


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 طــا در ایــران و جهــان در 

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

نمودار2- میزان و سهم کشورها از ذخایر رسمی طا در جهان

1- فرآیند تولیدطال
1-1- ذخایرطال 

المللــی بیــن  هــای  ســازمان  اعــام  اســاس  بــر 
موجــود  طــای  فلــز  کل  میــزان   ،)USGS,2017(
برابــر   2016 ســال  در  جهــان  معدنــی  ذخایــر  در 
ذخیــره بــا  اســترالیا  و  بــوده  تــن  هــزار   57 بــا 

 

از  درصــد   16.7 بــا  )معــادل  طــا  تــن  حــدود 9500 
کل ذخیــره جهــان( در رتبــه اول قــرار داشــته اســت. 
اندونــزی در رتبــه هــای  آفریقــای جنوبــی و  روســیه، 

بعدی قرار دارند.

3

نمودار1- میزان و سهم کشورها از ذخایر طا در جهان   

مقدمه
از هــزاران ســال پیــش طــا بصورت تکــه های درخشــان 
ــت  ــا یاف ــه ه ــت و در بســتر رودخان ــگ در طبیع زرد رن
ــوص،  ــرده اســت. خل شــده و بشــر را مجــذوب خــود ک
ــت  ــی، مقاوم ــای طبیع ــگ زیب ــندگی، رن ــا، درخش ج
ــر کــدر شــدن و همچنیــن قابلیــت انعطــاف آن،  در براب
ــداری از آن  ــا و نگه ــا ط ــردن ب ــا کار ک ــده ت ــث ش باع
ــول  ــا در ط ــد. ط ــر باش ــش و دلپذی ــذت بخ ــیار ل بس
تاریــخ همــواره یــک ابــزار قدرتمنــد در تعامــات جوامــع 
ــف،  ــای مختل ــاخت ابزاره ــا س ــتد ت ــوده و از داد و س ب

روابــط سیاســی- تجــاری ملــت هــا و بســیاری کاربردهــای 
دیگــر همــواره نقــش پــر رنــگ خــود را ایفــا نمــوده اســت.  
ــزرگ و پیچیــده طــا بازیگــر  ــازار ب ــز ب در جهــان امــروز نی
مهــم صحنــه اقتصــاد، سیاســت، فرهنــگ و تکنولــوژی 
ــا بجــز  ــاره ه ــام ق ــز ارزشــمند در تم ــن فل ــن اســت. ای نوی
ــان  ــه سرتاســر جه ــکاری مــی شــود، ب ــوب معدن قطــب جن
ــه          ــص ســازی شــده و ب ــه و خال ــا تصفی حمــل مــی شــود ت

ــه شــود.  ــا فروخت ــه مشــتری ه ــون ب ــای گوناگ شــکل ه

طــا  جهانــی  انجمــن  گــزارش  اســاس  بــر 
ــای  ــمی ط ــر رس ــدار ذخای )World gold council( مق
جهــان کــه بصــورت شــمش و نظایــر آن در بانــک 
ــر  ــاه نوامب مرکــزی کشــورها نگهــداری مــی شــود در م
ــور  ــت. کش ــوده اس ــن ب ــزار ت ــا 33.5 ه ــر ب 2017 براب
ــه اول  ــا در رتب ــن ط ــزار ت ــتن 8.1 ه ــا داش ــکا ب آمری
ایــن فهرســت قــرار دارد و آلمــان، ایتالیــا، فرانســه، چیــن

 و روســیه در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد. در ایــن 
فهرســت، صنــدوق بیــن المللــی پــول بــا داشــتن 2.8 
هــزار تــن طــا پــس از آلمــان قرارداشــته اســت. بــر 
ــک  ــدود ی ــی در ح ــه تنهای ــده ب ــاالت متح ــاس، ای ــن اس ای
ــاً  ــار دارد و تقریب ــا را در اختی ــای دنی ــره ط ــارم ذخی چه
همیــن مقــدار نیــز در اختیــار ســه کشــور اروپایــی آلمــان،

 ایتالیا و فرانسه است.

(USGS , 2017)

(World Gold Council , 2017)  
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نمودار3- میزان ذخایر رسمی طا در کشورهای خاورمیانه 

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

بــا توجــه بــه اکتشــافات جدیــد انجــام شــده هزینــه 
ــارد  ــور از 14 میلی ــطح کش ــا در س ــافی ط ــات اکتش عملی
ــارد ــر 42 میلی ــغ ب ــی بال ــه رقم ــال 1394 ب ــال در س ری
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)وزارت صنعت- معدن- تجارت،2017(

همچنیــن  اســت.  1395رســیده  ســال  در  ریــال 
 94 ســال  در  تــن   140 از  طــا  قطعــی  ذخیــره 
اســت. رســیده   95 ســال  در  تــن  هــزار   330 بــه 

جدول2- میزان و سهم از تولیدات طا در جهان 

1-2- معادن طال
یــک معــدن طــا در مقیــاس جهانــی بایــد حداقــل 
100 تــن فلــز طــا داشــته باشــد. 10 معــدن بــزرگ

 
ــر  ــر اســاس میــزان کانســنگ بصــورت زی ــا ب طــای دنی

آورده شــده اســت.

در ایــران حــدود 74 کانســار و اندیــس طــا شــناخته 
در  »آق دره«  و  »زرشــوران«  معــادن  اســت.  شــده 
ــه«  ــای« در کردســتان، »موت ــی، »ســاری گون آذربایجان غرب
در اصفهــان، »کــوه زر« در خراســان رضــوی مهم تریــن

شــمار  بــه  ایــران  در  فلــز  ایــن  کانســارهای 
ایــران  در  زرشــوران  طــای  معــدن  می آینــد. 
ایــران  معــدن طــای  تنهــا  تــن ذخیــره  بــا 105 

در مقیاس جهانی است.

(Mining Global , 2017) 

(World Gold Council , 2017)  

ــور  ــه، کش ــه خاورمیان ــار، در منطق ــن آم ــای همی ــر مبن ب
ترکیــه بــا دارا بــودن حــدود 495 تــن طــا در رتبــه 
از آن کشــورهای عربســتان  اول جــای گرفتــه و پــس 
ــا ــمی ط ــر رس ــر ذخای ــران از نظ ــد. ای ــرار دارن ــان ق و لبن

در بیــن 40 کشــور اول دنیــا قــرار مــی گیرد. میــزان ذخایر 
ــام  ــن اع ــران، در ســال 1391 در حــدود 90 ت طــای ای

شــده اســت )روزنامــه دنیــای اقتصــاد، 1394/06/31(. 
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جدول3- کانسارهای بزرگ طا در ایران
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)پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور 2016(
 1-3- تولیدات طال 

در ســال 2015 میــزان تولیــد جهانی فلز طــا در حدود 
3088 تــن بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن23 
درصــد رشــد کــرده اســت. چیــن در یــک دهــه اخیــر، 
بزرگتریــن تولیــد کننــده طــا بــوده و بــا تولیــد 450 
تــن طــا در حــدود 15 درصــد از کل تولیــد جهانی طا

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اســترالیا، روســیه و ایــاالت 
ــا در  ــدگان ط ــن تولیدکنن ــن مهمتری ــس از چی ــده پ متح
دنیــا هســتند. همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن میانگیــن تولیــد 
3 تــن طــا در ســال، ایــران کمتــر از 0.1 درصــد از تولیــد 
جهانــی طــا در ســال هــای اخیــر را در اختیار داشــته اســت.

نمودار4- میزان و سهم کشورها از تولید طا در جهان 

نمودار5- تولید طا در جهان به تفکیک مناطق

(WMD , 2017)

(World Gold Council , 2017)

 در حــدود 23 درصــد از مجموع تولیدات طــا در جهان در
قــاره آســیا تولیــد مــی شــود. آمریــکای جنوبــی و مرکــزی

با 17 درصد، آمریکای شمالی با 16 درصد و آفریقا با 19 درصد 
در رتبه های بعدی هستند.



ن 
یرا

ر ا
ال د

 ط
ت

عی
وض

ی 
مار

ش آ
زار

گ
W

W
W

.
N

G
D

I
R

.
I

R
فرآیند تولید طال

6

اخیــر  ســالهای  در  ایــران  در  طــا  تولیــدات  میــزان 
در  کیلوگــرم   1000 از  و  داشــته  خوبــی  رشــد 
 2015 درســال  کیلوگــرم   2368 بــه   2011 ســال 
درصــد(.  24 رشــد  )نــرخ  اســت  یافتــه  افزایــش 

ــد  ــز رون ــان نی ــا در جه ــدات ط ــران از تولی ــهم ای  س
افزایشــی داشــته و از 0.04 درصــد در ســال 2011 بــه 

ــرده اســت. ــر ک 0.08 درصــد در ســال 2015 تغیی

نمودار6- روند تولید طا در ایران و سهم آن از تولیدات جهانی

نمودار7- میزان تولیدات طای معادن و طای بازیافتی در سال های مختلف

نمودار8- نسبت طای بازیافت شده نسبت به طای تولید شده در معادن در سال 2016  

(World Gold Council , 2017)

(WMD , 2017)

1-4- بازیافت طال 
ــت  ــا بازیاف ــن ط ــدود 1200 ت ــان در ح ــاالنه درجه س
ماننــد  منابعــی  از  طــا  میــزان  ایــن  شــود.  مــی 
ــل  ــر، موبای ــدود %90(، کامپیوت ــتعمل )ح ــورآالت مس زی
ســایر  و   )10% )حــدود  الکترونیــک  وســایل  ســایر  و 
ــدود ــال 2016 در ح ــود. در س ــی ش ــت م ــع بازیاف مناب

ــبت  ــه نس ــت ک ــده اس ــت ش ــا بازیاف ــن ط 1295 ت
ــه ســال قبــل از آن حــدود 16 درصــد رشــد داشــته  ب
اســت. در ســال هــای اخیــر طــای بازیافتــی در حــدود 
یــک ســوم مجمــوع تولیــدات ســاالنه طــا را تشــکیل

داده است.

(World Gold Council , 2017)
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2- تجارت طال
2-1- صادرات طال  

ــورهای  ــا  در کش ــادرات ط ــال 2016 ارزش ص در س
مختلــف بالــغ بــر 324.6 میلیــارد دالر بــوده اســت کــه 
ــت.  ــه اس ــش یافت ــل %5.8 افزای ــال قب ــه س ــبت ب نس
صــادرات طــا در ایــن ســال در کشــور ســوئیس 
ــا ــا 82.3 میلیــارد دالر بــوده و ایــن کشــور ب معــادل ب

اول  رتبــه  درصــدی،   25.3 ســهم  داشــتن  اختیــار  در 
ــت.                 ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــا را ب ــی ط ــادرات جهان ص
ــه هــای  ــکا و انگلســتان در رتب ــارات، آمری هنــگ کنــگ، ام
ــه 65  ــد. ســوئیس در ســال 2016 ب ــه ان ــرار گرفت ــدی ق بع

ــت. ــرده اس ــادر ک ــا ص ــا ط ــور دنی کش

7

) Statista , 2017(

کشــورهای آســیایی در ســال 2016 در حــدود 120.8 
میلیــارد دالر طــا صــادر نمــوده انــد و %37.2 از 
صــادرات جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــن 
ــمالی  ــکای ش ــد، در آمری ــا 35 درص ــرای اروپ ــهم ب س
ــد و در  ــب 11 و 7 درص ــه ترتی ــن ب ــکای التی و آمری
ــار  ــت. در آم ــوده اس ــد ب ــیه 5 درص ــا و اقیانوس آفریق
مــورد بررســی در ایــن گــزارش رقمــی بــرای صــادرات 

ــزار ش نشــده اســت. ــران گ ــا در ای ط

(World’s top export , 2017)

ســال  در  موجــود  آمــار  آخریــن  اســاس  بــر 
2012،  ایــاالت متحــده آمریــکا، ایتالیــا، چیــن و 
هنــد بزرگتریــن تولیدکننــدگان طــای بازیافتــی

ــن  ــی پنجمی ــده عرب ــارات متح ــد و ام ــوده ان ــان ب در جه
ــت. ــوده اس ــال ب ــن س ــا در ای ــده ط ــت کنن ــور بازیاف کش

(World’s top export , 2017)

نمودار9- ده کشور برتر در بازیافت طا در سال2012

نمودار10- ارزش و سهم صادرات طا در جهان در سال 2015 

نمودار11- سهم صادرات طا در مناطق مختلف دنیا در سال 2016
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نمودار12- سهم کشورها از واردات طا  در سال 2016

8

نمودار13- ارزش واردات طا در ایران طی سال های 2005 تا 2015

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

2-2- واردات طال 
در ســال 2016 ســوئیس بــا رقمــی معــادل 82.9 میلیــارد 
دالر، ســهمی در حــدود 24 درصــد از ارزش واردات جهانــی 

طــا را بــه خــود اختصــاص داده وبزرگتریــن وارد کننــده

 
چیــن،  کشــورهای  اســت.  بــوده  جهــان  در  طــا 
ترتیــب  بــه  کنــگ  هنــگ  و  امــارات  انگلســتان، 
انــد. داشــته  اختیــار  در  را  بعــدی  هــای  رتبــه 

ســالهای  طــی  طــا  واردات  ارزش  از  ایــران  ســهم 
اخیــر بســیار ناچیــز بــوده اســت. بیشــترین میــزان 
ــت، ــال 2012 اس ــه س ــوط ب ــران مرب ــا در ای واردات ط

کــه طــی آن بطــور بــی ســابقه ای رقمــی بالــغ بــر 6.5 
میلیــارد دالر طــا وارد کشــور شــد. 

2-3- قیمت طال
تــا ابتــدای دهــه 1970 قیمــت طــا کمتــر از 40 دالر بــر 
اونــس بــوده ، امــا پــس از آن بــا رشــد شــتابانی بــه حــدود 
600 دالر بــر اونــس رســیده و تــا ســال 2001 بــا نوســانات 
زیــاد همــراه بــوده اســت.  پــس از آن و تا ســال 2011 روند 
تغییــرات قیمــت طــا یــک رونــد صعــودی بــوده بــه نحوی

کــه از حــدود 800 دالر بــر اونــس در ســال 2007 بــه 
حــدود 1800 دالر در ســال 2011 رســید. پــس از ســال 
2011 و وقــوع بحــران اقتصــادی جهانــی در ایــن ســال، 
ــرز  ــه م ــی، ب ــی کاهش ــد کل ــک رون ــا ی ــا ب ــت ط قیم

ــر اونــس در نوامبــر 2017 رســید.  1300 دالر ب

نمودار 14- روند تغییرات قیمت طا در یکصد سال گذشته

(www.macrotrends.net)

(\https:\\atlas.media.mit.edu)
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2-4- مصرف طال
کشــورهای آســیایی بزرگتریــن بــازار مصــرف طــا 
ــرار  ــد  ق ــن و هن ــا چی ــدر آنه ــتند و در ص ــا هس در دنی
دارند.کشــورهای خاورمیانــه نیــز یکــی از مهمتریــن

بازارهــای مصــرف طــا درجهــان هســتندکه بخــش اعظــم 
ــه زیــورآالت اســت. ــوط ب ــازار مرب ایــن ب

9

نمودار17- روند تغییرات میزان مصرف طا در خاورمیانه

نمودار16-کشورهای عمده مصرف کننده طا  در جهان در سال 2016

(World Gold Council , 2017)

نمودار15- روند تغییرات قیمت طا طی سالهای 2007 تا 2017

(www.macrotrends.net)

کشــورهای  در  طــا  مصــرف  میــزان  بیشــترین 
کــه  اســت   2013 ســال  بــه  مربــوط  خاورمیانــه 
آن  از  پــس  امــا  اســت،  بــوده  تــن   567 درحــدود 
ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــد نزول ــا رون ــرف ط مص

 

ــده طــا  ــن مصــرف کنن ــر بزرگتری ــالهای اخی ــه در س ترکی
درمنطقــه خاورمیانــه بــوده اســت. در ســال 2016 عربســتان، 
ــد. امــارات و ایــران در جایــگاه هــای بعــدی قــرار گرفتــه ان

(World Gold Council , 2017)
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نمودار19- ارزش تولید و سهم طا از مجموع ارزش تولیدات معدنی کشور در بازه 10ساله 

10

نمودار18- مصرف طا در خاورمیانه به تفکیک کشورها

جدول4- شرکت های عمده تولید کننده طا در جهان

(World Gold Council ، 2017)
2-5 - شرکت های فعال طال

زمینــه  در  فعــال  هــای  شــرکت  مهمتریــن  از  فهرســتی 
 شــرکت بَریــک گلــد کانــادا هماننــد چنــد ســال گذشــته، در اســتخراج طــا در ســال 2016 در جــدول 4 ارائــه شــده اســت.

صــدر تولیــد کننــدگان طــا قــرار دارد.

3- اقتصادطال در ایران
 3-1- ارزش تولیدات طال 

ســال  در  ایــران  در  طــا  معدنــی  تولیــدات  ارزش   
کــه  بــوده  ریــال  113میلیــون  حــدود  در   1385
میلیــون   575 بــه   1394 ســال  در  مقــدار  ایــن 
تولیــدات ســهم  اســت.  کــرده  پیــدا  افزایــش  ریــال 

ــی کشــور طــی  ــدات معدن ــوع ارزش تولی طــا از مجم
ایــن ســالها همــواره کمتــر از یــک درصــد بــوده، 
امــا همیــن ســهم انــدک نیــز نوســانات زیــادی

 داشته است.

  )مرکز آمار ایران، 2015(

(World Gold Council ، 2017)
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نمودار20- هزینه معادن طا به تفکیک بخش های مختلف در کشور

3-2- هزینه های تمام شده 
ــران را  ــا در ای ــادن ط ــا در مع ــه ه ــم هزین ــش اعظ بخ
هزینــه هــای مربــوط بــه نیــروی کار تشــکیل مــی دهد و                              

ســهم ایــن بخــش از مجمــوع هزینــه هــای معــادن معــادل بــا 
63/8 درصــد مــی باشــد.

3-3- ارزش افزوده
ارزش افــزوده معــادن طــای کشــور در ســال 2006 در 
حــدود 98.4 میلیــارد ریــال بوده کــه این میزان در ســال 
ــال رســیده اســت. ــارد ری ــه بیــش از 401 میلی 2015 ب

ســهم ارزش افــزوده معــادن طــا از کل ارزش افــزوده معــادن 
کشــور نوســانات زیــادی داشــته، امــا در مجمــوع رونــد 

ــت. ــرده اس ــی ک ــی را ط کاهش

نمودار21- ارزش افزوده معادن طا در ایران و سهم از ارزش افزوده معادن کل کشور در سالهای اخیر

ــص  ــد ناخال ــا از تولی ــادن ط ــزوده مع ــهم ارزش اف س
ــا ــوده و ب ــز ب ــیار ناچی ــال بس ــی ده س ــور ط ــی کش مل

نوســانات زیــادی همــراه بــوده اســت. ســهم مذکــور در ســال 
2015 معــادل 0.004 درصــد بــوده اســت.

نمودار22- سهم ارزش افزوده معادن طا از تولید ناخالص داخلی در کشور در بازه زمانی 9 ساله

  )مرکز آمار ایران، 2015(

  )مرکز آمار ایران، 2015(

  )مرکز آمار ایران، 2015(
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نمودار23- میزان و سهم اشتغال معادن طا در کشور در سالهای اخیر 

3-4- اشتغال معادن طال
اشــتغال  میــزان   2015 تــا   2006 ســاله  ده  دوره  در 
معــادن طــا رونــد رو بــه رشــدی داشــته و از حــدود 
ســال  در  نفــر   669 بــه   2006 ســال  در  نفــر   223
درصــد(.  13 رشــد  )نــرخ  اســت  رســیده   2015

شــاغلین  کل  از  طــا  معــادن  شــاغلین  ســهم 
درصــد  0.4 از  دوره  ایــن  در  کشــور  در  معــادن 

دوره  انتهــای  در  درصــد   0.7 بــه  دوره  ابتــدای  در 
ارتقاء یافته است.

3-5-بهره وری  طال
 در بررســی وضعیــت بهــره وری معــادن طــا در ایــران، 
متوســط                                       )2006-2015( ســاله   9 زمانــی  بــازه  در 
بهــره وری کل عوامــل تولیــد )نســبت ارزش افــزوده بــه 
ــبت  ــروی کار )نس ــره وری نی ــط به ــا( و متوس ــه ه کل هزین
ترتیــب 5 و 7 بــه  بــه جبــران خدمــات(،  افــزوده  ارزش 

ــن  ــروی کار در ای ــره وری نی ــت. به ــده اس ــبه ش محاس
دوره دارای رونــد کاهشــی بــوده و از 8/6 در ابتــدای 
ــره وری  ــت. به ــه اس ــل یافت ــا تقلی ــه 1/3در انته دوره ب
ــه 2/1  ــد از 4/6 ب ــا همیــن رون کل عوامــل تولیــد نیــز ب

ــت.  ــه اس ــش یافت کاه

نمودار24- روند بهره وری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن طا در کشور در بازه زمانی 9 ساله  

  )مرکز آمار ایران، 2015(

  )مرکز آمار ایران، 2015(
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