


ــا یکدیگــر،  ــا جهانــی شــدن اقتصــاد و گســترش پیوندهــای اقتصــادی کشــورها ب ب
آمــار، داده هــا و شــاخص هــای مقایســه ای اهمیتــی بیــش از پیــش یافتــه 
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 
اقتصــادی ســرمایه گــذاران و فعــاالن تجــاری و دیگــر ذینفعــان داشــته باشــد. در 
ــه عنــوان مرجــع رســمی  ــز ب ــوم زمیــن نی ــگاه ملــی داده هــای عل ــن راســتا پای ای
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  ــک ب ــن کم ــدن ضم ــوزه مع ــور در ح ــای مذک ــاخص ه ــاری از ش ــات آم گزارش
ــاالن  ــی فع ــور، دسترس ــادی کش ــای کان اقتص ــفافیت در فض ــودن ش ــم نم فراه
ایــن حــوزه را بــه اینگونــه نیازهــا تســهیل نماید.گــزارش پیــش رو از ســری 
گــزارش هــای آمــاری ایــن پایــگاه بــه بررســی وضعیــت روی در ایــران و جهــان در 

توالــی زنجیــره تأمیــن ایــن مــاده معدنــی پرداختــه اســت.

به نام خداوند زمین و آسمانها
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فرآیند تولید روی 

1- فرآیند تولید روی
1-1- ذخایر روی 

المللــی  بیــن  هــای  ســازمان  اعــام  اســاس  بــر 
)USGS , 2017 ( مجمــوع ذخایــر قطعــی روی در جهــان 
ــن اســت کــه بخــش عمــده آن  ــون ت حــدود 220 میلی
ــر روی در اســترالیا ــرار دارد. ذخای در کشــور اســترالیا ق

ــره  ــد از کل ذخی ــا 31 درص ــادل ب ــن )مع ــون ت  63 میلی
جهــان( بــرآورد شــده اســت و پــس از آن کشــورهای چیــن 
و پــرو بــه ترتیــب بــا 38 و 25 میلیــون تــن در رتبــه دوم و 

ــد. ســوم قــرار دارن
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نمودار1- میزان و سهم کشورها از ذخایر معدنی روی در جهان 

مقدمه
روی، فلـــزی بــا رنــگ ســفید مایــل بــه خاکـــستری بــا 
ــی  ــرم اتم ــی 30 و ج ــدد اتم ــت اختصــاری zn، ع عام
بــه صــورت  باشــد. کانــی ســازی روی  38/6 مــی 
هیدروترمالــی )اپــی ترمــال، اســکارن، مانتــو( و رســوبی 
ــد.       ــی افت ــاق م ــدی، MVT و VMS( اتف ــدکس، ایرلن )س
ــای  ــر در مرزه ــن ذخای ــکیل، ای ــط تش ــاظ محی از لح
همگــرا )انــواع کوهزایــی( و واگــرا )انــواع ریفتی( تشــکیل     
مــی گردنــد. بیشــترین تمرکــز ذخایــر روی محــدود بــه 
دوران دوم و ســوم زمیــن شناســی مــی باشــد. فعالیــت 
ــاز ــورت روب ــه ص ــا ب ــادن روی دنی ــدن کاری در مع مع

ــاً( و زیرزمینــی انجــام مــی شــود عمــده کاربردهــای  )عمدت
روی در صنایــع گالوانیــزه )60 درصــد(، محصــوالت برنجــی 
)14 درصــد(، تولیــد انــواع باتــری، لــوازم خانگــی و صنعــت 
ســاختمان و بــه منظــور مراقبــت از فــوالد بــرای جلوگیــری 
ــگاه  ــل جای ــه دلی ــران ب ــور ای ــد. کش ــی باش ــی م ازخوردگ
ــژه خــود،  ــط تکتونیکــی وی ــن شناســی مناســب و محی زمی
ــددی  ــرب - روی متع ــی س ــای فلززای ــت ه ــده ایال دربردارن
ــوان یکــی از مناطــق دارای  ــه عن ــوان آن را ب ــوده و مــی ت ب

ــت. ــاالی ســرب- روی در جهــان نظــر گرف پتانســیل ب

1-2- تولید روی
ــده، در  ــر ش ــمی منتش ــار رس ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ســال 2015 در حــدود 13.3 میلیــون تــن روی در 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــد شــده اســت و بزرگتری جهــان تولی
پــرو                                روی در جهــان کشــورهای چیــن، اســترالیا و 
ــی بیــش از  ــه تنهای ــن در ســال 2015 ب ــد. چی ــوده ان ب
4.7 میلیــون تــن )حــدود 36 درصــد از تولیــدات جهانی( 

را در اختیــار داشــته وکشــورهای چیــن و برزیــل بــه ترتیــب 
بــا 1.6 و 1.4 میلیــون تــن تولیــد )معــادل بــا  12 و 11 
درصــد از مجمــوع تولیــد جهــان( در جایــگاه دوم و ســوم قــرار   
ــا تولیــدی معــادل  گرفتــه انــد. کشــور ایــران در ایــن ســال ب
168 هــزار تــن و ســهم 1.3 درصــدی رتبــه چهاردهــم تولیــد 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. روی در جهــان را ب

(USGS , 2017)

نمودار2- میزان و سهم کشورها از تولیدات روی در جهان

(WMD , 2017)
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نمودار3- روند تولید روی در ایران و سهم از تولیدات جهان در بازه زمانی 5 ساله
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نمودار4- سهم تولید روی از مجموع تولیدات مواد معدنی در کشور در بازه زمانی 10 ساله  

ــادن  ــدات مع ــد روی از مجمــوع تولی در بررســی ســهم تولی
ــی 10 ســاله، ســهم مذکــور از ــک دوره زمان در کشــور در ی

0.8 درصــد در ســال 2006 بــه 0.6 درصــد در ســال 
ــرخ رشــد 3.5 درصــد افزایــش یافتــه اســت.  ــا ن 2015 ب

1-3- معادن روی
ــزرگ روی در  ــدن کوچــک، متوســط و ب ــش از 350 مع بی
جهــان وجــود دارد کــه تأمیــن کننــده ایــن فلــز در جهــان 
هســتند. 10 معــدن بــزرگ تولیــد کننــده روی در جهــان بر 
حســب میــزان عیــار در ذخیره و میــزان تولیــدات در جدول 
زیــر نشــان داده شــده اســت. بر این اســاس بیشــترین مقدار

تولیــد روی مربــوط بــه ســه معدن بــزرگ ردداگ آالســکا، 
رامپــور آگوچــا هنــد و ســنتری اســترالیا مــی باشــد کــه 
ــب  14.6، 14.1 و 8.2  ــه ترتی ــا ب ــره در آنه ــار ذخی عی
درصــد مــی باشــد. تولیــد ایــن معــادن در ســال 2015، به 
ترتیــب  567، 510 و 393 هــزار تــن گزارش شــده اســت.

  )مرکز آمار ایران، 2015(

بررســی تولیــد روی در ایــران در ســالهای اخیــر نشــان      
مــی دهــد، تولیــد ایــن مــاده معدنــی در ابتــدا رونــد 
ــش  ــه افزای ــال 2013 روب ــس از س ــا پ ــته ام ــی داش کاهش
ــزار  ــه 168 ه ــال 2011 ب ــن در س ــزار ت ــاده و از 138ه نه
تــن در ســال 2015 رســیده اســت.  کمتریــن میــزان 
تولیــد روی در ایــران مربــوط بــه ســال 2013 بــوده اســت.

ــهم  ــد، س ــد تولی ــرات رخ داده در رون ــا تغیی ــب ب  متناس
ــز از 1.1 درصــد در  ــران از تولیــدات روی در جهــان نی ای
ــش  ــال 2015 افزای ــد در س ــه 1.3 درص ــال 2011 ب س
ــان  ــدات روی در جه ــران از تولی ــهم ای ــت. س ــه اس یافت
ــت.  ــوده اس ــود ب ــدار خ ــن مق ــال 2013 در کمتری در س

(WMD , 2017)
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جدول1- معادن بزرگ تولید کننده روی در دنیا
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 1-4- انواع تولیدات فرآوری شده روی
بســیاری از کشــورهای صنعتــی جهــان کــه حــاوی 
ــز در  ــن فل ــراوان ای ــد ف ــا تولی ــزرگ روی و ی ــادن ب مع
کشــور خــود نیســتند بــا وارد کــردن ایــن فلــز و اســتفاده 
ــه اســتحصال ایــن فلــز پرداختــه  از کــوره هــای ذوب، ب

و از آن در صنایــع کشــور خــود اســتفاده مــی کننــد. چیــن 
ــان  ــتاز جه ــن کشــور پیش ــن، اولی ــارد ت ــد 6.1 میلی ــا تولی ب
ــورهای  ــس از آن کش ــت و پ ــده اس ــد روی ذوب ش در تولی
کــره جنوبــی، هنــد و کانــادا در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد.

نمودار 5- میزان و سهم کشورها از  تولید روی ذوب شده در جهان

نمودار6- روند تولید روی ذوب شده در ایران در سالهای اخیر

(USGS , 2016)

(USGS , 2016)

ــران در ــده در ای ــد روی ذوب ش ــد تولی ــی رون  در بررس
 فاصلــه ســالهای 2002 تــا 2015، پــس از رونــد افزایشــی
 کــه در ابتــدای دوره تــا ســال 2006 مشــاهده مــی شــود
 میــزان تولیــد ایــن محصول در ســالهای 2006 تــا 2010
 رو بــه کاهــش رفتــه اســت. پــس از ایــن دوره کاهــش، در

 ســال 2011 رشــد چشــمگیری در تولیــدات ذوب روی
ــن ــون ت ــر 130 میلی ــغ ب ــی بال ــه رقم ــران رخ داده و  ب  ای
 ارتقــاء یافتــه اســت. در ســالهای پــس از  2011 نیــز تولیــد
 ایــن محصــول بــا نوســانات انــدک، رو بــه رشــد بــوده و  بــه

ــیده اســت ــال 2015 رس ــن در س ــون ت 140 میلی

(The World’s Biggest Zinc Producers, 2016)
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روی  فلــز  فــرآوری شــده  دیگــر محصــول  روی  اســلب 
مــی باشــد. در ســال 2015 بیــش  از 13 میلیــون تــن روی 
در جهــان تولیــد و پاالیــش شــده کــه بیــش از نیمــی از آن   
)9 میلیــون و 56 هــزار تــن( مربــوط به  قاره آســیا بوده اســت. 
در ســال 2015، چیــن بــا تولیــد 5860 هــزار تن اســلب روی، 
نخســتین کشــور تولیدکننــده ایــن محصول بوده و کشــورهای

 کــره جنوبــی و هنــد بــه ترتیــب بــا تولیــد 935 و 838 
ــه  ــوم را ب ــای دوم و س ــه ه ــلب روی، رتب ــن اس ــزار ت ه
خــود اختصــاص داده انــد. ایــران در ایــن ســال بــا تولیــد 
140 هــزار تــن اســلب روی، در جایــگاه بیســت و ســوم 
ــم  ــگاه شش ــان و در جای ــده جه ــش ش ــد روی پاالی تولی

تولیــد روی پاالیــش شــده آســیا قــرار گرفتــه اســت.

نمودار 7- روند تولید روی پاالیش شده در کشورهای مختلف 

جدول 2-  مقایسه وضعیت تولیدات روی در جهان، آسیا و ایران در سال های 2014 و 2015 )بر حسب هزار تن( 

تولیــدات اســلب روی در ایــران بــا نوســاناتی از 132 هزار تن 
در ســال 2011 بــه 140 هــزار تــن در ســال 2015 افزایــش 
یافتــه اســت. بیشــترین میــزان تولیــد در ایــن دوره مربــوط

بــه ســال2012 بــا 148 هــزار تن تولید بوده اســت. ســهم 
ایــران از تولیــد جهانــی ایــن محصــول  بــا طــی نوســاناتی  
در ابتــدا و انتهــای دوره در حــدود 1 درصــد بــوده اســت.

نمودار 8-  میزان تولید و سهم ایران از تولیدات اسلب روی در جهان در سالهای اخیر

1-5- بازیافت روی
از محصــوالت  امــروزه در جهــان حــدود 45 درصــد    
ــت  ــی اس ــن در حال ــود، ای ــی ش ــت م ــف روی بازیاف مختل
ــش  ــه بی ــدار ب ــن مق ــمالی ای ــکای ش ــا و امری ــه در اروپ ک
از50 درصــد نیــز رســیده اســت. روی بازیافــت شــده 
)روی ثانویــه(، حــدود 25 درصــد از کل روی مــورد اســتفاده 
جهــان را تأمین می کند. در ســال 2010 حــدود 13 میلیون 
تــن روی در جهــان، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت کــه 
ــوده ــت ب ــه بازیاف ــوط ب ــن از آن مرب ــون ت حــدود 7.5 میلی

ــاز  ــه هــای روی ب ــق ذوب مجــدد  باطل ــق از طری و از طری
تولیــد و وارد چرخــه اســتفاده مجــدد شــده اســت. مطالعــه 
ــا و  ــل اروپ ــه مث ــعه یافت ــورهای توس ــه روی در کش چرخ
ــدار روی  ــه مق ــت ک ــی از آن اس ــمالی حاک ــکای ش امری
باطلــه پــس از اســتفاده در ایــن مناطــق از ســال 2000 تــا 
ــه یــک برنامــه  ــر بیشــتر شــده و نیــاز ب ــا دو براب 2010، ت
ــرای  ــا ب ــتفاده از آنه ــه و اس ــت باطل ــرای مدیری ــزی ب ری

.)ILZSG, 2015) ــد ــی باش ــدد م ــت مج بازیاف

(ILZSG , 2017)

(ILZSG, 2017)

(ILZSG, 2017)
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2- تجارت روی
2-1- صادرات روی

ــارد  ــا صــادرات 1 میلی ــک ب در ســال 2014 کشــور بلژی
درصــد   27 بــا  )معــادل  روی  تــن  میلیــون   314 و 
بزرگتریــن  جهــان(،  در  روی  صــادرات  مجمــوع  از 
اســت. بــوده  جهــان  در  فلــز  ایــن  صادرکننــده 

(ILZSG, 2015)

ــدور 531  ــا ص ــب ب ــه ترتی ــپانیا ب ــد و اس ــس از آن ایرلن پ
و 428 میلیــون تــن در مقــام هــای دوم و ســوم جــای 
ــدود                       ــال ح ــن س ــران در ای ــادرات روی در ای ــد. ص ــه ان گرفت

ــت.  ــوده اس ــون دالر ب ــا ارزش 6.6 میلی ــن ب ــزار ت 14 ه

ترتیــب بــا 1.1 میلیــارد و 843 میلیــون تــن، در جایــگاه هــای 
بعــدی قــرار داشــته انــد. واردات روی ایــران در ایــن ســال در 
ــون دالر  ــی 20 میلی ــه ارزش تقریب ــن ب ــزار ت حــدود 103 ه

بــوده اســت.

2-2- واردات روی 
کشــور بلژیــک بــا واردات 1 میلیــارد و 600 میلیــون تــن 
ــوع واردات روی در  ــد از مجم ــا 22 درص ــادل ب روی )مع
جهــان(، بزرگتریــن واردکننــده ایــن فلــز در ســال 2014 
بــوده اســت و پــس از آن کشــورهای اســپانیا و آلمــان بــه

)اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی تهران، 2016(

نمودار9- میزان و سهم کشورها از صادرات روی در جهان 

نمودار10- میزان و ارزش صادرات روی در ایران در بازه زمانی 7 ساله

ــال  ــی، در س ــورد بررس ــران در دوره م ــادرات روی ای ص
باالتریــن مقــدار خــود بــوده و بــه 73.9  2009 در 
ــت.  ــیده اس ــال رس ــارد ری ــادل 114 میلی ــن مع ــزار ت ه

افزایشــی  روندهــای  ایــن ســال صــادرات روی  از  پــس 
بــه 61.8  و در ســال 2016  فــراوان داشــته  و کاهشــی 
ــت. ــیده اس ــال رس ــارد ری ــا 981 میلی ــادل ب ــن مع ــزار ت ه
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نمودار12- میزان و ارزش واردات روی در ایران در بازه زمانی 7 ساله

ــه ســال 2014 اســت کــه معــادل  ــوط ب در ایــن دوره مرب
ــال  ــارد ری ــا ارزش تقریبــی525 میلی ــن ب ــا 104 هــزار ت ب

بــوده اســت.

2-3-قیمت روی
متوســط قیمــت روی در ســال هــای 1989 تــا اواســط 
ــا 2100  ــوده و از 750 ت ــود ب ــدار خ ــن مق 2004، در کمتری
ــش  ــال 2005، جه ــت. در س ــوده اس ــر ب ــن متغی ــر ت دالر ب
فــوق العــاده ای در قیمــت روی رخ داده و بــه باالتریــن 
مقــدار خــود در طــی ســالهای گذشــته رســیده اســت. 
ســابقه  بــی  افزایــش  بــا  روی  قیمــت  ســال 2007،  در 
ــال  ــا س ــس از آن ت ــید. پ ــن رس ــر ت ــه 4500 دالر ب ــود، ب خ
ــا حــدود  ــوده و ت ــب ب ــی قیمــت روی، غال ــیر نزول 2009، س
ــال ــط س ــت. از اواس ــه اس ــش یافت ــن کاه ــر ت 1100 دالر ب

(LME , 2017)

هــای  ســال  طــی  در  ایــران  بــه  روی  واردات  مقــدار 
داشــته  افزایــش  نوســاناتی  بــا   2016 تــا   2009
ایــران بــه  فلــز  ایــن  واردات  بیشــترین  اســت. 

ــه  ــن ب ــور میانگی ــه ط ــدار آن ب ــا 2011 ، مق 2010 ت
ــه  ــس از آن کاهــش یافت حــدود 2500 دالر رســیده و پ
و تــا ســال 2013 مقــدار آن بیــن 1800 تــا 2800 دالر 
ــا  ــوده اســت. از اواســط ســال 2015 ت ــر ب ــن متغی ــر ت ب
ــا  اوایــل 2016، قیمــت جهانــی روی کاهــش داشــته و ب
ــت  ــن قیم ــن تری ــه پائی ــن، ب ــر ت ــت 1500 دالر ب قیم
خــود در طــی چنــد ســال اخیــر رســیده اســت. از ســال 
ــم  ــته و ه ــودی داش ــد صع ــز رش ــن فل ــت ای 2016 قیم

ــی رســد. ــروش م ــه ف ــه قیمــت 3217 دالر ب ــون ب اکن

نمودار13- نوسانات قیمت روی در بازه زمانی 25 ساله

(ILZSG, 2015)

)اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی تهران، 2016(
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2-4- مصرف روی 
در فاصلــه ســالهای 2012 تــا 2015، میــزان مصــرف روی 
در جهــان بــا نوســانات اندکــی تقریبــاً ثابــت بــوده اســت. 
ــان  ــز در جه ــن فل ــرف ای ــزان مص ــال 2016 می در س
ــال 2015  ــن در س ــون ت ــه و از 13.5 میلی ــش یافت کاه
ــزان در 8 ماهــه  ــن می ــه 9.1 درصــد رســیده اســت. ای ب
ــا  ــز مجــددا کاهــش داشــته و ب نخســت ســال 2017 نی
ــت. ــیده اس ــدار رس ــن مق ــه کمتری ــن ب ــون ت 2.8 میلی

 

ــده  ــه ش ــد روی تصفی ــادن و تولی ــدات مع ــم تولی ــی رغ عل
ــر  ــر ب ــای اخی ــال ه ــی س ــرف روی ط ــزان مص ــزی، می فل
مقــدار تولیــد آن ســبقت یافتــه و لــذا انتظــار مــی رود 
کشــورها بتواننــد بــا برنامــه ریــزی مناســب بــه دنبــال تأمیــن                               
ــاس  ــر اس ــند. ب ــازار باش ــه در ب ــرای عرض ــزون روی ب روز اف
آمــار مطالعــه شــده، کشــور چیــن در ســال 2015 در حــدود 
26 درصــد از کل روی جهــان را مصــرف نمــوده اســت.  

نمودار15- تقاضای جهانی روی در مناطق مختلف جهان 

9

نمودار14- میزان مصرف فلز روی در جهان در 5 سال اخیر 

 5/2 کیلوگــرم مــی باشــد. ایــن مطالــب حاکــی از آن اســت 
ــت  ــه ای در جه ــل ماحظ ــیل قاب ــران دارای پتانس ــه ای ک
افزایــش تقاضــای روی بــه ویــژه در صنایــع گالوانیــزه و 
ــا  ــران 80 ت ــا دارد. مصــرف شــمش روی در ای زیرســاخت ه
100 هــزار تــن در ســال و مصــرف شــمش ســرب، 100 تــا 

ــدرو، 2015(. ــد )ایمی ــی باش ــال م ــن در س ــزار ت 110 ه

جدول3- مقایسه تولید و مصرف روی در جهان )هزار تن(

ــات   ــی مطالع ــن الملل ــروه بی ــات گ ــاس گزارش ــر اس ب
ایــران 14/1  ســرب و روی، مصــرف ســرانه روی در 
کیلوگــرم اســت کــه ایــن میــزان معــادل مصــرف ســرانه 
روی در امریــکای جنوبــی مــی باشــد. متوســط ســرانه در 
ــکای شــمالی 4/3  ــی 9/5 کیلوگــرم، در امری ــای غرب اروپ
کیلوگــرم و متوســط ســرانه در کشــور چیــن در حــدود

(ILZSG , 2015)

(ILZSG , 2017)

) اماکو ، 2015 (
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 جدول5 - شرکت های معدنی فعال تولید کننده روی در ایران

ایــران  در  روی  عمــده  تولیدکننــده   8 حاضــر  حــال  در 
عبارتنــد از شــرکت توســعه معــادن روی ایــران، کالســیمین، 
تیــران ســوژمیران،  ســرمک،  بافــق،  معــادن  بامــا، 

ــت  ــا ظرفی ــه ب ــاهین ک ــی ش ــی و معدن ــروه صنعت و گ
اســمی 700 هــزار تــن تولیــد کنســانتره روی در کشــور 

ــد. ــت دارن فعالی

2-5- شرکت های فعال روی 
وجــود  جهــان  در  روی  کننــده  ذوب  مهــم  شــرکت   9
تــن  هــزار   296 و  میلیــون   5 مجمــوع  در  کــه  دارد 
2016 ســال  در  را  جهــان  در  شــده  ذوب  روی  فلــز 

(Terence Bell , 2016)

تولیــد کــرده انــد. کــره جنوبــی و پــس از آن ســوئیس، 
هنــد و ســوئد ، بیشــترین تولیــدات ذوب روی را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد.

جدول4- شرکت های عمده ذوب روی در جهان

)وزارت صنعت، معدن و تجارت، 2017(
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نمودار16- ارزش تولید و سهم سرب و روی از مجموع تولیدات معدنی در کشور در بازه زمانی 10 ساله 

3-2- هزینه های تمام شده
بخــش اعظــم هزینــه هــای ســرب و روی )حــدود 
تشــکیل  نقــل  و  حمــل  را  ایــران  در  درصــد(   70
روی و  ســرب  جایــی  جابــه  عمــده  دهــد.  مــی 

در ســطح کشــور از طریــق جــاده صــورت مــی گیــرد کــه بــا 
توجــه بــه هزینــه هــای بــاالی ترانزیــت، خــود دلیلــی بــرای 

افزایــش ایــن حجــم از هزینــه هاســت.

3-3- ارزش افزوده سرب و روی
از  ایــران  در  روی  و  ســرب  معــادن  افــزوده  ارزش   
رقمــی  بــه   2006 ســال  در  ریــال  میلیــارد   1433
ــش                          ــال 2015 افزای ــارد دالر در س ــر 2104 میلی ــغ ب بال
یافتــه اســت. ســهم ارزش افــزوده معــادن ســرب و روی

ــش  ــک کاه ــس از ی ــور پ ــادن کش ــزوده مع  از کل ارزش اف
ــی  ــی را ط ــش مایم ــد افزای ــال 2008، رون ــی در س ناگهان
ــد در  ــه 2.3 درص ــال 2008 ب ــد در س ــوده و از 1.1 درص نم

ــت. ــیده اس ــال 2015 رس س

نمودار17- هزینه معادن سرب و روی در ایران به تفکیک بخش های مختلف

  )مرکز آمار ایران، 2015(

ایــن دوره بــا توجــه بــه نوســانات موجــود متغیــر بــوده اســت. 
ــمگیری  ــش چش ــا 2009 کاه ــال 2006 ت ــهم از س ــن س ای
داشــته و از 8.2 درصــد بــه 1.8 تنــزل یافتــه اســت، امــا پــس 
از آن رو بــه افزایــش رفتــه و بــه 3.3 درصــد در ســال 2015 

رســیده اســت.

3-1- ارزش تولیدات سرب و روی
 1855 از  ایــران  در  روی  و  ســرب  تولیــدات  ارزش 
بالــغ  رقمــی  بــه   2006 ســال  در  ریــال  میلیــارد 
رســیده   2015 ســال  در  ریــال  میلیــارد  بــر3857 
و  ســرب  ســهم  درصــد(.   8.5 رشــد  )نــرخ  اســت 
تولیــدات معدنــی کشــور در ارزش  از مجمــوع  روی 

3- اقتصاد )سرب( و روی در ایران 
کانســارهای ســرب و روی بــا توجــه بــه شــرایط و 
ــا  ــط ب ــز مرتب ــز، دارای ژن ــن دو فل ــکیل ای ــط تش محی
ــوع کانســار ممکــن  ــه ن ــا توجــه ب یکدیگــر هســتندکه ب
اســت عیــار ســرب یــا روی بــر دیگــری غالــب باشــد. بــا 
ــه ایــن همراهــی در بیشــتر مــوارد کانســارهای توجــه ب

ســرب و روی بــا هــم اکتشــاف و اســتخراج می شــوند و لــذا در 
بســیاری مــوارد اطاعــات مربــوط بــه ایــن معــادن با هــم ارائه 
مــی گــردد. ایــن وضعیــت در اطاعــات آمــاری ارائــه شــده در 
مرکــز آمــار ایــران نیــز وجــود دارد و لــذا در ایــن بخــش آمــار 
مربوطــه بــه صورت مجمــوع ســرب و روی ارائه گردیده اســت.

  )مرکز آمار ایران، 2015(
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نمودار18-  ارزش افزوده معادن سرب و روی در ایران و سهم آن از ارزش افزوده معادن کل کشور در سالهای اخیر

  )مرکز آمار ایران، 2015(

کاهــش       2015 ســال  در  درصــد   0.025 بــه   2007
ــت. ــه اس یافت

تولیــد  از  روی  و  ســرب  معــادن  افــزوده  ارزش  ســهم 
از 0.047 درصــد در ســال ناخالــص داخلــی در کشــور 

نمودار19- سهم ارزش افزوده معادن سرب و روی از تولید ناخالص داخلی در کشور در بازه زمانی 8 ساله

ســهم شــاغلین معــادن ســرب و روی از مجمــوع شــاغلین 
ــا 1.8  ــال 2007 ت ــد در س ــور، از 2.9 درص ــادن کش مع
درصــد در ســال 2009 کاهــش یافتــه اســت. ســهم 
مذکــور در ســالهای بعــدی رونــد افزایشــی را طــی 
نمــوده و بــه 2.7 درصــد در ســال 2015 رســیده اســت.

3-4- اشتغال معادن سرب و روی
تعــداد شــاغلین معــادن ســرب و روی در ایــران از 1909 
ــل  ــال 2008 تقلی ــر در س ــه 1489 نف ــال 2007 ب ــر در س نف
ــبتاً  ــی نس ــد افزایش ــا رون ــال ب ــن س ــس از ای ــت. پ ــه اس یافت
ــد  ــور رش ــرب و روی کش ــادن س ــاغلین مع ــداد ش ــم تع مای
نمــوده و بــه 2472 نفــر در ســال 2015 رســیده اســت. 

  )مرکز آمار ایران، 2015(

نمودار20- میزان و سهم اشتغال معادن سرب و روی در کشور در سال های اخیر

  )مرکز آمار ایران، 2015(
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نیــروی کار )نســبت ارزش افــزوده بــه جبــران خدمــات(، بــه 
ترتیــب 2.1 و 6.8 محاســبه شــده اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه ایــن اعــداد بــرای معــادن کل کشــور  بــه ترتیــب 2.8 و 

6.5 مــی باشــد. 

3-5- بهره وری سرب و روی
در بررســی وضعیــت بهــره وری معــادن ســرب و روی 
 )2007-2015( ســاله   8 زمانــی  بــازه  در  ایــران،  در 
متوســط بهــره وری کل عوامــل تولیــد )نســبت ارزش 
بهــره وری  متوســط  و  بــه کل هزینــه هــا(  افــزوده 

نمودار21- بهره وری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن سرب و روی در ایران در بازه زمانی 8 ساله

  )مرکز آمار ایران، 2015(






