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بــا جهانــی شــدن اقتصــاد و گســترش پیوندهــای اقتصــادی کشــورها بــا یکدیگــر،
آمــار ،داده هــا و شــاخص هــای مقایســه ای اهمیتــی بیــش از پیــش یافتــه
اســت و بــر همیــن اســاس برخــی ســازمان هــای معتبــر بیــن المللــی اقــدام
بــه گــردآوری و انتشــار ایــن آمــار و شــاخص هــا در دوره هــای زمانــی منظــم
نمــوده انــد .بدیهــی اســت اطــاع از آخریــن وضعیــت ایــن شــاخص هــا در
حــوزه هــای گوناگــون خواهــد توانســت نقشــی بــه ســزا در تصمیــم گیــری هــای
اقتصــادی ســرمایه گــذاران و فعــاالن تجــاری و دیگــر ذینفعــان داشــته باشــد .در
ایــن راســتا پایــگاه ملــی داده هــای علــوم زمیــن نیــز بــه عنــوان مرجــع رســمی
ارائــه آمــار علــوم زمیــن ســعی نمــوده اســت تــا بــا انتشــار مســتمر و فراگیــر
گزارشــات آمــاری از شــاخص هــای مذکــور در حــوزه معــدن ضمــن کمــک بــه
فراهــم نمــودن شــفافیت در فضــای کالن اقتصــادی کشــور ،دسترســی فعــاالن
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.

پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
کارگروه نقشه راه
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مدیر اجرایی :سید مهران حیدری
مشاور علمی :بهرام محقق
تهیه کنندگان :ملیحه سادات فاضلی ،هادی محمد دوست
صفحه آرایی :ریحانه شریفی ،طاهره مجیدی
ویرایش :ناهید اسدی ،میترا آقاجانی
طراح جلد :سید مهرداد بطحایی

با تقدیر و تشکر از متامی همکاران محرتم در کارگروه نقشه راه و
پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

فهرست
 -1فرآیند تولید طال
 -1-1ذخایر
 -2-1معادن
 -3-1تولیدات
 -4-1بازیافت
 -2تجارت طال
 -1-2صادرات
 -2-2واردات
 -3-2قیمت
 -4-2مرصف
 -5-2رشکت های فعال طال
 -3اقتصاد طال در ایران
 -1-3ارزش تولیدات
 -2-3هزینه های متام شده
 -3-3ارزش افزوده
 -4-3اشتغال معادن طال
 -5-3بهره وری طال
منابع

3
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
10
11
11
12
12
13

فرآیند تولید طال
مقدمه
از هــزاران ســال پیــش طــا بصورت تکــه های درخشــان
زرد رنــگ در طبیعــت و در بســتر رودخانــه هــا یافــت
شــده و بشــر را مجــذوب خــود کــرده اســت .خلــوص،
جــا ،درخشــندگی ،رنــگ زیبــای طبیعــی ،مقاومــت
در برابــر کــدر شــدن و همچنیــن قابلیــت انعطــاف آن،
باعــث شــده تــا کار کــردن بــا طــا و نگهــداری از آن
بســیار لــذت بخــش و دلپذیــر باشــد .طــا در طــول
تاریــخ همــواره یــک ابــزار قدرتمنــد در تعامــات جوامــع
بــوده و از داد و ســتد تــا ســاخت ابزارهــای مختلــف،

روابــط سیاســی -تجــاری ملــت هــا و بســیاری کاربردهــای
دیگــر همــواره نقــش پــر رنــگ خــود را ایفــا نمــوده اســت.
در جهــان امــروز نیــز بــازار بــزرگ و پیچیــده طــا بازیگــر
مهــم صحنــه اقتصــاد ،سیاســت ،فرهنــگ و تکنولــوژی
نویــن اســت .ایــن فلــز ارزشــمند در تمــام قــاره هــا بجــز
قطــب جنــوب معدنــکاری مــی شــود ،بــه سرتاســر جهــان
حمــل مــی شــود تــا تصفیــه و خالــص ســازی شــده و بــه
شــکل هــای گوناگــون بــه مشــتری هــا فروختــه شــود.

 -1فرآیند تولیدطال

 -1-1ذخایرطال

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

حــدود  9500تــن طــا (معــادل بــا  16.7درصــد از
کل ذخیــره جهــان) در رتبــه اول قــرار داشــته اســت.
روســیه ،آفریقــای جنوبــی و اندونــزی در رتبــه هــای
بعدی قرار دارند.
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نمودار -1میزان و سهم کشورها از ذخایر طال در جهان

)(USGS , 2017

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

بــر اســاس گــزارش انجمــن جهانــی طــا
( )World gold councilمقــدار ذخایــر رســمی طــای
جهــان کــه بصــورت شــمش و نظایــر آن در بانــک
مرکــزی کشــورها نگهــداری مــی شــود در مــاه نوامبــر
 2017برابــر بــا  33.5هــزار تــن بــوده اســت .کشــور
آمریــکا بــا داشــتن  8.1هــزار تــن طــا در رتبــه اول
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
ایــن اســاس ،ایــاالت متحــده بــه تنهایــی در حــدود یــک
چهــارم ذخیــره طــای دنیــا را در اختیــار دارد و تقریبــاً
همیــن مقــدار نیــز در اختیــار ســه کشــور اروپایــی آلمــان،
ایتالیا و فرانسه است.

نمودار -2میزان و سهم کشورها از ذخایر رسمی طال در جهان

)(World Gold Council , 2017

3

فرآیند تولید طال
بــر مبنــای همیــن آمــار ،در منطقــه خاورمیانــه ،کشــور
ترکیــه بــا دارا بــودن حــدود  495تــن طــا در رتبــه
اول جــای گرفتــه و پــس از آن کشــورهای عربســتان
و لبنــان قــرار دارنــد .ایــران از نظــر ذخایــر رســمی طــا

در بیــن  40کشــور اول دنیــا قــرار مــی گیرد .میــزان ذخایر
طــای ایــران ،در ســال  1391در حــدود  90تــن اعــام
شــده اســت (روزنامــه دنیــای اقتصــاد.)1394/06/31 ،

نمودار -3میزان ذخایر رسمی طال در کشورهای خاورمیانه

)(World Gold Council , 2017

بــا توجــه بــه اکتشــافات جدیــد انجــام شــده هزینــه
عملیــات اکتشــافی طــا در ســطح کشــور از  14میلیــارد
ریــال در ســال  1394بــه رقمــی بالــغ بــر  42میلیــارد

ریــال در ســال 1395رســیده اســت .همچنیــن
ذخیــره قطعــی طــا از  140تــن در ســال 94
بــه  330هــزار تــن در ســال  95رســیده اســت.
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جدول -1میزان اکتشافات و ذخیره (قطعی و احتمالی) طال در ایران

)وزارت صنعت -معدن -تجارت(2017،

 -2-1معادن طال

یــک معــدن طــا در مقیــاس جهانــی بایــد حداقــل
 100تــن فلــز طــا داشــته باشــد 10 .معــدن بــزرگ

طــای دنیــا بــر اســاس میــزان کانســنگ بصــورت زیــر
آورده شــده اســت.

جدول -2میزان و سهم از تولیدات طال در جهان

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

)(Mining Global , 2017

در ایــران حــدود  74کانســار و اندیــس طــا شــناخته
شــده اســت .معــادن «زرشــوران» و «آقدره» در
آذربایجانغربــی« ،ســاری گونــای» در کردســتان« ،موتــه»
در اصفهــان« ،کــوه زر» در خراســان رضــوی مهمتریــن

کانســارهای ایــن فلــز در ایــران بــه شــمار
میآینــد .معــدن طــای زرشــوران در ایــران
بــا  105تــن ذخیــره تنهــا معــدن طــای ایــران
در مقیاس جهانی است.
4

فرآیند تولید طال
جدول -3کانسارهای بزرگ طال در ایران

)پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور (2016

 -3-1تولیدات طال
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در ســال  2015میــزان تولیــد جهانی فلز طــا در حدود
 3088تــن 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  15درصــد از کل تولیــد جهانی طال

را بــه خــود اختصــاص داده اســت .اســترالیا ،روســیه و ایــاالت
متحــده پــس از چیــن مهمتریــن تولیدکننــدگان طــا در
دنیــا هســتند .همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن میانگیــن تولیــد
 3تــن طــا در ســال ،ایــران کمتــر از  0.1درصــد از تولیــد
جهانــی طــا در ســال هــای اخیــر را در اختیار داشــته اســت.

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

نمودار -4میزان و سهم کشورها از تولید طال در جهان

)(WMD , 2017

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

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

نمودار -5تولید طال در جهان به تفکیک مناطق

5

)(World Gold Council , 2017

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

ســهم ایــران از تولیــدات طــا در جهــان نیــز رونــد
افزایشــی داشــته و از  0.04درصــد در ســال  2011بــه
 0.08درصــد در ســال  2015تغییــر کــرده اســت.

نمودار -6روند توليد طال در ایران و سهم آن از تولیدات جهانی

)(WMD , 2017

 -4-1بازیافت طال
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ســاالنه درجهــان در حــدود  1200تــن طــا بازیافــت
مــی شــود .ایــن میــزان طــا از منابعــی ماننــد
زیــورآالت مســتعمل (حــدود  ،)90%کامپیوتــر ،موبایــل
و ســایر وســایل الکترونیــک (حــدود  )10%و ســایر
منابعــ بازیافتــ م��ی شوــد .در ســال  2016در حــدود

 1295تــن طــا بازیافــت شــده اســت کــه نســبت
بــه ســال قبــل از آن حــدود  16درصــد رشــد داشــته
اســت .در ســال هــای اخیــر طــای بازیافتــی در حــدود
یــک ســوم مجمــوع تولیــدات ســاالنه طــا را تشــکیل
داده است.

نمودار -7میزان تولیدات طالی معادن و طالی بازیافتی در سال های مختلف

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

)(World Gold Council , 2017

نمودار -8نسبت طالی بازیافت شده نسبت به طالی تولید شده در معادن در سال 2016

)(World Gold Council , 2017
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تجارت طال
بــر اســاس آخریــن آمــار موجــود در ســال
 ،2012ایــاالت متحــده آمریــکا ،ایتالیــا ،چیــن و
هنــد بزرگتریــن تولیدکننــدگان طــای بازیافتــی

در جهــان بــوده انــد و امــارات متحــده عربــی پنجمیــن
کشــور بازیافــت کننــده طــا در ایــن ســال بــوده اســت.

نمودار -9ده کشور برتر در بازیافت طال در سال2012

() Statista , 2017

 -2تجارت طال

 -1-2صادرات طال
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در ســال  2016ارزش صــادرات طــا در کشــورهای
مختلــف بالــغ بــر  324.6میلیــارد دالر بــوده اســت کــه
نســبت بــه ســال قبــل  5.8%افزایــش یافتــه اســت.
صــادرات طــا در ایــن ســال در کشــور ســوئیس
معــادل بــا  82.3میلیــارد دالر بــوده و ایــن کشــور بــا

در اختیــار داشــتن ســهم  25.3درصــدی ،رتبــه اول
صــادرات جهانــی طــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
هنــگ کنــگ ،امــارات ،آمریــکا و انگلســتان در رتبــه هــای
بعــدی قــرار گرفتــه انــد .ســوئیس در ســال  2016بــه 65
کشــور دنیــا طــا صــادر کــرده اســت.

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

نمودار -10ارزش و سهم صادرات طال در جهان در سال 2015

)(World’s top export , 2017

نمودار -11سهم صادرات طال در مناطق مختلف دنیا در سال 2016

کشــورهای آســیایی در ســال  2016در حــدود 120.8
میلیــارد دالر طــا صــادر نمــوده انــد و  37.2%از
صــادرات جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد .ایــن
ســهم بــرای اروپــا  35درصــد ،در آمریــکای شــمالی
و آمریــکای التیــن بــه ترتیــب  11و  7درصــد و در
آفریقــا و اقیانوســیه  5درصــد بــوده اســت .در آمــار
مــورد بررســی در ایــن گــزارش رقمــی بــرای صــادرات
طــا در ایــران گــزار ش نشــده اســت.
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تجارت طال
 -2-2واردات طال

در ســال  2016ســوئیس بــا رقمــی معــادل  82.9میلیــارد
دالر ،ســهمی در حــدود  24درصــد از ارزش واردات جهانــی
طــا را بــه خــود اختصــاص داده وبزرگتریــن وارد کننــده

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

نمودار -12سهم کشورها از واردات طال در سال 2016

ســهم ایــران از ارزش واردات طــا طــی ســالهای
اخیــر بســیار ناچیــز بــوده اســت .بیشــترین میــزان
واردات طــا در ایــران مربــوط بــه ســال  2012اســت،

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

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

نمودار -13ارزش واردات طال در ایران طی سال های  2005تا 2015
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 -3-2قیمت طال

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

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

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

کــه از حــدود  800دالر بــر اونــس در ســال  2007بــه
حــدود  1800دالر در ســال  2011رســید .پــس از ســال
 2011و وقــوع بحــران اقتصــادی جهانــی در ایــن ســال،
قیمــت طــا بــا یــک رونــد کلــی کاهشــی ،بــه مــرز
 1300دالر بــر اونــس در نوامبــر  2017رســید.

نمودار  -14روند تغییرات قیمت طال در یکصد سال گذشته

)(www.macrotrends.net
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تجارت طال
نمودار -15روند تغییرات قیمت طال طی سالهای  2007تا 2017

)(www.macrotrends.net

 -4-2مصرف طال

کشــورهای آســیایی بزرگتریــن بــازار مصــرف طــا
در دنیــا هســتند و در صــدر آنهــا چیــن و هنــد قــرار
دارند.کشــورهای خاورمیانــه نیــز یکــی از مهمتریــن

بازارهــای مصــرف طــا درجهــان هســتندکه بخــش اعظــم
ایــن بــازار مربــوط بــه زیــورآالت اســت.
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نمودار-16کشورهای عمده مصرف کننده طال در جهان در سال 2016

)(World Gold Council , 2017

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

بیشــترین میــزان مصــرف طــا در کشــورهای
خاورمیانــه مربــوط بــه ســال  2013اســت کــه
درحــدود  567تــن بــوده اســت ،امــا پــس از آن
مصــرف طــا رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه اســت.

ترکیــه در ســالهای اخیــر بزرگتریــن مصــرف کننــده طــا
درمنطقــه خاورمیانــه بــوده اســت .در ســال  2016عربســتان،
امــارات و ایــران در جایــگاه هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد.

نمودار -17روند تغییرات میزان مصرف طال در خاورمیانه

)(World Gold Council , 2017
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تجارت طال
نمودار -18مصرف طال در خاورمیانه به تفکیک کشورها

 - 5-2شرکت های فعال طال
فهرســتی از مهمتریــن شــرکت هــای فعــال در زمینــه
اســتخراج طــا در ســال  2016در جــدول  4ارائــه شــده اســت.

)(World Gold Council ، 2017

شــرکت بَریــک گلــد کانــادا هماننــد چنــد ســال گذشــته ،در
صــدر تولیــد کننــدگان طــا قــرار دارد.

جدول -4شرکت های عمده تولید کننده طال در جهان
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)(World Gold Council ، 2017

 -3اقتصادطال در ایران

 -1-3ارزش تولیدات طال

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

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

طــا از مجمــوع ارزش تولیــدات معدنــی کشــور طــی
ایــن ســالها همــواره کمتــر از یــک درصــد بــوده،
امــا همیــن ســهم انــدک نیــز نوســانات زیــادی
داشته است.

نمودار -19ارزش تولید و سهم طال از مجموع ارزش تولیدات معدنی کشور در بازه 10ساله

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

بخــش اعظــم هزینــه هــا در معــادن طــا در ایــران را
هزینــه هــای مربــوط بــه نیــروی کار تشــکیل مــی دهد و

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

نمودار -20هزینه معادن طال به تفکیک بخش های مختلف در کشور

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

ارزش افــزوده معــادن طــای کشــور در ســال  2006در
حــدود  98.4میلیــارد ریــال بوده کــه این میزان در ســال
 2015بــه بیــش از  401میلیــارد ریــال رســیده اســت.

ســهم ارزش افــزوده معــادن طــا از کل ارزش افــزوده معــادن
کشــور نوســانات زیــادی داشــته ،امــا در مجمــوع رونــد
کاهشــی را طــی کــرده اســت.
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نمودار -21ارزش افزوده معادن طال در ایران و سهم از ارزش افزوده معادن کل کشور در سالهای اخیر

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

(مرکز آمار ایران)2015 ،

ســهم ارزش افــزوده معــادن طــا از تولیــد ناخالــص
ملــی کشــور طــی ده ســال بســیار ناچیــز بــوده و بــا

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

نمودار -22سهم ارزش افزوده معادن طال از تولید ناخالص داخلی در کشور در بازه زمانی  9ساله
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(مرکز آمار ایران)2015 ،

اقتصاد طال در ایران
 -4-3اشتغال معادن طال

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

ســهم شــاغلین معــادن طــا از کل شــاغلین
معــادن در کشــور در ایــن دوره از  0.4درصــد
در ابتــدای دوره بــه  0.7درصــد در انتهــای دوره
ارتقاء یافته است.

نمودار -23میزان و سهم اشتغال معادن طال در کشور در سالهای اخیر

(مرکز آمار ایران)2015 ،
-5-3بهره وری طال

نمودار -24روند بهره وری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن طال در کشور در بازه زمانی  9ساله
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در بررســی وضعیــت بهــره وری معــادن طــا در ایــران،
در بــازه زمانــی  9ســاله ( )2006-2015متوســط
بهــره وری کل عوامــل تولیــد (نســبت ارزش افــزوده بــه
کل هزینــه هــا) و متوســط بهــره وری نیــروی کار (نســبت
ارزش افــزوده بــه جبــران خدمــات) ،بــه ترتیــب  5و 7

محاســبه شــده اســت .بهــره وری نیــروی کار در ایــن
دوره دارای رونــد کاهشــی بــوده و از  8/6در ابتــدای
دوره بــه 1/3در انتهــا تقلیــل یافتــه اســت .بهــره وری
کل عوامــل تولیــد نیــز بــا همیــن رونــد از  4/6بــه 2/1
کاهــش یافتــه اســت.

گزارش آماری وضعیت طال در ایران

(مرکز آمار ایران)2015 ،
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