


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 ســرب در ایــران و جهــان در 

توالــی زنجیــره تأمیــن ایــن مــاده معدنــی پرداختــه اســت.
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فرآیند تولید سرب 

1- فرآیند تولید سرب
1-1- ذخایر 

المللــی  بیــن  هــای  ســازمان  اعــام  اســاس  بــر 
در  )USGS , 2017(، مجمــوع ذخایــر قطعــی ســرب 
ــش  ــه بخ ــت ک ــن اس ــون ت ــدود 89 میلی ــان در ح جه
ذخایــر  دارد.  قــرار  اســترالیا  کشــور  در  آن  عمــده 
ســرب در اســترالیا 35 میلیــون تــن )در حــدود 40 
درصــد از کل ذخیــره جهــان( بــرآورد شــده اســت

و پــس از آن کشــورهای چیــن و روســیه بــه ترتیــب بــا 17 
و 6.4  میلیــون تــن ذخیــره )معــادل بــا 19.3 و 7.3 درصــد 
از مجمــوع تولیــد جهــان(، در رتبــه دوم و ســوم قــرار دارنــد. 
ــن و ســهم0.6 درصــدی از  ــزار ت ــره 540 ه ــا  ذخی ــران ب ای
ــایر  ــن س ــم در بی ــام  پانزده ــان، در مق ــرب جه ــر س ذخای

کشــورها قــرار گرفتــه اســت. 

3

نمودار1- میزان و سهم کشورها از ذخایر معدنی سرب در جهان 

مقدمه
فلــز ســرب بــا عامــت اختصــاریpb، رنــگ آبــی 
خاکســتری، عــدد اتمــی 82 و جــرم اتمــی 9/207، 
یکــی از شــش فلــزی اســت کــه از هــزاره چهــارم 
قبــل از میــاد مســیح شــناخته شــده و مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت. طبــق نظــر باســتان شناســان،                    
ــرب  ــه س ــی بودندک ــن قوم ــی تری ــا قدیم ــری ه مص
ــای      ــی ه ــرده و از کان ــه کار ب ــروف ب ــاب ظ ــرای لع را ب
نقــره دار آن، نقــره اســتخراج مــی کردنــد. مصرف ســرب 
ــوده  ــز ب ــی دوم ناچی ــگ جهان ــل از جن ــا قب ــران ت در ای
ــوان  ــه عن ــت و از ســرب ب ــی پــس از آن اهمیــت یاف ول
یــک محصــول صادراتــی و ارز آور اســتفاده گردیــد.

ــز هماننــد  ــی ســازی ســرب نی ــه لحــاظ تشــکیل، کان ب
ــال، اســکارن(  ــی ترم ــال )اپ ــه صــورت هیدروترم روی ب

ــد.  ــی افت ــاق م ــدی و MVT( اتف ــدکس، ایرلن ــوبی )س و رس
ــر ســرب در خاســتگاه تکتونیکــی ریفتــی و همچنیــن  ذخای
در محیــط هــای کوهزایــی تشــکیل مــی شــوند و بــه لحــاظ 
زمانــی در دوران دوم و ســوم زمین شناســی، دارای بیشــترین 
فراوانــی هســتند. اســتخراج ایــن معــادن بــه دو صــورت روباز 
)عمدتــاً( و زیرزمینــی انجــام مــی گیــرد.  کشــور ایــران بــه 
دلیــل جایــگاه زمیــن شناســی مناســب و محیــط تکتونیکــی 
ویــژه خــود، دربردارنــده ایالــت هــای فلززایــی ســرب- روی 
متعــددی بــوده و مــی تــوان آن را بــه عنــوان یکــی از 
مناطــق دارای پتانســیل بــاالی ســرب- روی در نظــر گرفــت. 
بیشــترین کاربــرد فلــز ســرب مرتبــط بــا ســاختن باتــری هــا 
بــوده و بخشــی از آن نیــز در نــورد، پوشــش کابــل، آلیــاژ و 

مهمــات مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

2-1- تولید
بــر اســاس آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده، در ســال 
2015 در حــدود 5  میلیــون تــن ســرب در جهــان 
ــدگان ســرب  ــن تولیدکنن ــد شــده اســت و بزرگتری تولی
در جهــان کشــورهای چیــن، اســترالیا وآمریــکا بــوده اند.           
ــد  ــش از 46 درص ــی بی ــه تنهای ــال ب ــن س ــن در ای چی
ــن(  ــون ت ــدود 2.3 میلی ــرب )ح ــی س ــدات جهان از تولی

ــه  ــکا ب ــترالیا وآمری ــورهای اس ــته و کش ــار داش را در اختی
ترتیــب بــا 0.6 و 0.4 میلیــون تــن تولیــد )معــادل بــا 13 و 
7.3 درصــد از مجمــوع تولیــد جهــان( در جایــگاه هــای بعدی 
قــرار داشــته انــد. ایــران بــا تولیــد معــادل 168 هــزار تــن و 
ســهم 1.3 درصــدی رتبــه چهاردهــم تولیــد ســرب در جهــان 

را در ســال 2015 داشــته اســت. 
 

(USGS , 2017)
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نمودار2- میزان و سهم کشورها از تولید سرب در جهان
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نمودار3- سهم مناطق مختلف در تولید سرب در جهان 

ــه  ــق، منطق ــک مناط ــه تفکی ــرب ب ــد س ــی تولی در بررس
آســیا بیــش از نیمــی از تولیــدات جهانــی ایــن فلــز 
داده اختصــاص  خــود  بــه  را  درصــد(   51 )حــدود 

ــرار  ــه دوم ق ــد در رتب ــا 20 درص ــکا ب ــس از آن امری و پ
ــا  ــه ترتیــب ب گرفتــه اســت. اقیانوســیه، اروپــا و آفریقــا ب
ــد. ــرار دارن ــگاه هــای بعــدی ق 14، 8 و 2 درصــد در جای

ــران،  ــان و در ای ــدات ســرب در جه ــد تولی در مقایســه رون
تولیــدات ســرب در جهــان از ســال 2011 تــا 2014 همواره 
ــه  ــن در ســال 2011 ب ــون ت ــوده و از 4.8 میلی افزایشــی ب
5.3  میلیــون تــن در ســال 2014 بــا نــرخ رشــد 2.5 
ــل  ــا در ســال 2015 کاهــش قاب درصــد رســیده اســت، ام
ــاق  ــان اتف ــرب در جه ــدات س ــد تولی ــه ای در رون ماحظ
ــت. ــه اس ــش یافت ــن کاه ــون ت ــم 5 میلی ــه رق ــاده و ب افت

رونــد تولیــدات ســرب در ایــران بــر خــاف رونــد 
جهانــی از ســال 2012 تــا 2014 کاهشــی بــوده و از 45 
ــن در ســال  ــزار ت ــه 36 ه ــن در ســال 2012 ب ــزار ت ه
ــیده اســت. در  ــد 7.2 - درصــد رس ــرخ رش ــا ن 2014 ب
ســال 2015 ، میــزان تولیــدات ســرب در ایــران مجــدداً 
ــت. ــیده اس ــن رس ــزار ت ــه 41 ه ــه و ب ــش یافت افزای

نمودار4- روند تولید سرب در جهان و ایران  

ســهم ایــران از تولیــدات ســرب در جهــان در ســال 
2015، تنهــا 0.8 درصــد بــوده اســت.

ــران،  ــد ســرب در ای ــش تولی ــش و کاه ــا افزای  متناســب ب
ســهم آن از تولیــد جهانــی نیــز دارای نوســاناتی بوده اســت. 

(WMD , 2017)

(USGS , 2017)

(WMD , 2017)
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نمودار 5- سهم ایران از تولید سرب در جهان در بازه زمانی 5 ساله 

نمودار6- تولید سرب تصفیه شده در جهان به تفکیک کشورها در سالهای اخیر

(WMP, BGS, 2017)

3-1- انواع تولیدات فرآوری شده 
در حــال حاضــر ســاالنه بیــش از 15 میلیــون تــن ســرب 
ــدود  ــه در ح ــود ک ــی ش ــش م ــد و پاالی ــان تولی در جه
ــال  ــت. در س ــاره آسیاس ــه ق ــوط ب ــد آن مرب 56 درص
2016 چیــن بــا تولیــد بیــش از 4.5 میلیــون تــن ســرب 
تصفیــه شــده بــه تنهایــی حــدود 28 درصــد از تولیــدات 

کــره  و  امریــکا  و  اســت  داشــته  اختیــار  در  را  جهانــی 
در                                                   تــن،  هــزار   820 و   1099 تولیــد  بــا  ترتیــب  بــه 
جایــگاه هــای دوم و ســوم قــرار گرفتــه انــد. ایران در این ســال 
بــا تولیــد 76 هــزار تــن ســرب پاالیــش شــده، رتبــه بیســت 
و هفتــم در جهــان و رتبــه نهــم در آســیا را دارا بــوده اســت.

)WMP, BGS, 2017)

نمودار7- روند تولید سرب پاالیشگاهی در جهان و ایران در سالهای اخیر

 در بررســی رونــد تولیــد در جهــان و در ایــران، تولیــدات
ــا 2013 ــال 2011 ت ــان از س ــگاهی جه ــرب پاالیش  س
ــر 11 ــغ ب ــی بال ــه رقم ــته و ب ــمگیری داش ــد چش  رش
 میلیــون تــن در ســال 2013 رســیده اســت. رونــد مزبــور
 در ســالهای بعــد رو بــه کاهــش رفتــه و بــه 10.7 میلیون
تــن در ســال 2015 رســیده اســت. رونــد تولیــدات

ــا  ــی، ت ــد جهان ــر خــاف رون  پاالیشــگاهی ســرب در ایــران ب
ــال  ــا در س ــت، ام ــوده اس ــی ب ــیر نزول ــال 2014 دارای س س
2015 تولیــدات ایــران افزایــش یافتــه و رقمــی بالــغ بــر 76 
هــزار تن رســیده اســت. ســهم ایــران از تولیــدات پاالیشــگاهی 
نیــز تــا ســال 2014 رو بــه کاهــش بــوده امــا رشــد خوبــی در 

ســال 2015 داشــته و بــه 0.7 درصــد رســیده اســت. 

(ILZSG, 2017)
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نمودار 8- سهم ایران از تولیدات پاالیشگاهی سرب در جهان در بازه زمانی 5 ساله  

4-1- بازیافت 
امــروزه در حــدود نیمــی از محصــوالت ســرب کــه در 
ــًا  ــرد، قب ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــر جه سراس
در ســایر محصــوالت ســرب دار اســتفاده شــده و پــس 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــار بش ــدداً در اختی ــت مج از بازیاف
باطــری هــای ســربی، بیــش از 80 درصــد اســتفاده ســرب 
ــتفاده از  ــد. اس ــی دهن ــاص م ــود اختص ــه خ ــان را ب در جه
ــت ــه اس ــش یافت ــر افزای ــای اخی ــال ه ــی س ــرب در ط س

کــه یکــی از علــت هــای آن افزایــش نــرخ رشــد بازیافــت 
ســرب مــی باشــد. در ســال 2013، تولیــد ســرب ثانویــه 
ــد از  ــا 54 درص ــادل ب ــن مع ــون ت ــان، 6.1 میلی در جه
اســت.  شــده  بــرآورد  جهــان  ســرب  تولیــدات  کل 
ــت  ــرب، قابلی ــت س ــل از بازیاف ــه حاص ــوالت ثانوی محص
تأمیــن همــه ســرب تولیــد شــده در امریــکا و 74 درصــد 
.)Ila 2014 ( ــت ــا را داراس ــده در اروپ ــد ش ــرب تولی س

جدول1-  انواع محصوالت تجاری سرب به تفکیک کدهای آیسیک

2- تجارت سرب
محصــوالت  صــورت  بــه  جهانــی  بازارهــای  در  ســرب 
خریــد  صنعتــی  و  شــده  فــرآوری  معدنــی،  گوناگــون 
محصــوالت ایــن  از  فهرســتی  گــردد.  مــی  فــروش  و 

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

(WMP, BGS, 2017)

(http://product.behinyab.ir وزارت صنعت، معدن تجارت( 
1-2- صادرات 

در ســال 2014  میــزان صــادرات ســرب بــه صــورت 
ســنگ معــدن و کنســانتره در جهــان بیــش از  20566 
ــوده اســت و کشــورهای بلژیــک، انگلســتان،  میلیــون تــن ب
ــن  ــب بزرگتری ــه ترتی ــوئد ب ــد و س ــتان، هلن ــان، لهس آلم
بلژیــک،  بوده انــد.  جهــان  در  ســرب  صادرکننــدگان 
بــه عنــوان بزرگتریــن صادرکننــده ســرب بــه صــورت

ــش از   ــال 2014 بی ــانتره در س ــدن و کنس ــنگ مع  س
473 میلیــون تــن معــادل بــا 23 درصــد از کل صــادرات 
ــار داشــته اســت. صــادرات  ــان را در اختی ســرب در جه
ــن  ــزار ت ــال حــدود 193 ه ــن س ــران در ای ســرب در ای
معــادل بــا 0.9 درصــد از کل صــادرات جهانــی ایــن مــاده 

ــوده اســت. ــی ب معدن
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(ILZSG, 2015)

ــردن 291 و 169  ــا وارد ک ــب ب ــه ترتی ــا ب ــک و ایتالی بلژی
ــوم واردات  ــای دوم و س ــه ه ــرب، در رتب ــن س ــون ت میلی
ایــن فلــز در ســال 2014 قــرار گرفتــه انــد. واردات ســرب 
ایــران در ایــن ســال، معــادل بــا 37 هــزار تــن بــوده اســت.

2-2- واردات
ــدود 437  ــا واردات ح ــان ب ــور آلم ــال 2014 کش در س
ــه صــورت  ــده ســرب ب ــن واردکنن ــن بزرگتری ــون ت میلی
ــه  ــوده اســت ک ــان ب ــانتره در جه ــدن و کنس ســنگ مع
معــادل 25 درصــد کل واردات ســرب در جهان می باشــد. 

) اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی تهران، 2016(

(ILZSG, 2017)

نمودار9- میزان و سهم کشورها از صادرات سرب در جهان  

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

ســالهای  در  ایــران  در  ســرب   صــادرات  میــزان 
هــزار  از 72  و  داشــته  توجهــی  قابــل  اخیــر رشــد 
درســال  تــن  هــزار  بــه 563  در ســال 2009  تــن 
اســت.  رســیده  درصــد   34 رشــد  نــرخ  بــا   2016

قابــل  رشــد  نیــز  ســرب  صــادرات  ارزش  همچنیــن 
میلیــارد   890 از  و  داشــته  ســالها  ایــن  در  توجهــی 
ریــال  میلیــارد   12187 بــه   2009 ســال  در  ریــال 
ــت. ــیده اس ــد رس ــد 45 درص ــرخ رش ــا ن ــال 2016 ب درس

نمودار11- میزان و سهم کشورها از واردات سرب در جهان  
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داشــته و از 2220 دالر بــه 1900 دالر بــر تــن رســیده 
اســت. پــس از آن تــا اواخــر ســال 2017 قیمــت ســرب 
ــن  ــه و در باالتری ــش یافت ــم، افزای ــیب مای ــک ش ــا ی ب
حــد خــود بــه حــدود 2500 دالر بــر تــن رســیده اســت. 

4-2- قیمت
قیمــت ســرب در طی ســال هــای 2013 تــا 2017، تغییرات 
زیــادی نداشــته و بیــن 2300 تــا حــدود 2500 دالر بــر تــن 
در ابتــدا و انتهــای دوره در نوســان بــوده اســت. قیمت ســرب 
از اواســط ســال 2014 تــا اواخــر 2016، رونــد رو بــه کاهــش

8

نمودار12- میزان و ارزش واردات سرب در ایران در بازه زمانی 7 ساله

بــا  دوره  ایــن  در  ســرب  واردات  ارزش  همچنیــن 
ــدود  ــه ح ــال ب ــارد ری ــاناتی از 1110 میلی ــی نوس ط
اســت.  یافتــه  افزایــش  ریــال  میلیــارد   3000

3-2- مصرف  
ســالهای  فاصلــه  در   ILZSG مطالعــات  اســاس  بــر 
معدنــی                                                                  مــاده  ایــن  مصــرف   2015 تــا   2012
ــد  ــده دارای رون ــه ش ــزی و تصفی ــورت فل ــه ص ــان ب در جه

(ILZSG, 2017)

نوســانات  بــا  ایــران،  بــه  ســرب  واردات  حجــم 
 43 بــه   2009 ســال  در  تــن  هــزار   55 از   زیــادی 
اســت.  یافتــه  افزایــش   2016 ســال  در  تــن  هــزار 

ــرف  ــال 2015 مص ــت. در س ــوده اس ــی ب ــاً ثابت تقریب
ــت.  ــته اس ــدیدی داش ــت ش ــان اف ــرب در جه ــز س فل

نمودار13- مصرف سرب در جهان در بازه زمانی 6 ساله 

)اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی تهران، 2015(

ســرب  کننــده  مصــرف  بزرگتریــن  چیــن  کشــور 
ــت ــوده اس ــر ب ــالهای اخی ــان در س ــده در جه ــه ش تصفی

 و پس از آن کشورهای  آمریکا و کره قرار دارند.

نمودار14- مصرف سرب تصفیه شده در جهان به تفکیک کشورها در بازه زمانی 6 ساله

(ILZSG, 2017)
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نمودار15- نوسانات قیمت سرب در بازارهای جهانی 

بــه  محــدود  ایــران  روی  و  ســرب  ذخایــر  از  شــناخت 
ــدی  ــوه، مه ــل ایرانک ــزرگ مث ــر ب ــدودی از ذخای ــداد مع تع
ــره  ــد کل ذخی ــی باش ــوش م ــوران و ک ــران، انگ ــاد، آهنگ آب
ــون  ــدود 222 میلی ــادن ح ــن مع ــرب و روی ای ــی س احتمال
ــزار  ــون و 200    ه ــا 1 میلی ــاالنه تنه ــه س ــت ک ــن اس ت
ــود.  ــی ش ــتخراج م ــد آن اس ــدود 0/5 درص ــی ح ــن یعن ت

3- وضعیت سرب و)روی( در ایران
کانســارهای ســرب و روی بــا توجــه بــه شــرایط و محیــط 
ــا  ــتند وعموم ــم هس ــا ه ــط ب ــز مرتب ــکیل، دارای ژن تش
همــراه بــا یکدیگــر یافــت مــی شــوند. بــا توجــه بــه ایــن 
همراهــی در بیشــتر مــوارد کانســارهای ســرب و روی بــا 
هــم اکتشــاف و اســتخراج می شــوند و اطاعــات مربــوط 

(InfoMine, 2017)

ــت  ــن وضعی ــردد. ای ــی گ ــه م ــم ارائ ــا ه ــادن ب ــن مع ــه ای  ب
ــز  ــران نی ــار ای ــه شــده در مرکــز آم ــاری ارائ ــات آم در اطاع
وجــود دارد و لــذا در ایــن بخــش و در بخــش بعــدی مربــوط 
ــه  ــار مربوط ــران، آم ــادن در ای ــادی مع ــت  اقتص ــه وضعی ب
ــت. ــده اس ــه گردی ــرب و روی ارائ ــوع س ــورت مجم ــه ص ب

1-3- ذخایر سرب و )روی( در ایران
ــی ســرب و  ــر جهان ــروزه در حــدود 3 درصــد از ذخای ام
روی از معــادن ایــران اســتخراج مــی گــردد.  از مجمــوع 
195 معــدن فلــزی کشــور، 43 معــدن مربــوط بــه 
ســرب و روی مــی باشــد کــه 21 معــدن آن فعــال، 15 
معــدن غیرفعــال و 7 معــدن در حــال تجهیــز مــی باشــد. 
همچنیــن بیــش از 600 کانســار و اندیــس ســرب و روی
درکشورشناســایی شــده اســت. بــا ایــن حــال بیشــترین

جدول2- مهم ترین ذخایر سرب و روی ایران 

)ایمیدرو، 2015(
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نمودار16- مقدار تولید سرب و روی در ایران در بازه زمانی 10ساله 

رونــد تولیــدات ســرب و روی در ایــران در فاصله ســالهای 
2006 تــا 2009 بــا شــیب نســبتاً مایمی نزولی بــوده اما 
پــس از آن تــا ســال 2016، رونــد مزبــور صعــودی گشــته 
و از 0.6 میلیــون تــن در ســال 2009 بــه 2.2 میلیــون تن 
در ســال 2015 رســیده اســت )نــرخ رشــد 24 درصــد(.

هزینــه عملیات اکتشــافی در ســطح کشــور از 13 میلیارد 
ریــال در ســال 1394 بــه رقمــی بالغ بر 21 میلیــارد ریال 
ــرخ رشــد 62 درصــد(. در ســال 1395رســیده اســت )ن

جدول3- میزان اکتشافات و ذخیره )قطعی و احتمالی( سرب و روی در ایران

ســطح  در  شــده  انجــام  جدیــد  اکتشــافات  براســاس 
کشــور در شــش ماهــه نخســت 1396، ذخیــره قطعــی 
ســرب و روی 0.3 میلیــون تــن گــزارش شــده اســت. 

)وزارت صنعت، معدن و تجارت، 2017(
2-3- تولیدات سرب و )روی( در ایران

ایــران پــس از چیــن، قزاقســتان و هنــد، بــه عنــوان چهارمین 
تولیدکننده بزرگ ســرب و روی درآســیا شــناخته شــده است.    
ــا ذخیــره  در حــال حاضــر 26 معــدن فعــال ســرب و روي ب
ــادن  ــن مع ــن در کشــور وجــود دارد و از ای ــون ت 93/2 میلی
ســاالنه 1/15 میلیــون تــن ســرب و روی اســتخراج می شــود.

4- اقتصادسرب و )روی( در ایران  )مرکز آمار ایران، 2015(
 1-4- ارزش تولیدات 

ارزش تولیــدات ســرب و روی در ایــران از 1855 میلیــارد 
ریــال در ســال 2006 تــا رقــم 629  میلیــارد ریــال در 
ســال 2009 تنــزل یافتــه اســت، امــا پــس از آن ایــن 
ــر 3857  ــغ ب ــی بال ــه رقم ــاده و ب ــش نه ــه افزای ــم رو ب رق
میلیــارد ریــال در ســال 2015 رســیده اســت )متوســط 
نــرخ رشــد در ایــن دوره معــادل 8.5 درصــد محاســبه 
گردیــده اســت(. در همیــن راســتا، ســهم ســرب و روی

ــز دارای  ــور نی ــی کش ــدات معدن ــوع ارزش تولی  از مجم
نوســان بــوده اســت. ایــن ســهم ابتــدا از 8.2 درصــد در 
ســال 2006 بــه 1.8 درصــد در ســال 2009 تنــزل یافتــه 
و پــس از آن تــا ســال 2013 تقریبــاً ثابــت بــوده اســت. 
ــد  ــای 2014 و 2015 رش ــال ه ــی س ــور ط ــهم مذک س
ســریعتری داشــته و بــه 3.2 درصــد در ســال 2015 

ارتقــاء یافتــه اســت.

نمودار17- ارزش تولید و سهم سرب و روی از مجموع تولیدات معدنی در کشور در بازه زمانی 10 ساله 

  )مرکز آمار ایران، 2015(
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نمودار18- هزینه معادن سرب و روی در ایران به تفکیک بخش های مختلف

3-4- ارزش افزوده
میــزان ارزش افــزوده معــادن ســرب و روی از 1433 
ــر  ــغ ب ــی بال ــه رقم ــال 2007 ب ــال در س ــارد ری میلی
2104 میلیــارد دالر در ســال 2015 افزایــش یافتــه 
روی و  ســرب  معــادن  افــزوده  ارزش  ســهم  اســت. 

ــی  ــش ناگهان ــز کاه ــور ج ــادن کش ــزوده مع از کل ارزش اف
ــش  ــی افزای ــد مایم ــا رون ــته، ب ــال 2008 داش ــه در س ک
ــد در  ــه 2.3 درص ــال 2008 ب ــد در س ــه و از 1.1 درص یافت

ــت. ــیده اس ــال 2015 رس س

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

               2015 ســال  در  درصــد   0.025 بــه   2007 ســال  در 
اســت. یافتــه  کاهــش 

نمودار19- ارزش افزوده معادن سرب و روی در ایران و سهم آن از ارزش افزوده معادن کل کشور در سال های اخیر

  )مرکز آمار ایران، 2015(

2-4- هزینه های تمام شده
در بررســی انــواع متغیرهــای موجــود، بخش اعظــم هزینه 
هــای ســرب و روی )در حــدود 70 درصــد(  در ایــران را 
ــه جایــی حمــل و نقــل تشــکیل مــی دهــد. عمــده جاب

ــورت  ــاده ص ــق ج ــور از طری ــطح کش ــرب و روی در س س
مــی گیــرد کــه بــا توجــه بــه هزینــه هــای بــاالی ترانزیــت، 
ــن حجــم از هزینــه هاســت ــرای افزایــش ای ــی ب خــود دلیل

  )مرکز آمار ایران، 2015(

نمودار20- سهم ارزش افزوده معادن سرب و روی از تولید ناخالص داخلی در کشور در بازه زمانی 8 ساله

  )مرکز آمار ایران، 2015(
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نمودار21- میزان و سهم اشتغال معادن سرب و روی در کشور در سال های اخیر

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
ــهم  ــت. س ــه اس ــش یافت ــال 2009 کاه ــد در س درص
مذکــور در ســالهای بعــدی رونــد افزایشــی را طــی 
نمــوده و بــه 2.7 درصــد در ســال 2015 رســیده اســت.

4-4- اشتغال معادن 
ــران از 1909  ــرب و روی در ای ــادن س ــاغلین مع ــداد ش تع
نفــر در ســال 2007 بــه 1489 نفــر در ســال 2008 تقلیــل 
یافتــه اســت. پــس از ایــن ســال بــا رونــد افزایشــی نســبتاً 
مایــم تعــداد شــاغلین معــادن ســرب و روی کشــور رشــد 
ــت.  ــیده اس ــال 2015 رس ــر در س ــه 2472 نف ــوده و ب نم

  )مرکز آمار ایران، 2015(

  )مرکز آمار ایران، 2015(

5-4- بهره وری
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 
کار نیــروی  وری  بهــره  هــا(  هزینــه  کل  بــه  افــزوده 

 )نســبت ارزش افــزوده بــه جبــران خدمــات(، بــه 
ایــن  اســت.  شــده  محاســبه   6.8 و   2.1 ترتیــب 
معــادن  بــرای  اعــداد  ایــن  کــه  اســت  درحالــی 
باشــد.  مــی   6.5 و   2.8 ترتیــب  بــه  کشــور   کل 

نمودار22- بهره وری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن سرب و روی در ایران در بازه زمانی 8 ساله
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