
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 ١

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣-س مهندسی معدن ايرانکنفران

برداري كائولن ايران با استفاده از  بررسي مزيت نسبي معادن درحال بهره
 ١(DRC) روش هزينه منابع داخلي

 

 ۲يان جوردي  فاطمه سادات نبي،*1محمد حسين بصيري
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 معادن

Email:mhbasiri@yahoo.com 
 چكيده

هاي  ريزي اقتصادي يك كشور در حال توسعه مانند ايران، داشتن اطالعات از مزيت يكي از فاكتورهاي مهم براي برنامه
منظور  هاي نسبي در بخش تجارت خارجي به آگاهي از مزيت. باشد ت مينسبي مواد معدني در امر توليد و صادرا

. باشد ريزي كشور مي هاي برنامه گسترش صادرات غير نفتي و كاهش وابستگي به اقتصاد تك محصولي نفت، از ضرورت
پذير  جه به پايانبا تو. باشد  مهم مي،ذخاير معدني هر كشور از لحاظ تأمين مواد اوليه بسياري از صنايع  وابسته كشور

يكي از  .باشد برداري از آنها بسيار حائز اهميت مي بودن ذخاير معدني، استفاده بهينه از اين ذخائر و تعيين اولويت بهره
اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسالمي ايران تأكيد بر استفاده از منابع اوليه موجود در كشور 

هاي محاسبه مزيت  كه يكي از روش)  DRC( قاله به كمك روش هزينه منابع داخليدر اين م .باشد مي
شود ،وجود يا عدم وجود مزيت نسبي در توليد و صادرات كائولن   محسوب مي(Comparative Advantage)نسبي

المللي و  شرايط بينبه خارج از كشور مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و در نهايت با استفاده از اين روش و بررسي 
 Exports(برداري هرچه بيشتر از اين ذخاير و صادرات آنها   نياز داخلي مشخص گرديده كه آيا اولويت با بهره

Oriented( آنگاه دقت نتايج .و ذخاير را براي آينده حفظ نمود  بوده و يا اينكه بهتر است كه به واردات توجه شده
 .  هاي استاندارد جهاني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ه از شاخصدست آمده از اين روش با استفاد به

هاي  ، شاخص)DRC(ايران، معادن كائولن، مزيت نسبي، توليد، صادرات، هزينه منابع داخلي  :واژگان كليدي
 جهاني

                                           
1 –Domestic Resources Cost  

دفتر دكتر  ،۵طبقه   ، خ استاد نجات الهي، خ شهيد كالنتري، بخش آمار و اطالع رساني ،۲وزارت صنايع معادن ، ساختمان شماره * 
 محمد حسين بصيري
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 مقدمه

نيز تأمين نيازهاي از نظر تأمين مواد اوليه مصرفي، ايجاد اشتغال، تأمين ارز و در ايران اهميت بخش معادن 
ذخاير معدني هر كشور تأثير  مهمي در استقالل صنعتي آن داشته .  هاي صنعتي قابل توجه است  ساير بخش

بسياري از .  نمايد و همچنين در افزايش درآمدهاي كشور و توليد ناخالص داخلي نقش مهمي را ايفا مي
يكي از اهداف مهم برنامه چهارم توسعه . ي دارندصنايع داخلي كشور وابستگي تنگاتنگي به مواد اوليه معدن

 اجتماعي ايران اولويت دادن به توسعه اقتصاد  غير نفتي است و در اين خصوص بخش معادن –اقتصادي 
 (DRC)در اين مقاله با استفاده از روش هزينه منابع داخلي   .باشد  سزائي در اين مهم داشته تواند تأثير به مي

باشد، به مطالعه مزيت نسبي كائولن و  الملل مي  مطرح مزيت نسبي در زمينه تجارت بينهاي كه يكي از روش
 .است شده گذاري در زمينه توليد و صادرات اين ماده معدني پرداخته بررسي اهميت سرمايه

 تئوري مزيت نسبي 

ها را با  توانند آن  ميكند كه گذاري مي كند كه هر كشور در توليد كاالهائي سرمايه نظريه مزيت نسبي بيان مي
پس با برقراري تجارت با ساير كشورها به صدور . شده كمتري نسبت به ساير كشورها توليد كنند قيمت تمام

. گردد پردازد تا يك درآمد ارزي براي كشور با صدور اين كاالها به كشورهاي ديگر ايجاد مي اين كاالها مي
 ي به روش هان توايماز آن جمله   داردود وجيمختلفهاي  وش، ربراي محاسبه مزيت نسبي يك محصول

 Domestic Resources هزينه منابع داخليEffective Production Ratio(EPR),((  رخ حمايت مؤثرن

Cost(DRC))(،  سودآوري خالص اجتماعي)Net Social Profitability(NSP)(  و همچنين شاخص
در اين مقاله جهت محاسبه مزيت نسبي  .اشاره نمود (Revealed Cooperative Advantage (RCA))باالسا

هاي روش هزينه منابع   ويژگي.  ايران از روش هزينه منابع داخلي استفاده شده استكائولنمعادن 
 :  عبارتند از كائولن محاسبه مزيت نسبي معادن در (DRC)داخلي

 به چگونگي شرايط بازارهاي مصرف و كند    فقط سودآوري داخلي فرآيند توليد را بررسي مي  DRC روش-
 عدم ادامه يا معادن هدف ادامه يديکه در بخش تولين ايل بدلينبنابراكاالي توليد شده توجهي ندارد، 

 بررسي يبرا اين روش رو يناز ا  شودي مصرف توجه نمي بازارهايت به وضع و بودهيدد تولين فراياقتصاد
 .شود مزيت نسبي معادن مناسب تشخيص داده مي

گيري هزينه حمايت جايگزين واردات و هزينه توسعه  معيار هزينه منابع داخلي را به نوان يك شاخص اندازه -
توان در نظر گرفت و چون در بخش توسعه معادن ميزان صادرات محصول و جايگزين واردات  صادرات مي
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گيري اين دو امر مهم است  حائز اهميت است به همين دليل اين روش را كه به عنوان شاخصي براي اندازه
 .توان جهت بررسي مزيت نسبي معادن به كار برد مي

هاي توسعه صادرات،   پيش بيني مزيت نسبي پروژه يبراكارگيري روش هزينه منابع داخلي  در صورت به-
 ي وابسته به نرخ ارز مير احتساب عوامل متغيل به دلين شود گه اي تر انجام مي واقعي نسبيتمحاسبه مز

  .باشد

هزينه حمايت، هزينه منابع داخلي را به اين شكل بيان نموده است كه اين متد اساساً از  ،]۱[ تيزهوش -
گيري سود   سود منشاء گرفته  به اين صورت كه در ارزيابي يك پروژه  به جاي اندازه-چهارچوب هزينه 

اي آنها بررسي  هاي سايه  توجه به قيمتتوان بازدهي يا سوددهي عوامل اوليه توليد در پروژه را با خالص مي
اي آن عامل خاص توليد باشد ، پروژه يك سود خالص به جاي  كرد كه اگر اين بازدهي بيشتر از قيمت سايه

اي آن عامل توليد باشد پروژه يك هزينه  خواهد گذاشت  و بالعكس اگر اين بازدهي كمتر از قيمت سايه
 . خالص به جاي خواهد گذاشت

  DRCينه منابع داخلي  روش هز

انداز يك واحد ارز خارجي در   عبارت است از كل هزينه منابع داخلي كه براي كسب يا پسDRCطبق تعريف 
سود بعالوه است با درآمد برابر ، معادله اساسي اقتصادطبق. گيرد يك فرآيند توليدي مورد استفاده قرار مي

 . شودي انجام ميرآمد بصورت زبهتر مفهوم آن ، محاسبه دربراي درك که  ،هزينه
)۱                           (                             

I=Tc+B 
)۲                        (                               

Tc=Fc+Vc 
)۳                    (                               

I=Fc+Vc+B 
I:درآمد  

Tc :ها كل هزينه 
Fc:هاي ثابت  هزينه 
Vc:هاي متغير  هزينه 
B: سود  
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 ير ثابت و متغيه هاينحداقل است درآمد برابر با مجموع هزدرآمد مورد نياز  که ياد تعادل در حالتجي ايبرا
حال با فرض . به عبارتي عرضه و تقاضا برابر هستند (B=0). در اين حالت سود مازاد وجود ندارد.خواهد بود
هاي خارجي قابل تجارت به   دادههاي ثابت توليد و هاي غير قابل تجارت داخلي به عنوان هزينه اينكه داده

تمام درآمدها قابل تبادل  فرض که ين ابا احتساب نظر گرفته شده و ردهاي متغير قابل مبادله  عنوان هزينه
 .در بازار جهاني هستند، وجود دارد

)۴                                                                                (I-Vc=Fc 

)۵ (                                                                                    VcI
Fc
−

=1
 

اين روش . ( فوق قابل استفاده استيالگوبه مشخص شده و با توجه  عملي مزيت نسبي کاربرداز اين طريق 
 )است قرار گرفته به ويژه در سازمان جهاني و بانك جهاني بسيار مورد استفاده

 )ريال(هاي ثابت توليد كل هزينه
= ١ 

 ))ريال(المللي توليد  ارزش بين–)ريال( وارداتي توليد كاالهايالمللي  ارزش بين(

خواهد  DRCحال اگر مخرج كسر بر حسب دالر برآورد شود رابطه باال همان نسبت هزينه منابع داخلي يا 
در حاالت باال معيار  . كه اين روش در ادامه توضيح داده خواهد شدشود كه بايد با نرخ واقعي ارز مقايسه بود

كه به معناي )نه سود نه زيان(سري و تعادل است  عدد يك نشانگر نقطه سربه بررسي به اين صورت است كه
اگر اين نسبت كمتر از يك باشد، بدين معناست كه برتري نسبي در  .باشد مطلوب بودن شرايط موجود مي

بنابراين . دست آوردن هر چه بيشتر ارز خارجي وجود دارد  بيشتر از منابع داخلي براي بهاستفاده
 زيان آور خواهد باو در مقابل روي آوردن به واردات  باشد گذاري در توليد داخلي مرقون به صرفه مي سرمايه

ده از منابع داخلي براي است كه برتري نسبي در استفا دين معنا  از يك باشد ، بهبيشتراگر اين نسبت . بود
 .باشد صرفه نمي گذاري در توليد داخلي مرقون به سرمايه ينبنابرا. آوردن ارز خارجي وجود ندارد  دست به

 : به صورت زير مي باشد DRCدر حالت كلي فرمول 

)۶                                                            (∑
∑
−

= b
jfoj

b
of

s
kok

PaP
Pb

DRC
 

 : آن كه در
bok:در توليد يك واحد محصول) داخلي (هاي غير قابل مبادله   سهم هر يك از نهاده 
PK

S:بر حسب پول داخلي(هاي غير قابل مبادله   نهاده)قيمت واقعي( اي  قيمت سايه( 
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Pof
b: بر حسب پول خارجي(مرز يا قيمت جهاني محصول سر تيمق( 

oja
 )بر حسب پول خارجي(هاي قابل مبادله در توليد يك واحد محصول  هسهم هر يك از نهاد: 

Pjf
b :بر حسب پول خارجي(هاي قابل مبادله  قيمت سر مرز يا قيمت جهاني نهاده( 

 DRC<SER  )Shadowهر گاه . وجود داردسه حالت كلي احتمال وقوع پس از محاسبه اين معيار  

Exchange Ratioاستمزيت نسبي  ينسبت به وارد کردن آن دارا محصول باشد،  توليد)نرخ ارز واقعي .
 باشد  توليد محصول در داخل DRC>SERهرگاه  .سري است   نقطه مرزي يا سربهDRC=SER درصورتيكه

فاقد مزيت نسبي است و بهتر است محصول از خارج وارد گردد تا اينكه اقدام به توليد محصول در داخل شود 
. 

 ل هزينه منابع داخلي از روش برونوآمدن فرمو دست چگونگي به

جهت .شود  در نظر مي )J(فعاليت توليدي .  عامل توليد در اقتصاد وجود دارد  M كاال و Nشود  فرض مي
  :BJ )(ژهومحاسبه سود خالص پر

)۷                                 (
( ) ∑∑

==

−−−=
m

s
sJ

S
s

n

i

S
iiJJJJ fVPaSERCIB

i
11 

 :و يا به عبارتي
 سود )= کااليدرآمد نهائ)دالر(-ي وارداتيهزينه مواد و کاالها)دالر((×) ارزخنر)                   (۸(

 *اي براي نهاده يا كاالي توليدي  مجموع ارزش سايه-ضريب عوامل*اي عوامل توليد  مجموع ارزش سايه(
 )نهاده ضريب

PS
i:واقعي(اي   ارزش سايه (كاالي توليدييبرا i ام )جيكاال و خدمات غير قابل تجارت خار( 

VS
s:اي براي عامل توليدي   ارزش سايهs عامل توليدي در بخش معادن شامل زمين و يا نيروي كار (ام

 )باشد مي
aiJ: هاي توليدي سهم نهاده(ضريب نهاده( 
fsJ :سهم عوامل( ضريب عوامل( 
IJ : ملليال  به عبارتي درآمد حاصل از فروش كاال در بازار بيناي) بر حسب دالر(درآمد نهائي كاال 

CJ :بر حسب دالر(هاي وارداتي براي توليد واحد كاال  هزينه نهائي نهاده( 
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اي از نظر اقتصادي قابل قبول  زيرا پروژه.  است يا نه  BJ≥0آياژه بايد بررسي شود كه وجيه اقتصادي پرتوبراي 
ن يا نقطه حداقل ممك( گردد    بررسي ميBJ=0ابتدا حالت . است كه سود نهائي خالص آن مثبت باشد 

   .)سري كه نه سود و نه زيان وجود داشته باشد سري از نظر اقتصاد يعني حالت سربه سربه

)۹     (     
( ) ∑∑

==

=−−−
m

s
sJ

S
s

n

i

S
iiJJJ fVPaSERCI

i
11

0
   BJ=0                )۱۰                                    (

DRC
CI

fVPa
SER

JJ

n

i

m

s
sJ

S
s

S
iiJ si

=
−

−
=
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= =1 1

   
بارت است از ارزش افزوده مستقيم عوامل داخلي كه به اولين جمله سمت راست صورت كسر فرمول، ع

دومين جمله صورت كسر عبارت است از، ارزش افزوده نهاده .صورت هزينه فرصت ارزيابي شده است  يا  
 .باشد هاي داخلي مي براي توليد كاال كه بر حسب قيمت) مانند سوخت براي بخش معادن(كاالي غير تجاري

هاي مورد نياز در توليد نباشد در نتيجه عبارت  اخلي بوده و نيازي به واردات نهادههاي غير تجاري د اگر نهاده

∑
=

n

i

S
iiJ i

pa
1   

توان گفت  در نتيجه در حالت كلي مي .معادل ارزش افزوده غير مستقيم عوامل اوليه داخلي توليد خواهد بود
تشكيل كسر مخرج . خواهد بود) ستقيمغير م+ يم قمست(صورت كسر شامل ارزش افزوده كل عوامل داخلي 

المللي  يا به عبارتي جمع ارزش مبادله آزاد بين( جويي شده  شده از ارز خارجي خالص به دست آمده يا صرفه
شود و به نام  فقط آن بخش از سرمايه كه خود وارداتي است وارد ميکسردر اين حالت در مخرج . باشد مي) 

صورت كسر ، آن بخش از سرمايه كه در داخل توليد  شود و در خوانده ميهاي قابل مبادله با خارج  نهاده
آمده، نسبت هزينه  دست هبگردد و در نهايت به كسر  باشد وارد مي شده است و غير قابل مبادله با خارج مي

 .دخواهد بو DRC ، نرخ ارز برابر  BJ=0 كه در حالت  شوديفته ممنابع داخلي گ

  كائولنمشخصات فيزيكي و شيميائي

كائولينيت  كاني است كه در حالت خلوص به رنگ سفيد و غالباً خاكستري متمايل به زرد و بصورت خاك 
سختي آن يك، . گردد  رس بسيار نرم و ظريفي است كه در اثر فشردن بين انگشتان خرد شده و پودر مي

ير است و در حالت خشك نفوذ ناپذ. گراد است   درجه سانتي١٧٨٥ و نقطه ذوب آن ٦/٢وزن مخصوص آن 
اي كامل دارد و جالي آن تيره تا مرواردي تيره  شكستگي و كليواژ آن قاعده. كند مقدار زيادي آب جذب مي
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 از خصوصيات .هاي سيليكات آلومينيم آبدار است كائولن از نظر كاني شناسي جزو گروه كاني .باشد مي
كند ولي در اسيد سولفوريك   تغيير نميPHييرات شيميائي كائولينيت آن است كه در گستره وسيعي از تغ

 . گذارد  غليظ حل شده، ژل سيليسي از خود بجا مي

 زمين شناسي و پراكندگي كائولن در ايران 

هاي آتشفشاني مانند ريوليت و  ويژه سنگ هاي آذرين به عمده ذخاير كائولن ايران در اثر دگرساني سنگ
همين دليل نياز به شستشو دارد  موجود در آنها معموالً زياد است و به SiO2اند كه ميزان  آندزيت حاصل شده

ذخاير كائولن ايران عمدتاً در كمربندهاي . ها بيشتر شود  تا كيفيت آن بهبود يافته و قابليت مصرف آن
كوشك نصرت و قازان داغي از جمله  معادن كائولن زنوز ،. ويژه ائوسن جاي دارد آتشفشاني دوران سوم به

هاي آتشفشاني موجب ايجاد ذخاير  كائولينيزاسيون سنگ.ر دارنداادني هستند كه در اين كمربند قرمع
معدن .  متر شده است٦٠ كيلومتر مربع و عمق حدود ٢٥٠هاي به وسعت  مناسبي در منطقه زنوز در محدوده

. فلسيك قرار دارد ريوداسيت با بافت ميكروپورفيري تا ميكرو-نيز در سنگ هاي ريوليت يزد كوشك نصرت 
  منطقهمعادن كائولن و نسوز. ها در منطقه بسيار زياد بوده و اكثراً دگرسان شده هستند گسترش اين سنگ
هاي  هاي دوران اول و كائولن رباط ترك اصفهان در شيل در سنگواقع در شهرستان آباده، استقالل و آزادي 

 . ژوراسيك قرار دارند 

 صنايع مصرف كننده كائولن 

عنوان ماده اوليه جنبي در كنار  عنوان ماده اوليه اصلي و در بسياري از صنايع به ائولن در صنايع مختلف بهك
قدرت جذب مركب و پوشش دهندگي خوب و پركردن سطوح ناهموار كاغذ از خمير . رود ساير مواد بكار مي

صنايع . باشد اغذسازي ميسلولز و ايجاد شفافيت در كاغذ از مزاياي استفاده از كائولن در صنعت ك
سازي،  كننده كائولن شامل صنايع كاغذسازي، صنايع سراميك، نسوزها، مصالح ساختماني، صنعت رنگ مصرف

 .باشند  سازي، صنايع پالستيك، مصارف شيميائي و بصورت كاتاليزور و ساير موارد مي صنايع الستيك
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 مواد جايگزين شونده كائولن 

هاي خواص كاربردي و   جاي كائولن نياز به مطالعات وسيعي در زمينهجايگزيني تركيبات ديگر به
 ،كربنات كلسيم در صنعت كاغذ سازي جايگزيني كائولن عبارتند ازمواد . هاي اقتصادي دارد شاخص

هائي چون ميكا ، تالك و ديگر   مشخصات فني الزم را داشته باشند، كانيدرصورتيكههاي گروه تالك  كاني
 ،ها هاي سيليكاتي در پالستيك  كربنات كلسيم و كاني،كاتي در زمينه صنعت رنگ سازيهاي سيلي كاني

 . دولوميت ، فولرزارت ، تالك ، ژيپس ، آهك ، پرليت و پيروفيليت به عنوان يك حامل و پركننده معدني

 روند مصرف كائولن در جهان 

 ميالدي را ٢٠٠٥د آن در سال  و برآور١٩٩٩، ١٩٩٨، ١٩٩٣هاي  مصرف كائولن در طي سال) ١(جدول 
 .دهد نشان مي

 [4] مصرف كائولن در جهان-١جدول

١٩٩۳ ١٩٩۸ ٢٠٠٥ ١٩٩٩ 
 نوع مصرف رديف

 درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن درصد هزار تن

 ٣٨ ١٤٠٠٠ ٤٥ ١٢١٥٠ ۷/۴۵ ۱۲۷۰۰ ٧/٤٥ ١٢٧٠٠ كاغذ ١

 ٣ ١١٥٠ ٤ ١٠٨٠ ۷/۴ ۱۳۰۰ ٧/٤ ١٣٠٠ الستيك ٢

 ٣ ١٠٠٠ ٣ ٨١٠ ۷/۵ ۱۵۷۰ ٧/٥ ١٥٧٠ سازي رنگ ٣
 ٤/٠ ١٥٠ ٥/٠ ١٣٥ ۸/۰ ۲۱۸ ٨/٠ ٢١٨ پالستيك ٤
 ٢٧ ١٠٠٠٠ ١٦ ٤٣٢٠ ۷/۳ ۱۳۰۰ ٧/٤ ١٣٠٠ سراميك ٥
 ١٤ ٥٢٠٠ ١٥ ٤٠٥٠ ۴/۱۰ ۲۹۰۰ ٤/١٠ ٢٩٠٠ نسوزها ٦
 ٦/١ ٦٥٠ ٢ ٥٤٠ ۳/۴ ۱۱۹۰ ٣/٤ ١١٩٠ ها كاتاليست ٧
 ١١ ٤٠٠٠ ١٢ ٣٢٤٠ ۵/۱۴ ۴۰۴۰ ٥/١٤ ٤٠٤٠مصالح  ٨
 ٢ ٦٥٠ ٢ ٥٤٠ ۲/۹ ۲۵۵۰ ٢/٩ ٢٥٥٠ ساير موارد ٩

 ١٠٠ ٣٦٨٠٠ ١٠٠ ٢٦٨٦٥ ۱۰۰ ۲۷۷۶۸ ١٠٠ ٢٧٧٦٨ جمع

كاهش داشته  %٣ حدود ١٩٩٣ نسبت به سال ١٩٩٩گردد مصرف كائولن  در سال  همانطور كه مالحظه مي
كننده  لن در بعضي از صنايع مصرفعنوان جايگزين كائو ها به اين امر عمدتاً بعلت مصرف ديگر كاني. است
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 ميالدي حاكم ٢٠٠٥شود كه الگوي مصرف فوق همچنان بر مصرف كائولن تا سال  بيني مي پيش. باشد مي
مصرف كائولن در سال .  ميليون تن خواهد رسيد٨/٣٦ ميالدي بالغ بر ٢٠٠٥مصرف اين كانه  در سال . باشد

 درصد آن متعلق به ٣١از اين مقدار . است  تن بوده ميليون٢٧ بر اساس گزارش راسكيل بيش از ١٩٩٩
 درصد ٣ درصد خاورميانه، ٤ درصد اروپاي شرقي، ٦ درصد آسيا، ٢٦ درصد اروپاي غربي، ٢٧ آمريكاي شمالي،

 ٩بنابراين آمريكاي شمالي با مصرف حدود . باشد  درصد اقيانوسيه مي١ درصد افريقا و ٢آمريكاي جنوبي، 
 . است   بوده١٩٩٩مصرف كننده كائولن در جهان در سال ميليون تن بزرگترين 

 صنايع مصرف كننده كائولن در ايران 

 .اند داده شدهنشان ) ٢( جدول ايران دركننده كائولن در     صنايع مصرف

 ]۲[ مشخصات واحدهاي صنعتي مصرف كننده كائولن در ايران-٢جدول  

 ) تن در سال(ميزان كائولن مصرفي   واحدهاتعداد ) تن در سال(ظرفيت  واحد مصرف كننده رديف

 ١٢٥٠٠٠ ٥ ٢٠٤٠٠٠ كاشي ديواري ١

 ٧٥٠٠ ٣ ١٧٢٧٠ چيني بهداشتي ٣

 ٤٠٠٠ ٣ ٦٦٠٠ سراميك صنعتي ٤

 ٦٦٠ - - لعاب فلز ٦

 ٥٠٠٠ ٤ ١٠٠٠٠٠ كاغذسازي ٧

 ٢٥٠٠٠ - - رنگ ، الستيك پالستيك ٨

 ١٧٤٧٣٥ ۱۵ - جمع 

 ٧٣ تن در سال، ١٢٥٠٠٠واحدهاي صنايع توليد كاشي ديواري، با مصرف در ميان واحدهاي مصرف كننده ، 
صنعت . باشد خود اختصاص داده است و حائز رتبه اول مي درصدكائولن مصرفي در صنايع مصرف كننده را به

 درصد كائولن را مصرف نموده و داراي رتبه دوم ١٤ تن در سال، ٢٥٠٠٠رنگ، الستيك و پالستيك با مصرف 
 باشد مينه ميدر اين ز
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 توليد كائولن در جهان 

از بين  .است توليد گرديده  هزار تن ۲۲۱۰۰، معادل  كشور٦٠ توسط بيش از ١٩٩٨ در سال كائولن
كشورهاي انگلستان و برزيل و . رود شمار مي كشورهاي فوق اياالت متحده امريكا بزرگترين توليد كننده به

  .هاي دوم تا چهارم قرار دارند چين در رتبه

 ها و ضرورت فرآوري كائولن  ناخالصي

همين دليل بايد به منظور   به. درصد ناخالصي باشد٢٠ترين كائولن، نوعي است كه حداكثر داراي  مرغوب
 درصد آلومين و حدود ٣٧ درصد سيليس و ٤٨استفاده در صنايع مصرف كننده، كائولن به طور معمول داراي 

وجود لنزهاي .  درصد اكسيد سديم و پتاسيم است٥/١ كلسيم و دسي درصد اك٠٦/٠ ، آهند درصد اكسي٤٦/٠
هاي تجزيه نشده سبب كاهش كيفيت كائولن  هاي ولكانيكي آندزيتي تا بازالتي و فلدسپات آهندار و سنگ

يعني هرچه آلومين باالتر باشد ، . فرآوري يا كيفيت كائولن بستگي به ميزان درصد آلومين دارد . گردد  مي
 .  تر و برعكس هراندازه سيليس آن بيشتر باشد ، از اهميت كمتري برخوردار است  رغوبكائولن م

 ميزان  توليد كائولن و روند آن در ايران 

 معدن كائولن و خاك نسوز در كشور در حال ٦٥طور متوسط حدود  به) ٣(بر اساس آمار مندرج در جدول 
نمايند كه  ون تن كائولن و خاك نسوز در سال توليد مي ميلي٢/١طور متوسط حدود  برداري هستند كه به بهره

 درصد نسبت به ٢٤ بيش از ١٣٧٩ميزان توليد در سال . شود  ميليون تن آن به فروش رسانده مي١حدود 
دهد   درصد رشد نشان مي٢٦دهد و اين در حالي است كه ميزان فروش حدود   افزايش نشان مي١٣٧٤سال 

 .باشد  كنندگان مي اد يا ظرفيت مصرفدهنده افزايش تعد و اين نشان

 ]۲[برداري كشور و ميزان توليد و فروش آنها  تعداد معادن كائولن در حال بهره-٣جدول
 ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ واحد شرح

 ٨٧ ٧٣ ٦٤ ٦٣ ٦٠ ٥١ فقره تعداد معادن
 ١٣٦٤٥٣٣ ١٠١١٢٢٤ ١١٢٥١٢٦ ١١٠٩٨٢٩ ١٤٣٦٨٥٢ ١٠٩٤٥٦٧ تن ميزان توليد

 ١٢٠٩٩٣٩ ٩٩٤٥٠٩ ١٠٠٦٩٤٧ ١٠٣٨٣٢٢ ١٢٢٤٥٨٤ ٩٦٤٦٢٧ تن وشفر
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 توليد كنندگان عمده داخلي كائولن 

 اطالعات معادن كائولن ايران .آرائي كائولن در ايران متعلق به شركت خاك چيني ايران است تنها كارخانه كانه
  .است  نشان داده شده۱۳۷۹براي سال ) ۴(در جدول 

 ]۳[١٣٧٩ائولن ايران در سال اطالعات معادن ك) ٤(جدول

 ل مبادلهبهاي قا نهاده )هزار ريال(ارزش 

 آالت و ابزار و وسايل كار با دوام گذاري ماشين ارزش سرمايه ١٢٣٨٣٤١
 ارزش سرمايه گذاري توسعه و اكتشاف ١٤٠٨٢٠

 هاي غير قابل مبادله نهاده )هزار ريال(ارزش 

 چوب ٧٨٠٠
 مواد منفجره ١٢٩٠٠٣٩
 ابزار و وسايل كار كم دوام ٣٤٣٢١١
 آالت و مصالح ساختماني و آهن ٥٠٥٤٦٨
 نفت سفيد ٢٠٢٨٢
 بنزين ١٤٧٣٨٤
 گازوئيل ٢٨٠٢٩٣

 گاز مايع ١٩٦٠٤

 
 
 

 سوخت مصرف شده

 )ادامه(]۳[١٣٧٩اطالعات معادن كائولن ايران در سال ) ٤(جدول
 برق ٢٩٨٠٩
 آب ٣٠٥٠٢
 ب چاه خريداري شدهآ ٢٦٠٠

 كارهاي كنتراتي ١٨٦٢٥٦
 تعميرات جزئي ساختمان ٦٨٤٠٤
 آالت و تعميرات جزئي ماشين ٥٥٩١٤٧
آزمايشگاه ١٥٩٩٦
 تحقيقات ١١٧٥٠
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 حمل و بارگيري با كاميون ٧٠٧٢٦٣
 اجاره ساختمان ٤١٣٠٠
 آالت اجاره ماشين ٧٩٨٤٠٥
 يحق بيمه پرداخت ١٩١٢٣
 خدمات بانكي ١١٨٠٠
 ارتباطات و مخابرات ٥٤٨١٨
 خدمات حسابرسي ، حقوقي و آموزشي ١٦١٣٠
 خدمات بهداشت و درمان ٢٠٠٠٥
 تبليغات ، آگهي ١٠٦٨١
 تشريفات و پذيرائي از ميهمانان ٣٨٢٦٥
 حق مأموريت كاركنان ٧٨٠٦٧
 ساير ٩٧٠٥٦
 ارزش سرمايه گذاري لوازم و تجهيزات اداري ٣٤٤٤٣
 ارزش سرمايه گذاري وسايل نقليه ١٣٦٣٠٠
 ارزش سرمايه گذاري راه اختصاصي ٤٢٨٧٠
 ارزش سرمايه گذاري ساختمان بدون زمين ٣٥٠٠٠
 ارزش سرمايه گذاري زمين ٦٠٠٠٠

 حقوق و دستمزد ٦٠٢٦٤٢٨
 حق پيمانكاري ٣٣٠٧٢٩
 حقوق دولتي ١٧٠٥٠٩٩
 عوارض ٢١٨٦٧
 ركنانهزينه بازخريدي خدمات كا ٢٥٧٧٩

ريال به ازاي هر دالر ٨٠٧٧,٦٥ معادل به اطالعات بانك مركزي توجه نرخ ارز رسمي كشور با ١٣٧٩در سال 
وجه به درنتيجه بات .] ۳ [است  در اين سال صادراتي در زمينه كائولن در ايران وجود نداشته.بوده است

 برابر با DRCمقدار ابع داخلي و استفاده از فرمول كلي نسبت هزينه من )٤(اطالعات مندرج در جدول
 كه  شود  نتيجه مي١٣٧٩ محاسبه شده با نرخ ارز رسمي كشور در سال DRCبا مقايسه . شود  مي-۷/۸۸۱۳

DRCاستخراج و توسعه توليد ١٣٧٩ در سال ،گردد در نتيجه معلوم مي.  بدست آمده از نرخ ارز كمتراست 
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از مطلوبيت اقتصادي نسبت به وارد  از جمله نيروي كار،كائولن با توجه به منابع داخلي موجود در كشور 
 . بوده استبرخوردار كردن اين كاني از خارج از كشور 

  در معادن كائولن ايرانDRCتحليل نتيجه بدست آمده از روش 

جهت ارزيابي نتيجه بدست آمده از روش هزينه منابع داخلي در خصوص داشتن مزيت نسبي معادن كائولن 
 :كنيم  ورت زير عمل ميايران به ص

كنيم كه اين شاخص ها نمايانگر موقعيت نسبي ايران در كل جهان در  ابتدا يك سري شاخص تعيين مي
هائي  عنوان شاخص باشند و به خصوص حجم ذخاير كائولن، ميزان توليد و مقدار صادرات كائولن ايران مي

 :ها عبارتند از  ين شاخصا. گيرند جهت تحليل بحث مزيت نسبي مورد استفاده قرار مي
 X1) = حجم ذخيره كائولن ايران) / ( حجم ذخيره كائولن جهان ( )                                        ۱۱(

 X2)=ميزان توليد كائولن در ايران )/ ( ميزان توليد كائولن در جهان ( )                                   ۱۲(
 X3)=ميزان صادرات كائولن در ايران)/( ميزان صادرات كائولن در جهان (              )                   ۱۳(

بعد از  . مي باشد١٣٧٩البته شايان ذكر است كه اعداد آماري مورد استفاده قرار گرفته مربوط به سال 
 ،X1 ،2.3=%X2%=2.87گردد ؛ هاي مربوطه نتيجه مي استفاده از آمارهاي موجود و محاسبه نسبت

0.5=%X3 

X1>X2 نمايانگر اين موضوع است كه سهم توليد ايران در زمينه كائولن در جهان از سهم ذخيره اين كاني 
دهد كه ايران در زمينه افزايش توليد كاني در كشور  در كشور نسبت به جهان كمتر است و اين امر نشان مي

فضا براي رشد توليد كاني كائولن در كشور در برداري اين كاني مزيت نسبي دارد و  و افزايش استخراج و بهره
 .است  با توجه و استفاده از منابع داخلي موجود در كشور در توليد اين كاني مناسب بوده١٣٧٩سال 

X2>X3 نمايانگر اين موضوع است كه سهم صادرات كائولن در كشور نسبت به جهان از سهم توليد اين كاني 
دارد كه كشور ايران در سال  است و اين موضوع بيان مي  كمتر بوده١٣٧٩در كشور نسبت به جهان در سال 

 در زمينه افزايش صادرات كائولن مزيت نسبي داشته است و حال براي اينكه معلوم گردد تا چند برابر ١٣٧٩
مزيت نسبي در افزايش صادارت اين كاني با فرض ثابت بودن    در زمينه كاني كائولن،١٣٧٩صادرات سال 

 برابر ميزان سهم صادرات كاني ٤ يعني تا ،4=(X2/X3)  داريم،است توليد اين كاني در كشور ايران بودهميزان 
 جا براي افزايش صادرات اين كاني در كشور با توجه به فرض ثابت بودن سهم ١٣٧٩كائولن در كشور در سال 
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مد كائولن توليدي در سال  جهت محاسبه  درآ،توليد اين كاني در جهان وجود داشته است در مرحله بعد
 :گردد هت اين محاسبه به صورت زير عمل مي.  در ايران، بايد قيمت هر واحد كائولن را محاسبه نمود١٣٧٩

 Pi)=ارزش صادرات جهاني كائولن)/( مقدار صادرات جهاني كائولن()                                 ۱۴(

Pi = در اينجا جهت برآورد متوسط قيمت .باشد  تصاد جهاني ميمتوسط قيمت كائولن صادراتي در عرصه اق
در نظر گرفته شده است تا نوسانات قيمت ) ١٩٩٨،١٩٩٩،٢٠٠٠( ساله ٣المللي كائولن ، يك دوره  بين

. ton/$112.7 برابر است باPiمقدار ٢٠٠٠تأثيري در نتايج نداشته باشد ؛با استفاده از آمارهاي موجود در سال 
 دالر برهر تن در ١١٢,٧ين است كه متوسط قيمت كائولن صادراتي در عرصه اقتصاد جهاني ين عدد بيانگر ا

توان از اين مقدار براي يافتن ارزش  پس از يافتن سطوح متوسط قيمت براي كائولن مي. مي باشد٢٠٠٠سال 
  : كشور استفاده نمود، روند انجام اين كار به صورت زير است١٣٧٩فعلي توليد كائولن در سال 

PVI = PI . Pi)۱۵                                                                 ( 

PVI :١٣٧٩باشد در سال  ارزش توليد فعلي كاني با توجه به متوسط قيمت جهاني مي 
PI :١٣٧٩باشد در سال  مقدار كل توليد كائولن ايران مي  

گردد كه ارزش توليد    در نتيجه معلوم مي. دالر68,300,000 برابر است باPVIبا توجه به آمار در دسترس
جهت برآورد ميزان درآمد بالقوه كائولن ايران . ميليون دالر بوده است٦٨ بالغ بر ١٣٧٩كائولن ايران در سال 

  داريم ؛١٣٧٩در سال 
)۱۶        (                                                                                                   PRI=(X1/X2) . PVI 

با توجه به ذخيره تخميني براي كائولن در ايران و تناژ .  درآمد بالقوه كائولن استPRIكه در اين رابطه 
 . دالر85,200,000  برابر باPRI، ١٣٧٩توليدي كائولن ايران و قيمت محاسبه شده متوسط براي آن در  سال 

توانسته معادل   مي١٣٧٩اي حاصل از توليد كائولن در كشور در سال   ارزش درآمد بالقوهاين عدد يعني اينكه
حال اگر درآمد بالقوه حاصل از توليد كائولن با ارزش توليد كائولن كشور در سال  . ميليون دالر گردد٨٥

ور مورد بررسي و از اين طريق ابعاد اختالف وضع موجود را با وضعيت درآمدي بالقوه كش.  مقايسه شود١٣٧٩
 :گردد  جهت اين مقايسه از رابطه زير استفاده ي. گيرد مقايسه قرار مي

)۱۷    (                                                                                                     DR=PRI-PVI 

اين ميزان براي كائولن برابر است با ١٣٧٩ل در سا . تفاوت بين دو وضعيت درآمدي براي كائولن استDRكه 
16,900,000$=DRميليون ١٦توليد كائولن، امكان كسب  ، اين عدد نمايانگر اين است كه در صورت افزايش 

اي در جهت بيان ابعاد مسأله به دست اندر  دالر درآمد اضافي براي كشور فراهم مي شود كه اين خود نشانه
 .بخش معادن استگذاري  كاران در امر سرمايه
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هاي ديگري پرداخته  هاي صورت گرفته با توجه به آمارهاي موجود به بررسي شاخص حال عالوه بر تحليل
 R2 است كه مربوط به نسبت صادرات به توليد كائولن در ايران است، R1هاي بعدي  يكي از شاخص .شود مي

سبت توليد به حجم ذخيره موجود كائولن  كه نR3كه نسبت صادرات به حجم ذخيره كائولن در ايران است و 
در واقع اين سه شاخص به روابط بين سه متغير ذخيره، توليد و صادرات كائولن در ايران  .در ايران است

 به روابط مربوط به متغيرهاي مذكور در ايران نسبت به X3 و X1 ، X2پردازند، حال آنكه سه شاخص  مي
 .باشد مي% ٠,٥و %٠,٠٥، %٩,٥به ترتيب برابر باR3 و R2,R1ه شاخص پردازند و در مورد كائولن س جهان مي

- R1 ٩١ صادر گشته است و ١٣٧٩درصد كائولن توليدي در ايران در سال ٩ نمايانگر اين است كه حدود 
در . درصد كائولن توليدي در كشور به مصرف داخلي رسيده يا در انبارهاي مواد معدني ذخيره شده است

 نسبت صادرات به توليد كائولن در R4=46.6%ن درصد با مقدار مشابه آن در جهان يعني صورت مقايسه اي
توجهي زيادي   بي١٣٧٩گردد كه در زمينه صادرات كاني كائولن در سال   معلوم مي٢٠٠٠جهان در سال 

يران  درصد ذخيره كائولن جهان در ا٣با توجه به اينكه   صورت گرفته است و كشور در صادرات اين كاني،
است، نسبت به استاندارد جهاني فاصله زيادي دارد و براي اينكه بفهميم تا چند برابر توليد كائولن در سال 

  بايد صادرات كائولن در كشور افزايش داده شود تا به حد استاندارد جهاني دست پيدا شود داريم؛١٣٧٩

(R4/R1)=5ادرات نسبت به توليد كائولن برسيم بايد ، يعني براي اينكه به حد استاندارد جهاني در زمينه ص
 افزايش دهيم و اين امر نمايانگر ١٣٧٩ برابر ميزان آن در سال ٥ميزان صادرات نسبت به توليد كشور را تا 

 .وجود مزيت نسبي در زمينه افزايش صادرات كاني كائولن در كشور است

- R2=0.05% به خارج صادر ١٣٧٩ئولن كشور در سال درصد از ذخيره كا٠,٠٥ ، نمايانگر اين است كه فقط 
 معلوم R5=0.3%باشد و با مقايسه اين مقدار  با ميزان مشابهش يعني  گشته است كه مقدار ناچيزي نيز مي

گردد براي رسيدن به حد مطلوب جهاني در زمينه صادرات نسبت به حجم ذخيره كاني كائولن كشور بايد  مي
 و براي اينكه معلوم گردد تا چند برابر سهم صادرات نسبت به ذخيره ميزان صادرات كشور افزايش داده شود

 توان مزيت نسبي داشت تا به حد استاندارد جهاني دست پيدا شود داريم؛ كائولن در كشور مي

(R5/R2)=6 ًدرصد ذخيره كائولن جهان در ايران مي باشد بايد سهم صادرات ٣، يعني با توجه به اينكه تقريبا 
 افزايش يابد تا كشور به حد استاندارد جهاني در ١٣٧٩ برابر ميزان آن در سال ٦ئولن كشور را تا به ذخيره كا

 .اين زمينه برسد 
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- R3=0.5%برداري و استخراج قرار   مورد بهره١٣٧٩ذخيره كائولن كشور در سال  % ٠,٥دهد كه  ، نشان مي
، سهم توليد به ذخيره كائولن R6=0.65%ني گرفته است و با مقايسه اين سهم با نسبت مشابهش در جهان يع

گردد براي اينكه به حد استاندارد جهاني در زمينه توليد كائولن برسيم  ، معلوم مي٢٠٠٠در جهان در سال 
     . افزايش دهيم١٣٧٩بايد تناژ توليد اين كاني در كشور را نسبت به ميزان توليد آن در سال 

 نتيجه گيري 

هاي توليد و صادرات  توان نتيجه گرفت كه امكانات بالقوه توسعه و فعاليت  شده ميبا توجه به مطالب گفته
مربوط به صنعت كائولن در ايران به نظر مساعد مي رسد و همچنين موقعيت توليدي و صادراتي كائولن در 

 اينكه  موقعيتي است كه با وضعيت مطلوب فاصله دارد، چرا كه همانطور كه اشاره شد، ايران با١٣٧٩سال 
 درصد از ذخاير كائولن جهان را در اختيار  دارد ولي توليدات و صادرات اين كاني در ايران، با توجه ٣تقريباً 

به وجود نيروي كار ارزان و سوخت ارزان در داخل كشور، نسبت به جهان اندك بوده و در داخل كشور نيز 
زياد نيستند كه با توجه به ارزش درآمد اضافي هاي مربوط به نسبت صادرات و توليد به ذخاير موجود  شاخص

تري  گذاري دقيق گذاري و سياست آيد بايد سرمايه كه ممكن است در اثر فعال كردن اين بخش به وجود 
 .  توسط مسئولين مربوطه روي اين بخش صورت گيرد 
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