




































به نام خداوند زمین و آسمانها

با جهاني شدن اقتصاد و گسترش پيوندهاي اقتصادي کشورها با يکديگر،
آمار ،داده ها و شاخص هاي مقايسه اي ،اهميتي بيش از پيش يافته است .
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انتشار اين آمار و شاخص ها در دوره هاي زماني منظم نموده اند .
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فرآيند توليد سرب

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

مقدمه
سولفید توده ای ،ایرلندی و  )اتفاق میافتد .ذخایر سرب در
خاستگاه تکتونیکی ریفتی و همچنین در محیطهای کوهزایی
تشکیل میشوند و به لحاظ زمانی در دوران دوم و سوم زمین-
شناسی ،دارای بیشترین فراوانی هستند .استخراج این معادن به
دو صورت روباز (عمدتاً) و زیرزمینی انجام میگیرد .کشور ایران
به دلیل جایگاه زمینشناسی مناسب و محیط تکتونیکی ویژه
خود ،دربردارنده ایالتهای فلززایی سرب -روی متعددی بوده و
می توان آن را به عنوان یکی از مناقن دارای پتانسیل باالی
سرب -روی در ن ر گرفت .بیشترین کاربرد فلز سرب مرتبط با
ساختن باتریها بوده و بخشی از آن نیز در نورد ،پوشف کابل،
آلیاژ و مهمات مورد استفاده قرار میگیرد.

فلز سرررب با عالمت اختصرراری  ،رنگ آبی خاکسررتری ،عدد
اتمی  82و جرم اتمی  ،207/9یکی از شررف فلزی اسررت که از
هزاره چهارم قبل از میالد مسیح شناخته شده و مورد استفاده
قرار گرفته اسررت .قبن ن ر باسررتان شررناسرران ،مصررریها
قدیمیترین قومی بودندکه سررررب را برای لعاب ظروف به کار
برده و از کانیهای نقرهدار آن ،نقره استخراج میکردند .مصرف
سرب در ایران تا قبل از جنگ جهانی دوم ناچیز بوده ولی پس
از آن اهمیت یافت و از سرب به عنوان یک محصول صادراتی و
ارز آور استفاده گردید .
به لحاظ تشکیل ،کانیسازی سرب نیز همانند روی به صورت
هیدروترمال (اپیترمال ،اسکارن) و رسوبی  -رسوبی (سدکس،

-1فرآيند توليد سرب
-1-1ذخاير 
کشررورهای چین و روسرریه به ترتیب با  17و  6.4میلیون تن
ذخیره ،در رتبه دوم و سررروم قرار دارند .ایران با ذخیره 540
هزار تن و سرره  0.6درصرردی از ذخایر سرررب جهان ،در مقام
پانزده در بین سایر کشورها قرار گرفته است.

بر ا ساس اعالم سازمانهای بینالمللی ( ،)مجموع
ذخایر قطعی سررررب در جهان در سرررال  ،2016در حدود 89
میلیون تن اسررت که بخف عمده آن در کشررور اسررترالیا قرار
دارد .ذخایر سرررب در اسررترالیا  35میلیون تن (در حدود 40
درصررد از کل ذخیره جهان) برآورد شررده اسررت و پس از آن

نمودار -1میزان و سه کشورها از ذخایر معدنی سرب در جهان 

میلیون تن
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()SGS, 2017
 -1-2توليد
متحده آمریکا به ترتیب با  453و  346هزارتن تولید (معادل با
 9.6و  7.4درصد از مجموع تولید جهان) ،در جایگاههای بعدی
قرار داشتهاند.ایران با تولید معادل  42هزارتن و سه
0.9درصدی رتبه چهارده تولید سرب در جهان در سال 2016
قرار داشته است.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده در سال  ،2016در
حدود  4.7میلیون تن سرب در جهان تولید شده است.
ب زرگترین تولیدکنندگان سرب در جهان کشورهای چین،
استرالیا و ایاالت متحده آمریکا بوده اند .چین در این سال به
تنهایی بیف از  47.4درصد از تولیدات جهانی سرب (حدود 2.2
میلیون تن) را در اختیار داشته و کشورهای استرالیا و ایاالت

5

فرآيند توليد سرب

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران
نمودار -2میزان و سه کشورها از تولید سرب در جهان
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))WMD, 2018
رق  4.7میلیون تن در سال  ،2016کاهف یافته است .روند
تولیدات سرب در ایران بر خالف روند جهانی از سال  2012تا
 2014کاهشی بوده و از  45هزار تن در سال  2012با نرخ رشد
 -10.6درصد ،به  36هزار تن در سال  2014رسیده است .اما
در سالهای بعدی روند رو به رشدی داشته و به  42هزار تن در
سال  2016رسیده است.

نمودار  -3مقایسه روند تولیدات سرب در جهان و ایران را در
دوره  ،2011-2016نشان میدهد .تولیدات سرب در جهان از
سال  2011تا  2014همواره افزایشی بوده و از  4.8میلیون تن
در سال  2011با نرخ رشد  3.4درصد ،به  5.3میلیون تن در
سال  2014رسیده است ،اما در سالهای بعد کاهف قابل
مالح ه ای در روند تولیدات سرب در جهان اتفاق افتاده و به

نمودار-3روند تولید سرب در جهان و ایران
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2016

2012
2013
تولیدات سرب درجهان

2014
2015
تولیدات سرب در ایران

2011

))WMD, 2018
روند کاهشی داشته و به  0.7درصد در سال  2014تنزل یافته
اما بعد از آن روند افزایشی داشته و به  0.9درصد در سال ،
ارتقا یافته است.

متناسب با افزایف و کاهف تولید سرب در ایران ،سه تولیدات
سرب ایران از تولید جهانی نیز دارای نوساناتی بوده است .سه
ایران از تولیدات سرب در جهان در سالهای  2012تا 2014
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نمودار -4سه ایران از تولید سرب در جهان در بازه زمانی  ساله
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-1-3انواع توليدات فرآوري شده
مت حده و کره جنوبی به ترت یب با تول ید  1099و  820هزار
تن ،در جایگاه های دوم و سررروم قرار گرفتهاند .ایران در این
سال با تولید  76هزار تن سرب پاالیف شده ،رتبه بی ست و
هفت در جهان و رتبه نه در آسیا را دارا بوده است.

در حال حاضررر سرراالنه بیف از  15میلیون سرررب در جهان
تولید و پاالیف می شود که در حدود  56در صد آن مربوط به
قاره آسررریاسرررت .در سرررال  2016چین با تولید بیف از 4.5
میلیون تن سرب پاالی شگاهی (ت صفیه شده) به تنهایی حدود
 28درصد از تولیدات جهانی را در اختیار داشته است وایاالت

نمودار  -5تولید سرب پاالیشگاهی در جهان به تفکیک کشورها در سالهای اخیر 





هزار تن
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کره جنوبی

4
ژاپن





هند

چین

ایاالت متحده

اروپا

()ILZSG, 2018

روند جهانی ،تا سال  2014دارای سیر نزولی بوده بطوریکه از
 81هزار تن در سال  2012با نرخ رشد  -5.7درصد به  72هزار
تن در سال  2014کاهف یافته است ،اما در سالهای بعد
افزایف قابل توجهی داشته و به رقمی بالغ بر  84هزار تن در
سال ( 2016نرخ رشد  8.0درصد) افزایف یافته است .سه
ایران از تولیدات پاالیشگاهی نیز تا سال  2014رو به کاهف
بوده اما در سالهای بعدی رو به رشد بوده و به  0.74درصد در
سال  2016رسیده است.

بررسی روند تولیدات فرآوری سرب در جهان و ایران نشان می
دهد ،تولیدات سرب پاالیشگاهی جهان در سالهای اخیر
نوسانات زیادی داشته ،تولید این محصول تا سال  2013رشد
چشمگیری داشته و به رقمی بالغ بر  11میلیون تن رسیده است
اما در سالهای بعد روند تولید سرب پاالیشگاهی در جهان رو
به کاهف رفته و به  10.7میلیون تن در سال  2015رسیده اما
در سال  2016با رشد چشمگیری به  11.3میلیون تن افزایف
یافته است .روند تولیدات پاالیشگاهی سرب در ایران برخالف
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نمودار-6روند تولید سرب پاالیشگاهی در جهان و ایران در بازه زمانی  4ساله
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نمودار -7سه ایران از تولیدات پاالیشگاهی سرب در جهان در بازه زمانی  4ساله
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-1-4بازيافت
افزایف نرخ رشد بازیافت سرب میباشد .در سال  ،2013تولید
سرب ثانویه ( حاصل از از بازیافت سرب) در جهان 6.1 ،میلیون
تن معادل با  54درصد از کل تولیدات سرب جهان برآورد شده
ا ست .مح صوالت ثانویه حا صل از بازیافت سرب ،قابلیت تأمین
همه سرررب تولید شررده در ایاالت متحده و  74درصررد سرررب
تولید شده در اروپا را داراست (.)4

امروزه در حدود نیمی از محصوالت سرب که در سراسر جهان
مورد ا ستفاده قرار میگیرد ،قبالً در سایر مح صوالت سربدار
استفاده شده و پس از بازیافت مجدداً در اختیار بشر قرار گرفته
ا ست .باقریهای سربی ،بیف از  80در صد ا ستفاده سرب در
جهان را به خود اخت صاص میدهند .ا ستفاده از سرب در قی
سرررال های اخیر افزایف یافته اسرررت که یکی از علتهای آن

8
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-2تجارت سرب 
محصوالت به همراه کد شناسایی مربوقه (کدهای آیسیک) در
جدول زیر نشان داده شده است.

سرب در بازارهای جهانی به صورت محصوالت گوناگون معدنی،
فرآوری شده و صنعتی خرید و فروش میگردد .فهرستی از این

جدول -1انواع محصوالت تجاری سرب به تفکیک کدهای آیسیک
کد آیسیک

نام محصول 
کانسنگ سرب و روی

48

کانسنگ سرب و روی اکسیدی 

44

کانسنگ سرب و روی سولفیدی 

4

کانسنگ سرب 

49

کانسنگ سرب سولفیدی 

9

گالن (سولفید سرب) 



کانسنگ سرب اکسیدی 

9

ورق سربی با ضخامت کمتر از  0.2میلی متر 



ورق سربی با ضخامت بیشتر از  0.2میلی متر 

8

شمف سرب از مواد خام 

44

پودر سرب 



پودر میکرونیزه سرب



ریخته گری سرب 

4

4

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

-2-1صادرات
به ترتیب با صدور  975و  778میلیون دالر سرب در مقامهای
دوم و سوم جهان جای گرفته اند .ارزش صادرات سرب ایران
در این سال حدود  39میلیون دالر بوده ( سه  0.7در صد) و
در جایگاه بیست و یک جهان قرار گرفته است.

ارزش صررادرات سرررب در جهان در سررال  2016حدود 5.69
میلیارد دالر برآورد شده ا ست .ک شور پرو با ارزش صادرات 1
میل یارد و 172میلیون دالر (م عادل با  21درصرررد از مجموع
ارزش صادرات سرب در جهان) ،بزرگترین صادرکننده این فلز
در سال  2016بوده و پس از آن مکزیک و ایاالت متحده آمریکا

نمودار  -8میزان و سه کشورها از ارزش صادرات سرب در جهان
17
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21






) https://atlas.media.mit.edu
درصد به  563هزار تن در سال  2016رسیده است .همچنین
ارزش صادرات سرب نیز رشد قابل توجهی در این سالها داشته

میزان صادرات سرب در ایران در سالهای اخیر رشد قابل
توجهی داشته و از  72هزار تن در سال  2009با نرخ رشد 34
9

تجارت سرب

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

و از  890میلیارد ریال در سال  2009با نرخ رشد  45درصد به
 12187میلیارد ریال در سال  2016رسیده است.
نمودار  -9میزان و ارزش صادرات سرب در ایران در بازه زمانی  7ساله 
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(اتاق بازرگانی ،صنایع ،معدن و کشاورزی تهران)2016 ،



-2-2واردات
کانادا به ترتیب با  1358و  620میلیون دالر ،در جایگاه های
بعدی قرار داشتهاند .ارزش واردات سرب ایران در این سال ،در
حدود  145هزار دالر بوده و از این ن ر در جایگاه سررری و نه
جهان قرار گرفته است.

ارزش واردات سررررب در جهان در سرررال  2016حدود 5.69
میلیارد دالر برآورد شررده اسررت .کشررور چین با ارزش واردات
 1543میلیون دالر سررررب (معادل با  27درصرررد از مجموع
ارزش واردات سرب در جهان) ،بزرگترین واردکننده این فلز در
سررال  2016بوده اسررت و پس از آن کشررورهای کره جنوبی و

نمودار -10میزان و سه کشورها از ارزش واردات سرب در جهان
24

میلیون دالر
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)) https://atlas.media.mit.edu
سرررب در این دوره با قی نوسرراناتی از  1111میلیارد ریال به
حدود  3000میلیارد ریال افزایف یافته است.

حج واردات سرب به ایران ،با نو سانات زیادی از  55هزار تن
در سرررال  2009به  43هزار تن در سرررال  2016کاهف یافته
اسررت اما بر خالف کاهف حج واردات سرررب ،ارزش واردات
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نمودار -11میزان و ارزش واردات سرب در ایران در بازه زمانی  7ساله 
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(اتاق بازرگانی ،صنایع ،معدن و کشاورزی تهران)2015،

-2-3مصرف
بزرگترین مصرف کننده سرب تصفیه شده در جهان در سال
های اخیر بوده است و پس از آن کشورهای ایاالت متحده و کره
جنوبی قرار دارند.

بر اساس مطالعات  ،در فاصله سالهای  2012تا 2015
مصرف سرب در جهان به صورت فلزی و تصفیه شده دارای روند
تقریباً ثابتی بوده است اما در سال  2015مصرف فلز سرب در
جهان افت شدیدی داشته است .مطابن نمودار ،13کشور چین

نمودار  -12مصرف سرب در جهان در بازه زمانی  6ساله 
8

89

49

94

8






9

9

8

9

هزار تن



8


8


2016

2014
2015
مصرف سرب پاالیشگاهی (تصفیه شده)

2013
مصرف فلزی سرب

2012

()ILZSG, 2017
نمودار -13مصرف سرب پاالیشگاهی (تصفیه شده) در جهان به تفکیک کشورها در بازه زمانی  4ساله 





هزار تن

4



سایر کشورها


کره جنوبی

4
ژاپن





هند

چین

ایاالت متحده

اروپا

()ILZSG, 2017

11

تجارت سرب

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

 -2-4قيمت
سال  2009رسیده است .اما بعد این نوسانات شدید ،و از اوایل
سال  2009به بعد ،روند قیمت سرب تا اوا سط سال  2011با
نوسرررا ناتی رو به افزایف بوده و به رق  2400دالر بر تن به
فروش رسیده است .از اواسط سال  2011تا اواخر سال 2015
قیمت سرررب با نوسررانات اندکی رو به کاهف بوده و به حدود
 1600دالر بر تن رسرریده اسررت .از اوایل سررال  2017تا اواخر
سرررال  2018قیمت سررررب در بازارهای جهانی با یک شررریب
مالی  ،افزایف یاف ته و در باالترین حد خود به حدود 2700
رسرریده اسررت .اما بعد از آن قیمت سرررب دوباره رو به کاهف
بوده و به  1800دالر بر تن در اواسررط سررال  2019رسرریده
است.

قیمت سرب در قی سالهای  1990تا  ،2019تغییرات زیادی
دا شته و بین  650تا حدود  1800دالر بر تن در ابتدا و انتهای
دوره در نو سان بوده ا ست .قیمت سرب تا اوایل سال  2003با
نوسررانات اندکی رو به کاهف بوده و به قیمت  500دالر بر تن
به فروش ر سیده ا ست از اوا سط سال  2003تا از اوایل سال
 2007قیمت سرب با شیب ن سبتاً تندی رو به افزایف بوده و
به قیمت  1000دالر بر تن ر سیده است .از این تاریخ به بعد تا
اوایل سررال  2008قیمت سرررب در بازارهای جهانی باشرریب
بسرریار تندی افزایف یافته و به باالترین نرخ خود در قی س ری
سال اخیر ر سیده ا ست ( 3600دالر بر تن) اما از اوایل سال
 2008روند قیمت سرررب در بازارهای جهانی به شرردت رو به
کاهف بوده و از  3600دالر بر تن به  900دالر بر تن در اوایل

نمودار  -14نوسانات قیمت سرب در بازارهای جهانی


( )nfoMine, 2017

















12

اقتصاد سرب و (روي) در ايران

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

 -3اقتصاد (سرب) و روي در ايران
موارد اقالعات مربوط به این معادن با ه ارائه میگردد .این
وضررعیت در اقالعات آماری ارائه شررده در مرکز آمار ایران نیز
وجود دارد و لذا در این بخف آمار مربوقه به صررورت سرررب و
روی ارائه گردیده است.

کان سارهای سرب و روی با توجه به شرایط و محیط ت شکیل
این دو فلز ،دارای ژنز مرتبط با یکدیگر هسرررتند و با توجه به
نوع کانسررار ممکن اسررت عیار سرررب یا روی بر دیگری غالب
باشد .با توجه به این همراهی در بیشتر موارد کانسارهای سرب
و روی با ه اکتشرراف و اسررتخراج میشرروند و لذا در بسرریاری

 -3-1ذخاير (سرب و) روي در ايران
امروزه در حدود  3درصد از ذخایر جهانی سرب و روی از معادن
ایران استخراج میگردد .از مجموع  450معدن فلزی کشور50 ،
معدن سرب و روی وجود دارد که  28معدن آن فعال 15 ،معدن
غیرفعال و  7معدن در حال تجهیز میباشد .همچنین بیف از
 600کانسار و اندیس سرب و روی در کشور شناسایی شده است.
ردیف

نام کانسار




4




مهدی آباد 
ایرانکوه 
انگوران 
کوشک 
نخلک 
عمارت 
آهنگران 

با این حال بیشترین شناخت از ذخایر سرب و روی ایران محدود
به تعداد معدودی از ذخایر بزرگ مثل انگوران ،ایرانکوه ،مهدی-
آباد ،آهنگران و کوشک میباشد (وزارت صنعت ،معدن تجارت،
.2016

جدول  -مه ترین ذخایر سرب و روی ایران
میزان استخراج (هزار تن)
عیار متوسط سرب و روی
ذخیره قطعی (میلیون تن)
9






9

.
.



8


حدود  87درصد از ذخایر سرب و روی کشور در استان
یزد متمرکز شده است ،ذخایر این استان در حدود 180
میلیون تن براورد شده و از این ن ر در رتبه اول بین سایر

تیپ کانه زایی 

رسوبی
رسوبی
رسوبی
رسوبی
رسوبی
رسوبی 
رسوبی

.





9

8
8


(پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور)2016 ،

استانها قرار گرفته است .استانهای اصفهان و زنجان به

ترتیب با  13.3و  7.6میلیون تن در رتبههای بعدی قرار
دارند.

نمودار -سه استانها از ذخایر سرب و روی در کشور
فارس
%1

سایراستانها
%2

زنجان
اصفهان
%4
%6

یزد
%87

(مرکز آمار ایران)2016 ،

13

اقتصاد سرب و (روي) در ايران

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

 -3-2توليدات (سرب و) روي در ايران
مجموع تولیدات معدنی کشرررور در این دوره نوسرررانات زیادی
دا شته ولی به قور کلی افزای شی بوده و از  0.4در صد در سال
 2007به  0.53درصد در سال  2016رسیده است .

میزان تولیدات سرب و روی در ایران از  677هزار تن در سال
 2007به رقمی بالغ بر  1888هزار تن در سال  2016ر سیده
اسرت (نرخ رشرد  12.1درصرد) .سره معادن سررب و روی از

نمودار  -ارزش تولید و سه سرب و روی از مجموع تولیدات معدنی در کشور در بازه زمانی  9ساله 
.

.

.

.



.
.

%

.

.

.4

.




.4

.

هزارتن

.4

.

.4

.4



.




2013 2014 2015 2016
سه از تولیدات معادن کشور

2012

2008 2009 2010 2011
میزان تولیدات معادن سرب و روی

2007

(مرکز آمار ایران)2016 ،

رتبه اول بین سایر استانها قرار گرفته است .استانهای فارس
و اصفهان به ترتیب با  285و  233هزار تن در رتبههای بعدی
قرار دارند.

بیف از نیمی از تولیدات سرب و روی در کشور متعلن به
استان زنجان با سه  51درصدی از تولیدات معادن سرب و
روی در کشور است .استان زنجان در سال  ،2016حدود 958
هزار تن سرب و روی در کشور تولید کرده و از این ن ر در

نمودار  -17سه استانها از تولیدات سرب و روی در کشور 
مرکزی
%8

سایر استانها
%4
زنجان
%51

فارس
%15

یزد
%10
اصفهان
%12

(مرکز آمار ایران)2016 ،

-3-3ارزش توليدات سرب و روي
نو سانات موجود متغیر بوده ا ست .این سه از سال  2007تا
 2009کاهف چ شمگیری دا شته و از  5.8در صد به  1.8تنزل
یافته است ،اما پس از آن رو به افزایف رفته و به  3.9درصد در
سال  2016رسیده است .

ارزش تولیدات سرب و روی در ایران از  1784میلیارد ریال در
سال  2007به رقمی بالغ بر 6396میلیارد ریال در سال 2016
ر سیده ا ست (نرخ ر شد  15.2در صد) .سه سرب و روی از
مجموع ارزش تولیدات معدنی کشرررور در این دوره با توجه به

14

اقتصاد سرب و (روي) در ايران

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

نمودار  -18ارزش تولیدات و سه سرب و روی از مجموع ارزش تولیدات معدنی در کشور در بازه زمانی  9ساله 
.

.8



.



.

%

4.

.

.9

.

.4



.8



.

.

میلیارد ریال

.

.8

4

.

.4

.




.
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

سه ارزش تولیدات سرب و روی از کل معادن کشور

2009

2008

2007

ارزش تولیدات سرب و روی

(مرکز آمار ایران)2016 ،

 -3-5ارزش افزوده سرب و روي 
از یک کاهف ناگهانی در سال  ،2008روند افزایف مالیمی را
قی نموده و از  1.1درصد در سال  2008به  3.7درصد در سال
 2016رسیده است.

ارزش افزوده معادن سرب و روی در ایران از  1434میلیارد ریال
در سال  2007با نرخ رشد  13.7درصد ،به رقمی بالغ بر 4571
میلیارد ریال در سال  2016افزایف یافته است .سه ارزش
افزوده معادن سرب و روی از کل ارزش افزوده معادن کشور پس

 -1به کلیه هزینههای معدن اع از ارزش مواد ،ابزار و وسایل کارک دوام ،کارهای کنتراتی ،تعمی ررات جزئ ری س راختمان و ل روازم و تجهی رزات اداری ،آزمایشگاه و
 )...که در مرکز آمار ایران با عنوان ارزش پرداختیها محاسبه و ارائه میگردد ،به غیر از هزینههای انرژی (هزینههای سوخت ،برق و آب) اقالق میگردد .

نمودار  -20ارزش افزوده معادن سرب و روی در ایران و سه آن از ارزش افزوده معادن کل کشور در بازه زمانی  9ساله 
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میلیارد ریال



.

 .




2012 2013 2014 2015 2016
سه ارزش افزوده سرب و روی از کل معادن ایران

2011

2007 2008 2009 2010
ارزش افزوده معادن سرب و روی

(مرکز آمار ایران)2016 ،

کشور جای دارد .در مجموع  81درصد از ارزش افزوده معادن
سرب و روی کشور مربوط به دو استان زنجان و اصفهان است
و سایر استانها تنها  19درصد از ارزش افزوده معادن سرب و
روی کشور را دربر میگیرند.

مطابن با حج  50درصدی تولیدات سرب و روی در استان
زنجان 60 ،درصد از ارزش افزوده معادن سرب و روی کشور
به این استان تعلن دارد (رقمی بالغ بر  2708میلیارد ریال).
همچنین استان اصفهان با رق  1019میلیارد ریال ارزش
افزوده معادن سرب و روی وسه  22درصدی در رتبه دوم در
15

اقتصاد سرب و (روي) در ايران

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران
نمودار -21سه استانها از ارزش افزوده معادن سرب و روی در کشور
فارس
%2

سایراستانها
%3

یزد
%12

مرکزی
%2

اصفهان
%22

زنجان
%59

(مرکز آمار ایران)2016 ،

 -3-6اشتغال معادن سرب و روي
سال  ، 2009سه مذکور روند افزایشی را قی نموده و به 2.8
درصد در سال  2016رسیده است.

تعداد شاغلین معادن سرب و روی در ایران از  1909نفر در سال
 2007به  1489نفر در سال  2008تقلیل یافته است .اما پس
از این سال با شیب نسبتاً مالیمی رو به افزایف بوده و به 2640
نفر در سال  2016رسیده است .سه شاغلین معادن سرب و
روی از مجموع شاغلین معادن کشور ،از  2.9درصد در سال
 2007تا  1.8درصد در سال  2009کاهف یافته ،اما پس از

استانهای اصفهان با  752نفر ،یزد  716نفر و زنجان با 688
نفر ،بیشترین تعداد شاغلین معادن سرب و روی در کشور را به
خود اختصاص داده اند .

نمودار  -22میزان و سه اشتغال معادن سرب و روی در کشور در بازه زمانی  9ساله 

%

سه شاغلین معادن سرب و روی از شاغلین معادن کل کشور
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شاغلین معادن سرب و روی

(مرکز آمار ایران)2016 ،
نمودار  -23سه استانها از شاغلین معادن سرب و روی در کشور
سایراستانها
%6

قزوین
%6

فارس
%6

اصفهان
%29

زنجان
%26
یزد
%27

(مرکز آمار ایران)2016 ،

16

اقتصاد سرب و (روي) در ايران

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

-3-4هزينههاي تمام شده
به هزینههای سرزمین 1بوده که رقمی بالغ بر  1800میلیارد
ریال معادل با  68درصد از کل هزینهها را در بر گرفته است .

در ارزیابی هزینههای صورت گرفته در بخفهای مختلف در
معادن سرب و روی ،بخف اع هزینهها در سال  2016مربوط

نمودار  -19هزینه معادن سرب و روی در ایران به تفکیک بخفهای مختلف 
67.6

27.1

5.3

5.6

انرژی

حقوق دولتی

جبران خدمات

میلیارد ریال


4


8

4


هزینه ای سر زمین

(مرکز آمار ایران)2016 ،

-3-7ارزش سرمايه گذاري سرب و روي
در دوره زمانی  2007تا  2016میزان ارزش سرمایه گذاری

توجه به حج سرمایه گذاری در این سال سه این معادن

معادن سرب و روی نوسانات زیادی داشته است و از 45

از کل ارزش سرمایه گذاری در کشور به رق  2.2درصد

میلیارد ریال در سال  2007با نرخ رشد  16درصد به 171

رسیده است .بررسی آمار ارزش سرمایه گذاری معادن سرب

میلیارد ریال در سال  2016افزایف یافته است .اما روند

وروی نشان می دهد ،علی رق روند افزایشی ارزش سرمایه

سه ارزش سرمایه گذاری معادن سرب و روی با نوسانات

گذاری معادن سرب و روی کشور در سالهای اخیر ،سه

زیادی ،رو به کاهف بوده و از  1.7درصد در سال  2007به

این معادن از ارزش سرمایه گذاری در کشور روند کاهشی

حدود  0.8درصد در سال  2016تنزل یافته است.

داشته ،واین نشان می دهد ،اگرچه میزان سرمایه گذاری
معادن سرب و روی افزایف یافته اما این افزایف ه گام با

بیشترین میزان سرمایه گذاری معادن سرب و روی در

ارزش سرمایه گذاری معادن کشور صورت نگرفته است.

کشور در سال  2014به ارزش  443میلیارد ریال بوده و با









نمودار -24ارزش سرمایه گذاری معادن سرب و روی در ایران و سه از ارزش افزوده معادن کل کشور در بازه زمانی  9ساله

17

اقتصاد سرب و (روي) در ايران

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران
.
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میلیارد ریال

.
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.8

.


.
2011

2012 2013 2014 2015 2016
سه ارزش سرمایه گذاری سرب و روی از کل

2007 2008 2009 2010
ارزش سرمایه گذاری سرب و روی

(مرکز آمار ایران)2016 ،

 -3-8بهرهوري سرب و روي
روند بهرهوری معادن سرب و روی در کشور نشان میدهد ،بهره
وری نیروی کار در این دوره نوسانات زیادی داشته اما بطور کلی
روند کاهشی داشته و از  9.4درابتدای دوره به  6.3در انتهای
دوره تنزل یافته است .بهرهوری کل عوامل تولید نیز در این
دوره ،روند کاهشی داشته و از  4.0به  2.4تقلیل یافته است
(نرخ رشد  -5.5درصد).

در بررسی وضعیت بهرهوری معادن سرب و روی در ایران ،در
بازه زمانی  9ساله ( )2007-2016متوسط بهرهوری کل عوامل
تولید (نسبت ارزش افزوده به کل هزینهها) و متوسط بهرهوری
نیروی کار (نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات) ،به ترتیب
 2.2و  5.7محاسبه شده است .این درحالی است که این اعداد
برای معادن کل کشور به ترتیب  2.9و  6.3میباشد .بررسی

نمودار  -25بهرهوری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن سرب و روی در ایران در بازه زمانی  9ساله

8.

9.4

.99
.

4.

.

4.9

8


.
.

.
.8

2016

2015

.

4

.8

.
.4

.
.4
2013
2014
بهره وری نیروی کار

2012

4.
.

2010
2011
بهره وری کل عوامل تولید

18

.9

2009




2008

2007


(مرکز آمار ایران)2016 ،

اقتصاد سرب و (روي) در ايران

گزارش آماري وضعيت سرب در ايران

منابع
 .2016 ، معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
 شرکت مشاور سرمایه. بررسی بنیادین صنعت سرب و روی ایران و جهان و شرکت کیمیای زنجان گستر، 1394 . ا، جواهری،. م،کامیابی
 . ص41 .)گذاری ابن سینا مدبر (اماکو

 2016 ،پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
 . مرکز ملی آمار ایران،1386 - 1395 ،نتایج آمارگیری از معادن درحال بهره برداری کشور
 2017 ، تجارت- معدن-وزارت صنعت

-

-


-

International Lead and Zinc Study Group, 2016, ILZSG session/forecasts: Lisbon, Portugal, International Lead
and Zinc Study Group press release, October 31, 5 p.
Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization, 2015b, p. 2; Mines & Mining
Industries News, 2015a; Tivey and others, 2015, p. 2.
IZA, 2015; Zinc Recycling Stocks and Flows, www.zinc.org.
Lead Recycling Sustainability in action (2014), www.ila-lead.org.
https://infomine.com (2019)
https://atlas.media.mit.edu
Mineral Commodity Summaries, 2017, USGS.
Minerals Yearbook, 2006-2015, USGS.
Reichl, C., Schatz, M., Zsak, G., 2018, Mineral Production, WORLD MINING DATA,V.,32
Terence Bell, 2016, The World's Biggest Zinc Producers










19









20

