AT.Kearney analysi

)infomine.com(
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نمودار20- میزان مصرف آلومینیوم در ایران در بازه زمانی 10 ساله

میــزان مصــرف آلومینیــوم در ایران طی 10 ســال گذشــته 
ــان  ــن در نوس ــزار ت ــدود 450 ه ــا ح ــدوده300 ت در مح
ــا بیشــترین  ــوده اســت و در ســال 2014 کــه مقــارن ب ب
میــزان تولیــد آلومینیــوم اولیــه بــوده، بــه بیشــینه

میانگیــن ســرانه مصــرف جهانــی آلومینیوم طی 10 ســال 
ــرده اســت و بطــور  ــودی را طــی ک ــدی صع گذشــته رون
متوســط ســاالنه حــدود 3.۹ درصــد رشــد داشــته اســت. 
ســرانه مصــرف آلومینیــوم در ایــران )جــز در ســال200۹(
ــوده و در دوره ــی ب ــن جهان ــر از میانگی ــن ت ــواره پایی هم

ــوده  ــراه ب ــی هم ــز فراوان ــت و خی ــا اف ــورد بررســی ب  م
اســت میانگیــن ســرانه مصــرف در ایــران طــی ایــن دوره 
ــر  ــه  ازای ه ــرم ب ــادل 5.1 کیلوگ ــن مع ــور میانگی به ط
ــال  ــه س ــوط ب ــزان آن  مرب ــترین می ــوده و بیش ــر ب نف
ــوده اســت. ــر ب ــه نف ــرم ب ــا 6.1 کیلوگ ــادل ب 200۹ مع

نمودار21- مقایسه سرانه مصرف آلومینیوم در ایران و جهان طی10 سال گذشته

مقــدار خــود معــادل 470 هــزار تــن رســیده اســت. در 
ایــن ســال بیــش از 355 هــزار تــن آلومینیــوم از منابــع 

معدنــی و آلومینــا در ایــران تولیــد شــده اســت.

5-2- شرکت های فعال 
ــد،  ــت تولی ــاس ظرفی ــا براس ــرکت ه ــدی ش ــه بن در رتب
ــا  ــن ب ــوم تونگشــوون از کشــور چی شــرکت ذوب آلومینی
ــوم،  ــن آلومینی ــون ت ــاالنه 1.۹ میلی ــد س ــت تولی ظرفی
تامیــن کننــده 2.6 تولیــدات جهانــی، رتبــه نخســت 
آلومینیــوم کننــده  تولیــد  هــای  شــرکت  بیــن  در 

ــوم  ــرکت آلومینی ــار دارد. ش ــال 2016  را در اختی در س
هرمــزگان بــا ظرفیــت اســمی 147 هــزار تــن در ســال، 
در رتبــه 154 از میــان بیــش از 205 شــرکت تولیدکننده 
ایــن مــاده معدنــی در جهــان قــرار گرفتــه اســت.

)felezatonline.ir(

)felezatonline.ir(
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جدول4- شرکت های عمده تولید کننده آلومینیوم در جهان

هــم  اکنــون در ایــران حــدود 11 هــزار کارخانــه و 
ــش  ــتند و بی ــال هس ــوم فع ــت آلومینی کارگاه در صنع
ــوم  ــه آلومینی ــته ب ــع وابس ــر در صنای ــزار نف از 250 ه
ــه عنــوان اولیــن تولیدکننــده  ــد. ایرالکــو ب اشــتغال دارن
شــمش های آلومینیــوم در ایــران کــه ظرفیــت تولیــد آن 
تــا ابتــدای ســال 13۹6 بالــغ بــر 153 هــزار تن در ســال

ــوم  ــه آلومینی ــن کارخان ــت. بزرگ تری ــه اس ــش یافت  افزای
کشــور مجتمــع آلومینیــوم هرمــزگان )هرمزآل( بــا ظرفیت 
تولیــد 147 هــزار تــن آلومینیــوم اســت کــه در ســال 88 
افتتــاح شــد. بــا افتتــاح ایــن مجتمــع، 47 درصــد ظرفیــت 
ــزان کل  ــه و می ــش یافت ــور افزای ــوم کش ــد آلومینی تولی
ظرفیــت آلومینیــوم کشــور به 457 هزار تن رســیده اســت.

جدول5- شرکت های برتر تولید کننده آلومینیوم در ایران

https://web.archive.org/web/20160109032001/http://lightmetalage.com/producers_primary.php 

eirak.ir                                                                        
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3- اقتصاد بوکسیت ) الومینیوم( درایران 
1-3- ارزش تولیدات  

ارزش تولیــدات بوکســیت در ایــران از 128 میلیــارد ریــال 
ــال  ــر580 میلیــارد ری ــغ ب ــه رقمــی بال در ســال 2007 ب
در ســال2015 رســیده اســت )نــرخ رشــد  20.8 درصــد(. 
ســهم معــادن بوکســیت از مجمــوع ارزش تولیــدات 
معدنــی کشــور در ایــن دوره بــا توجــه به نوســانات موجود

ــا  ــال 2006 ت ــهم از س ــن س ــت. ای ــوده اس ــر ب  متغی
ــه 0.3 تنــزل  ــوده و از 0.42 درصــد ب 2012  کاهشــی ب
یافتــه اســت، امــا پــس از آن رو بــه افزایــش رفتــه و بــه 

ــت. ــیده اس ــال 2015 رس ــد در س 0.4۹ درص

نمودار22- ارزش تولید و سهم معادن بوکسیت از مجموع تولیدات معدنی در کشور در بازه زمانی 10 ساله 

  )مرکز آمار ایران، 2015(
2-3- هزینه های تمام شده 

بخــش اعظــم هزینــه هــای بوکســیت )حــدود 51 درصد( 
ــده  ــد. عم ــی ده ــکیل م ــل تش ــل و نق ــران را حم در ای
جابــه جایــی بوکســیت در ســطح کشــور از طریــق جــاده 
صــورت مــی گیــرد کــه بــا توجــه بــه هزینــه هــای بــاالی 

ــم از  ــن حج ــش ای ــرای افزای ــی ب ــود دلیل ــت، خ ترانزی
هزینــه هاســت. کمتریــن ســهم هزینــه در ایــن معــادن 
ــا ســهم 1.1 درصــد اســت. مربــوط بــه بخــش انــرژی ب

نمودار23- هزینه معادن بوکسیت در ایران به تفکیک بخش های مختلف

  )مرکز آمار ایران، 2015(
3-3- ارزش افزوده

 ارزش افــزوده معــادن بوکســیت در ایــران از 37 میلیــارد 
ریــال در ســال 2006 با نرخ رشــد 41.7 درصــد،  به رقمی 
بالــغ بــر 425 میلیــارد دالر در ســال 2015 ارتقــاء یافتــه 
اســت. بیشــترین میــزان ایــن رقــم در ایــن دوره مربــوط 
بــه ســال 2013  معــادل 518 میلیــارد ریــال بــوده اســت.  

ســهم ارزش افــزوده معــادن بوکســیت از کل ارزش 
ــا  ــر ب ــورد نظ ــی دوره م ــور ط ــادن در کش ــزوده مع اف
رونــد صعــودی و نــرخ رشــد 25.۹ درصــد، از 0.1 
درصــد در ســال 2008 بــه 0.5 درصــد در ســال 2015

 افزایش یافته است. 
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 نمودار24- میزان و سهم ارزش افزوده معادن بوکسیت آن از ارزش افزوده معادن کل کشور در سال های اخیر

  )مرکز آمار ایران، 2015(

ســهم ارزش افــزوده معــادن بوکســیت از تولیــد ناخالــص 
داخلــی در کشــور از 0.002 درصــد در ســال 2007

بــا نــرخ رشــد  10.4 درصــد،   بــه 0.004 درصــد در ســال 
2014 ارتقــاء یافتــه اســت.

  )مرکز آمار ایران، 2015(

نمودار25- سهم ارزش افزوده معادن بوکسیت از تولید ناخالص داخلی در کشور در بازه زمانی 8 ساله

4-3- اشتغال 
تعــداد شــاغلین معــادن بوکســیت در ایــران از 55۹ نفــر 
ــل  ــال 2015 تقلی ــر در س ــه 518 نف ــال 2007 ب در س
یافتــه اســت. متناســب بــا ایــن کاهــش ســهم شــاغلین 
معــادن بوکســیت  از مجمــوع شــاغلین معــادن کشــور،

ــال  ــد در س ــه  0.6 درص ــال 2007 ب ــد در س  از 0.8 درص
ــاغلین در  ــداد ش ــن تع ــت. کمتری ــه اس ــزل یافت 2015 تن
ایــن معــادن در ســالهای اخیــر مربــوط بــه ســال 200۹ بــا 

ــوده اســت.   316 نفــر ب

نمودار26- میزان و سهم اشتغال معادن بوکسیت در کشور در سال های اخیر

  )مرکز آمار ایران، 2015(
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اقتصادبوکست )آلومینیوم( در ایران 

نمودار27- بهره وری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن بوکسیت در ایران در بازه زمانی 8 ساله

  )مرکز آمار ایران، 2015(

5-3- بهره وری
در بررســی وضعیــت بهــره وری معــادن بوکســیت در 
ــازه زمانــی 8 ســاله )2015-2007( متوســط  ایــران، در ب
بهــره وری کل عوامــل تولیــد )نســبت ارزش افــزوده 
ــروی کار  ــره وری نی ــط به ــا( و متوس ــه ه ــه کل هزین ب

 )نســبت ارزش افــزوده بــه جبــران خدمــات(، بــه ترتیب 
3.2 و 13.5 محاســبه شــده اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه ایــن اعــداد بــرای معــادن کل کشــور  بــه ترتیــب 

2.8 و 6.5 بــوده اســت. 
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