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  دار مکاتبات ی عهده *  نویسنده
  .۱۳۹۴٫۱۱٫۲۴ ، پذیرش:۱۳۹۴٫۵٫۳۱دریافت: 

تحلیل آماری میزان تولید، مصرف و تجارت جهانی صنعت 
سیمان ایران در مقایسه با کشورهای صاحب این صنعت در 

  جهان 

  و ادیبه کریمی *رضا احمدی
   صنعتی اراکدانشگاه 

سیمان کشور ایران و کشـورهای صـاحب ایـن در پژوهش حاضر وضعیت صنعت  چکیده:
هـای مختلـف صنعت در جهان یعنی چـین، هنـد، ایـاالت متحـده آمریکـا و ترکیـه در زمینـه

 ۱۳۹۳-۱۳۷۹سـاله ( ۱۵زمـانی  ی تولید، مصرف داخلی و تجـارت جهـانی، در یـک دوره
 تـرینمیالدی) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتـه اسـت. مهـم ۲۰۱۴-۲۰۰۰شمسی و 

ــی و ارزش ارزی  ــدار وزن ــایی شــده و مق ــران، شناس ــای هــدف صــادرات ســیمان ای بازاره
های مختلف بررسی شده است. همچنـین سـهم نسـبی از ها طی سال صادرات سیمان به آن

هـای مختلـف جهـان، کل تولید جهان و ارزش ارزی جهانی صـادرات سـیمان ایـران و قـاره
 ۱۳۹۳در سـال ایـران دهند کـه پژوهش نشان میمورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این 

 خاورمیانـه و ی سیمان در منطقـه ی ترین تولیدکنندهبزرگ ،میلیون تن سیمان ۶۶٫۵با تولید 
ــده ــارمین تولیدکنن ــان  ی چه ــزرگ ســیمان جه ــوده و در ســال ب ــام اول  ۲۰۱۳ب ــیالدی مق م

 ۳۰ن ایـران بـه سیماصادرات سیمان جهان را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر 
سال اخیـر کشـور عـراق بـا سـهم نسـبی متوسـط  ۱۵که در طول شود کشور جهان صادر می

ترین بـازار هـدف صـادرات سـیمان ایـران درصد از کل صادرات سیمان ایران، اصلی ۵۳٫۶
درصـد از تولیـد  ۲٫۱۲مـیالدی)  ۲۰۱۴-۲۰۰۹بوده است. ایران در طول شش سال اخیر (

 ی درصد از ارزش ارزی صـادرات قـاره ۲٫۵۳درصد از کل تولید جهانی،  ۱٫۷۲آسیا،  ی قاره
درصد از کل ارزش ارزی صادرات جهـانی سـیمان را بـه خـود اختصـاص داده  ۱٫۱۹آسیا و 

های سیمانی ایران طی چنـد سـال هفراوردمد ارزی صادرات ااست. مقدار وزنی و میزان در
کشور در تولید  ی که نشان از توان بالقوه) نیز تاحدودی افزایش یافته ۱۳۹۳-۱۳۸۸اخیر (
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تـر، بایسـتی ایـن قابلیـت مـورد توجـه  وری بـیشهای سیمانی داشـته و جهـت سـوداهفراورد
  تری قرار گیرد.  بیش

صـاحب  ید، مصـرف و تجـارت جهـانی سـیمان؛ کشـورهایسیمان؛ آمار تولواژگان کلیدی: 
  .صنعت سیمان جهان

  مقدمه -۱
محسـوب  یآبـ یهااست که جزء مالت یمیو قد یاساس یاز مصالح ساختمان یکی ۱مانیس
زمـان کشـف آهـک  یعنـیش یش از دو هـزار سـال پـیمان بـه بـید سـیتول ی شود. سابقهیم

سـنگ (پودرسـنگ) خـرده ینوع خاص یبرا ۲ومیسمنتت ی م واژهیقد یهاگردد. در زمان یبرم
کرد و یدا میپ یتر شیب یکیدرولیت هیخاصشد یبا آهک مخلوط م یرفت که وقتیکار مبه

 یمقاومت قابـل تـوجه یبه مرور زمان در مجاورت هوا و در حضور آب سخت شده و دارا
 ی لهیوسـبـه ۱۷۹۶ن بار در سـال ینخست یبرا یمان به مفهوم امروزی]. س۲۲ ،۲۱شد [یم

  .]۵، ۲کار رفت [به یسیانگل ۳پارکر
ه و یـک صـنعت پایـعنـوان مان بـهیا صنعت سـیدن ی شرفتهیپ یکشورها تر بیشامروزه در 
صـنعت کشـور، ایـن  یااز توسـعهیـل نیـدلدر ایـران نیـز بـهت، مورد توجه است. یحائز اهم

 یت اقتصـادیـل اهمیـدلدر پژوهش حاضر بـهها قرار داشته است. همواره مورد توجه دولت
، مصرف، صادرات و دیزان تولیران از نظر میمان ایت صنعت سی، وضعیصنعت ی ن مادهیا

ا مورد مطالعه قرار گرفته است. ین صنعت در دنیصاحب ا یسه با کشورهایواردات در مقا
 یمانیسـ یهـاهفـراوردهـا و مانیانـواع سـ ین پـژوهش عمـدتاً بـر رویـقابل ذکر است که ا

مان بـه شـکل یشـده از سـ اء سـاختهی، اشـیمانیسـ یهـانیـرهـا و رزیهـا، درزگ(انواع بتونـه
هـا، دار، پنـلمـوج یهافرش، سقف و بام، ورق سنگ یا لوح مورد مصرف برایچهارگوش 

مان مخصـوص یمان و سـلولز، سـیشده از س نسوز ساخته ی ر اقالم فاقد پنبهیها و ساسوفال
جـز ]) بـه۲۵ ،۱۸ره [یـنسـوز و غ یهـاها و بـتناستخوان، مالت یپرکردن دندان و بازساز

و  یمنـابع اطالعـات یل گسـتردگیـدلاست کـه بـه یگفتنن یهمچننکر، متمرکز شده است. یکل
هـای آمـاری منـابع در اعـداد و ارقـام گـزارش یمـوارد، اختالفـات یآمـار، در برخـ یپراکندگ

شـده  ین در پژوهش حاضـر سـعیا بر مربوط وجود دارد. بنا ینترنتیا یهاتیمختلف و سا
  ه شود. یم اران آمار و ارقایترجین و رایترانهیگران، واقعیتا معتبرتر
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  وضعیت صنعت سیمان کشور ایران -۲
د، یسال تول ۷۰ ی مان با سابقهیکشور و صنعت س ین محصول راهبردیمان سومیامروزه س

مختلـف،  یز خـدماتکـع و مرایاز صـنا یا ف گستردهیه با طکاست  ییربنایع زیاز صنا یکی
  ق دارد. یارتباط عم

  رانیمان ایس ید، مصرف و تجارت جهانیتول -۱-۲
 ۱۹دکننده است کـه تعـداد یشرکت فعال تول ۷۲ یران در حال حاضر دارایمان ایصنعت س
شـود بـا یمـ ینـیبشی]. پـ۱۰د [یخواهنـد رسـ یبـرداربـه بهـره یآتـ یهـاز در سـالیـواحد ن
ل یمان در جهـان تبـدیبزرگ س ی دکنندهین تولیران به سومید، ایجد یاز واحدها یبردار بهره

 ۲۰۱۴تـا  ۲۰۱۰ یهـاسـال یوزارت صـنعت، معـدن و تجـارت طـ شود. بر اساس اعـالم
ع یدات صـنایـتول و یصنعت ین محصوالت راهبردیگاه را در بین جایمان باالتریس ،یالدیم

]. در ۱۹وم) در جهـان داشـته اسـت [ینیآهن و آلوممان، سنگیخام، س ران (فوالدیا یمعدن
بخـش  یمـد ناخـالص ملـادرصـد از در ۵٫۶مان حـدود ید صـنعت سـیـسهم تول ۱۳۹۳سال 

  ].۱۵است [بوده صنعت، معدن و تجارت کشور 
: ۵آشـکار یت نسـبیـ(مز ۴اسـتفاده از شـاخص باالسـابـا  هگرفتـ قـات انجـامیبر اسـاس تحق

RCA باشـد.یمکشور ع مختلف ین صنایدر بباال ت یمز ع بایاز صنا یکیمان یس) صنعت 
RCA  ].۱شود [یمحاسبه م )۱( ی ق رابطهین شاخص از طریا =  

ارزش صـادرات  𝑘،𝑥 یصـادرات یدر کـاال 𝑖کشـور  یت نسـبیمز RCAن رابطه یاکه در 
جهان  ینفت ریکل ارزش صادرات غ 𝑥 بر حسب دالر و 𝑘 یکاال یکل صادرات جهان 𝑥 دالر،بر حسب  𝑖کشور  یرنفتیکل ارزش صادرات غ 𝑥بر حسب دالر،  𝑖از کشور  𝑘 یکاال

ت یوجود مز ی دهنده ک باشد نشانیتر از هرگاه شاخص فوق بزرگ باشد.یبر حسب دالر م
RCAصــورت ( نیــا ریــو در غ اســت 𝑘 یدر صــادرات کــاال 𝑖کشــور  یبــرا ینســب < ۱ (
  مزبور است.  یدر تجارت و صادرات کاال یت نسبیگر عدم وجود مزانینما

هـای مختلـف، متفـاوت اسـت امـا طـی مقدار شاخص باالسا برای صنعت سیمان در سال
) همواره دارای روند افزایشی بوده است. متوسط مقدار این ۱۳۹۱-۱۳۷۹های اخیر (سال

)۱( 
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میزان تولید، درصد رشـد تولیـد، سـهم نسـبی تولیـد جهـانی و رتبـه کشـور -۱جدول
  ].۲۸، ۱۷، ۱۲[ ۲۰۱۴-۲۰۱۰های ایران از نظر میزان تولید سیمان طی سال

 میزان تولید  سال
  (میلیون تن)

میزان رشد تولید
  (درصد)

سهم نسبی تولید 
  جهانی (درصد)

رتبه 
  تولید

۲۰۱۰ ۵۰ ۲۵ ۱٫۵  ۵  
۲۰۱۱ ۶۱ ۲۲ ۱٫۷  ۴  
۲۰۱۲ ۷۰ ۱۴٫۸ ۱٫۸  ۴  
۲۰۱۳ ۷۲ ۲٫۹ ۱٫۸  ۴  
۲۰۱۴ ۷۵ ۴٫۲ ۱٫۸  ۴  

  
بـاً ی(تقر ۱۳۹۱تـا  ۱۳۷۹ یهـامان در داخـل کشـور در حـد فاصـل سـالیزان مصرف سیم

مواجـه بـوده و  یداً صـعودیـک رونـد اکیـ) بـا یالدیم ۲۰۱۲-۲۰۰۰های مصادف با سال
زان یـاسـت. م یعـیکـامالً طب یباشـد کـه امـریمـ یش روزافزون مصـرف داخلـیگر افزاانیب

ط یت شـرایـفی، کیعمرانـ یهـام بـا تعـداد پـروژهیمسـتق ی مان در کشـور رابطـهیمصرف سـ
 یهــان در ســالیــا بــر ره دارد. بنــایــروز و غ یو اقتصــاد یاســیط سیســاخت و ســاز، شــرا

شـرفت یل رکـود سـاخت و سـاز و عـدم پیـبـه دل ۱۳۹۴ل سـال یـو نیز اوا ۱۳۹۳، ۱۳۹۲
  مان نیز کاهش یافته است.ی، مصرف سیعمران یهاپروژه

بـاً مصـادف ی(تقر ۱۳۸۷تا  ۱۳۷۹ یزمان ی شود که در بازهیمشاهده م ۱با توجه به شکل 
ار انـدک و نسـبت یران بسیمان ایزان صادرات سی) میالدیم ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۰ یهابا سال
کـا بـه یآمر ینظـام ی توان آغـاز حملـهین امر را میافته که علت ایقبل کاهش  یهابه سال
زان یـم ۱۳۸۸ران دانسـت. امـا از سـال یـمان ایسـ ی ن واردکننـدهیتـرعنوان بـزرگعراق به

مان یزان صادرات کل سیم ۱۳۹۱دا نموده و در سال یپ یمان روند رو به رشدیصادرات س
 یمان بـرایصـادرات سـ ی درخشان در عرصه یسال ۱۳۹۲د. سال یون تن رسیلیم ۱۱٫۷به 
 ۱۴٫۴ن سـال بـا مقـدار یـزان صـادرات در ای، میل کاهش مصرف داخلیدلران بوده که بهیا
 ۱۲٫۴رقـم  ۱۳۹۳ران در سـال یـزان صـادرات ایـده اسـت. میون تن بـه اوج خـود رسـیلیم
  ]. ۹باشد [یون تن میلیم

 ۱۳۸۲صفر و تـا سـال  ۱۳۷۹کشور در سال  یمان وارداتیمقدار س ۱مطابق نمودار شکل 
مان بـا یزان واردات سـیـن میتـرشیباشـد. بـیهزار تن م ۸/۲۳طور متوسط مقدار اندک به

مان بـه یکنون روند واردات س رخ داده و از آن سال تا ۱۳۸۳هزار تن در سال  ۲۱۹مقدار 
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ش یواقـع بـا افـزا ]. در۱۶ار کـم شـده اسـت [یبوده و در مجموع بس ینوسانات یکشور دارا
مان بـه ید سـیـر از نظـر تولبـه بعـد، کشـو ۱۳۸۸مان از سـال ید سـیـزان تولیـقابل توجـه م

  افته است.ی یریگزان واردات، کاهش چشمیده و میرس ییخودکفا
ک و در شـکل یـتفک بـه یمانیسـ یهـاهفـراوردمان و یزان صادرات سـی(الف) م ۲در شکل 
ر یسال اخ ۱۵ یران طیا یمانیس یهاهفراوردمان و یاز صادرات س یناش یمد ارزا(ب) در

ن یترشیسال گذشته ب ۱۵ یز طین ۲است. مطابق شکل  ) نشان داده شده۱۳۷۹-۱۳۹۳(
 ۲۸۸٫۶و  ۱۴۱۲۹ب برابـر بـا یـترتران بـهیـا یمانیس یهاهفراوردمان و یزان صادرات سیم

مـد ازان دریـرخ داده اسـت. م ۱۳۹۲ون دالر در سـال یـلیم ۳۸٫۹و  ۹۹۹هزار تن به ارزش 
(ب))  ۲(شـکل  یمانیسـ یهـاهفراورد یمان و چه برایس یاز صادرات چه برا یناش یارز
(الـف) را  ۲و  ۱ یهـامان در شـکلید سیزان تولیمشابه با م یروند ۱۳۸۹جز سال ز بهین

 یدر طـ یمانیسـ یهـاهفـراوردصـادرات  یمد ارزاو در ین مقدار وزنیدهد. همچنینشان م
د یـکشـور در تول ی تـوان بـالقوه ی دهنـده افتـه کـه نشـانیش یافـزا یحدود ر تایچند سال اخ

 یتـر شیت توجـه بـیـن قابلیـبـه ا دیـتـر، با شیب یورابوده و برای سود یمانیس یهاهوردفرا
  نمود.

مان خـود اسـتفاده نمـوده و سـاالنه ید سـیت تولیدرصد ظرف ۸۴ران تنها از یا در حال حاضر
شـود یدرصـد آن صـادر مـ ۲۸ه کـند کید میمان تولیون تن سیلیم ۶۶طور متوسط حدود به
]۸.[  

  رانیمان ایهدف صادرات س یبازارها ییشناسا -۲-۲
ار یکنـد، بسـیکـه اشـغال مـ ییم است که ارزش آن نسـبت بـه فضـایحج یاهفراوردمان یس
 یو بهــا یترابــر ی نــهیماننــد بعــد مســافت، هز ییهــان بــوده و در صــادرات آن مــالکییپــا

ه یتوج ک،ینزد یمان تنها به بازارهاین صادرات سیا بر رگذار است. بنایثأار تیسوخت، بس
د، یمان ســفیپرتلنــد، ســ یهــامانیران شــامل ســیــا یصــادرات یهــامانیدارد. ســ یاقتصــاد

کشـور  ۳۰ران به یمان اینکر) است. سیپودر نشده (کل یهامانیک و سیدرولیه یها مانیس
پرتلنـد  یهای خاکسترران را سیمانیا یمان صادراتیحجم س ی شود و عمدهیجهان صادر م

عـراق،  یران، کشـورهایـمان ایسـ یهـدف صـادرات ین بازارهـایتـردهنـد. مهـمیل مـیتشک
ت، پاکسـتان، یـکسـتان، کویه، قزاقسـتان، تاجیجـان، ترکمنسـتان، روسـیافغانستان، آذربا
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مان ین بازار هـدف صـادرات سـیتری) کشور عراق اصل۱۳۹۳-۱۳۷۹ر (یسال اخ ۱۵ یط
از  یناشـ یمـد ارزاصـادرات و در ی]. مقـدار وزنـ۲۷، ۲۵، ۱۸، ۱۳، ۶ران بوده اسـت [یا

ن کشـور از کـل صـادرات یـا یز درصد سهم نسـبیران به کشور عراق و نیمان ایصادرات س
خالصـه شـده اسـت. بـر اسـاس  ۲در جـدول  ۱۳۹۳-۱۳۷۹ یهـاسـال یران، طـیمان ایس

درصـد از کـل  ۵۳٫۶طور متوسط سال گذشته به ۱۵کشور عراق در طول  ۲جدول  یها داده
  داده است.ران را به خود اختصاص یمان ایصادرات س

  
مـد ارزی و سـهم نسـبی صـادرات سـیمان ایـران بـه کشـور عـراق طـی امقـدار وزنـی، در-۲جدول 
  ].۲۵، ۱۸[ ۱۳۷۹-۱۳۹۳های  سال

  سهم نسبی صادرات (درصد)  درآمد ارزی (هزار دالر) مقدار صادرات (تن)  سال
۱۳۷۹ ۸۱۳۳۴ ۱۵۸۹ ۵٫۳۷  
۱۳۸۰ ۲۲۶۷۳۲ ۳۹۳۲ ۱۶٫۳۵  
۱۳۸۱ ۹۱۸۹۸ ۱۸۱۴ ۹٫۵۷  
۱۳۸۲ ۲۷۸۷۴۴ ۱۰۵۸۲ ۳۲٫۴۸  
۱۳۸۳ ۲۷۵۱۸۹ ۱۰۸۰۳ ۲۸٫۷۹  
۱۳۸۴ ۱۰۷۲۳۶۳ ۴۷۰۶۰ ۶۹٫۱۶  
۱۳۸۵ ۵۵۲۴۷۸ ۲۹۸۱۵ ۸۲٫۱۷  
۱۳۸۶ ۳۶۶۴۳۲ ۲۰۲۵۶ ۷۲٫۲۶  
۱۳۸۷ ۴۶۳۰۷۱ ۴۵۹۱۶ ۷۸٫۵۷  
۱۳۸۸ ۳۶۶۱۵۹۲ ۴۷۰۷۱۳ ۷۴٫۷۹  
۱۳۸۹ ۴۲۶۴۵۴۵ ۳۴۲۱۵۷ ۶۰٫۳۸  
۱۳۹۰ ۵۸۰۸۹۳۲ ۴۶۰۷۱۶ ۶۹٫۹  
۱۳۹۱ ۸۱۲۴۳۰۲ ۶۷۹۸۸۹ ۶۹٫۲۸  
۱۳۹۲ ۱۰۰۹۶۸۲۰ ۷۳۲۵۶۴ ۷۰٫۰۳  
۱۳۹۳ ۸۱۳۵۷۸۰ ۴۸۲۲۰۳ ۶۵٫۴  

  
خـود اسـت،  یگر بازسـازیعبارت در ساخت و ساز و بهیعراق که در مس ی زدهکشور جنگ

مان جهـان یسـ ی ن واردکننـدهیتـرن کشـور بـزرگیـاز دارد. ایمان نیس یبه مقدار قابل توجه
از  یکـی یگیبرخـوردار اسـت. همسـا یاژهیـط ویران از شرایبا ا یگیل همسایدلاست که به

مان جهـان یسـ ی ن واردکننـدهیتـرران) و بـزرگیـمان جهـان (این صادرکنندگان سـیتربزرگ
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ازمنـد یآورد کـه نین دو کشور فـراهم مـیا یرا برا یفراوان یهاها و چالش(عراق)، فرصت
مان یصادرات س ی نهیران هزیکشور عراق به ا یکیل نزدیدلاست. به یتر شیتوجه و تمرکز ب

جهـت صـادرات  یار مناسـبیر کشورهاسـت و بـازار هـدف بسـیتـر از سـا ن کشـور کـمیـبه ا
اد با عراق (و افغانستان) ین با وجود فاصله زین و اوکرایچ یهرجهت کشورهابه. باشد یم

  ].۲۳ن دو بازار را به خود اختصاص دهند [یاز سهم موجود در ا یاند بخش توانسته
ــ(الــف) ن ۳در شــکل  ــرمهــم یمــد ارزازان دریــو در شــکل (ب) م یمــودار مقــدار وزن ن یت
نشـان  ۱۳۹۳-۱۳۷۹ یهـاسـال یجـز عـراق، طـران بهیمان ایهدف صادرات س یبازارها

مان به کشور عراق حـذف شـده ین شکل نمودار مربوط به صادرات سیداده شده است. در ا
ر یاد آن بـا سـایـز ی فاصـلهمان بـه ایـن کشـور و یاد صـادرات سـیار زیرا حجم بسیاست، ز

قابل اسـتفاده بـودن اطالعـات مربـوط  ریجه غینت کشورها باعث برهم زدن کل نمودار و در
زان یـر مین تـدبیـشـود. بـا این نمـودار) مـییل تمرکـز در قسـمت پـایـدلر کشورها (بهیبه سا

  کند. یدا میپ یر کشورها نمود بهتریصادرات به سا
افغانســتان،  یبعــد از عــراق کشــورها ۱۳۹۳-۱۳۷۹ یهــاســال ین شــکل طــیــمطــابق ا

کســتان و قطــر (کــه یت، تاجیــه، قزاقســتان، پاکســتان، کویجــان، ترکمنســتان، روســیآذربا
ن واردکننـدگان یتـربـزرگ یبعد یهاب در ردهیترتباشند) بهیز میران نیه ایهمسا یکشورها

  ران قرار دارند.یا یمانیس یهاهفراوردمان و یس
خالصـه  ۱۳۹۳ران در سـال یـمان ایزان صـادرات سـیهدف و م یبازارهاتمام  ۳در جدول 

از کشـورها هماننـد مصـر فقـط در سـال  ی]. قابل ذکر است کـه بعضـ۲۷ ،۱۸شده است [
گونـه صـادرات چیقبـل از آن هـ یهـاانـد و در سـالمان داشـتهیران واردات سـیاز ا ۱۳۹۳

هـدف  ین کشـورها بازارهـایـن کشـورها صـورت نگرفتـه اسـت. بـه هرجهـت ایمان به ایس
نـده یزان صـادرات در آیـش میافـزا یها و حتـ آن یهستند که جهت حفظ و نگهدار یدیجد
  رد. یصورت گ یتر شیب یزیرها تمرکز و برنامه آن ید بر رویبا

ران بـوده یـمان ایاز واردکننـدگان سـ یکـیر یـسـال اخ ۱۵ یز طـین یکشور عربستان سعود
هزار تـن  ۱۰۰٫۴با مقدار  ۱۳۸۲ن کشور در سال یران به ایمان ایزان صادرات سیاست. م

ران در یـ]. درواقع ا۲۵، ۱۸افته است [یبه صفر تنزل  ۱۳۸۸ده و در سال یبه اوج خود رس
ن عامـل یتـرروز، مهـم یاسین بازار را از دست داده که مسائل سیا یکل طوربه ۱۳۸۸سال 

دوبـاره شـروع شـده و  ۱۳۸۹ن کشـور از سـال یمان به ایباشند. صادرات سیداد مین رویا
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  ].۱۸،۲۵[ ۱۳۹۳بازارهای هدف و میزان صادرات سیمان ایران در سال -۳جدول
 میزان صادرات (تن) نام کشورمیزان صادرات (تن)نام کشور
 ۱۰۰۹۴ یمن۸۱۳۵۷۸۰عراق

 ۸۲۸۴ ارمنستان۹۳۲۹۶۰افغانستان
 ۲۸۴۶ ترکیه۷۵۵۲۶۵ترکمنستان
 ۱۵۸۴ ازبکستان۷۲۰۵۳۳آذربایجان
 ۸۷۳ قرقیزستان۵۴۲۳۳۱روسیه
 ۷۴۳ هند۳۴۷۴۳۲پاکستان
 ۷۱۹ استرالیا۳۲۲۲۰۹کویت

 ۱۶۷ بحرین۲۴۴۷۰۷قزاقستان
 ۱۰۰ تانزانیا۱۲۴۱۷۲قطر
 ۸۸ بلغارستان۱۱۳۹۴۰مصر
 ۸۱ میانمار۵۰۱۱۳عربییهامارات متحد

 ۷۸ عمان۴۵۷۲۱تاجیکستان
 ۴۵ آفریقای جنوبی۳۸۹۸۵سومالی

 ۱۲ قبرس۲۷۸۴۴عربستان سعودی
 ۰٫۲۸ انگلستان۱۲۰۸۴گرجستان

 

  سیمان صنعت وضعیت کشورهای صاحب  -۳
در  یدر کشـورها ییربنـایز یسـازهاوش سـاختیمان، افـزایسـ یت کاربردیبا توجه به ماه

مان یس یجهان یشرفت، تقاضاینوظهور و در حال پ یکشورهاش تعداد یحال توسعه و افزا
 ۲۰۱۴ون تن در سال یلیکصد و چهل میارد و یلیم ۴به  ۲۰۰۰ارد تن در سال یلیم ۱٫۶از 
مان در ید سـیـشـود کـه نـرخ رشـد تولیمـ ینـیبشی]. پـ۲۸، ۱۹، ۱۱اسـت [ افتـهیش یافزا
  درصد باشد. ۴٫۳انه ینده سالیآ یها سال

ارد یلیم ۲د حدود ین با تولیکشور چ ۲۰۱۴کا در سال یآمر یشناسنیزمبه گزارش سازمان 
مان در یسـ ی دکننـدهین تولیتـر) بـزرگید جهـانیـدرصد تول ۵۹٫۸ یعنیون تن (یلیم ۵۰۰و 

مان یون تن سـیلیم ۸۳و  ۲۸۰د یب با تولیترتز بهیکا نیهند و آمر یجهان است و کشورها
ون تـن یـلیم ۷۵د یـران بـا تولیـقرار دارند. کشور ا دوم و سوم یهااد) در ردهی(با اختالف ز

ه و یـد در جهان را به خـود اختصـاص داده اسـت و پـس از آن ترکیچهارم تول ی مان رتبهیس
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بـزرگ  ی دکننـدهیون تـن، پنجمـین و ششـمین تولیـلیم ۷۲و  ۷۵د یـب بـا تولیـترتل بـهیبرز
ب در یـترتتنـام و ژاپـن بـهیو ،ی، انـدونزیه، عربستان سـعودیباشند. روسیمان جهان میس
، ۱۲قـرار گرفتنـد [ یالدیمـ ۲۰۱۴مان در سـال یدکنندگان سین تولیتربزرگ یبعد یهارده
۲۸ ،۲۹[.  

، ۳۵۸۵٫۲، ۳۳۱۱٫۷ب یـترتبـه یالدیم ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۰ یهادر سال میزان مصرف جهانی
کننـدگان ن مصـرفیتـر]. بـزرگ۱۱ون تن بوده اسـت [یلیم ۴۱۳۹٫۵و  ۴۰۳۳٫۵، ۳۷۴۵٫۷

ش از یبـ یین بـه تنهـایکا هستند که کشـور چـین، هند و آمریچ یز کشورهایمان جهان نیس
 ی]. با توجه به آمارهـا۲۲مان جهان را به خود اختصاص داده است [یدرصد مصرف س ۵۰

 ک توازن برقرار است. افزودنی است کهی، یمصرف جهان ید و تقاضایزان تولین میفوق ب
  باشد. یو در حال توسعه م ییایآس یکشورها یمان از سویس یزان تقاضا براین میترشیب

مان یس ی عنوان سه کشور بزرگ صادرکنندهن بهیه و چیران، ترکیا یدر حال حاضر کشورها
کـا، عــراق، یز آمریـمان جهـان نین واردکننـدگان ســیتـرشــوند. بـزرگیدر جهـان شـناخته مـ

ن عـراق بــا واردات ین بـیـا ] کـه در۲۷، ۲۲، ۶فرانسـه، بـنگالدش و افغانسـتان هسـتند [
عنـوان بـه ۲۰۱۳ون تـن در سـال یـلیم ۱۴و حـدود  ۲۰۱۲ون تـن در سـال یـلیم ۱۱حدود 
ت صـنعت یدر ادامـه وضـع ].۲۲شـود [یمان جهـان شـناخته مـیسـ ی ن واردکنندهیتربزرگ

طـور تـرین کشـور صـاحب صـنعت سـیمان در دنیـا بـهعنوان شاخصن، بهیمان کشور چیس
  گیرد.قرار می یل آماریو تحل یخالصه مورد بررس

گر، در ید یهایع و تکنولوژیاز صنا یاریز همانند بسیمان نید سیتول ی نهین در زمیکشور چ
ون تن در طول یلیم ۱۴۲۵د متوسط ساالنه در حدود یصاحب نام بوده و با تول یا کشوریدن

ر اسـاس باشـد. بـیمان جهـان مـیسـ ی دکننـدهین تولیتـربـزرگ ۲۰۱۴تـا  ۲۰۰۰ یهـاسال
د یـمان تولیون تن سـیلیم ۵۸۳، ۲۰۰۰ن در سال یکا، چیآمر یشناسنیسازمان زمگزارش 
ن در یـمان جهان در آن سال بوده اسـت. اید سیدرصد از کل تول ۳۶٫۵] که حدود ۲۸کرده [
کا، یاالت متحده آمریا یعنیمان جهان در آن سال یبزرگ س ی دکنندهیاست که سه تول یحال

]. شاخص سـهم ۲۸اند [د نمودهیمان جهان را تولیدرصد س ۱۷تر از  هم کم یهند و ژاپن رو
ب برابـر بـا یـترتبـه یالدیمـ ۲۰۱۳تـا  ۲۰۱۰ یهـا ن در سالیمان چید سیتول یجهان ینسب

ون تـن یـلیم ۲۵۰۰د یـن بـا تولیدرصد بـوده اسـت. کشـور چـ ۵۹٫۳و  ۵۸٫۲، ۵۸٫۴، ۵۶٫۸
  د. یدرصد رسان ۵۹٫۸د خود را به یتول یجهان ی] سهم نسب۲۸[ ۲۰۱۴مان در سال یس
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در  ۲۰۱۴
هـا ن سـال

نمـوده د یل

  
۲.  

ـه امـروزه 
مان کشور 

ده یرس ۲۰
 ۶٫۴حــدود 

(از سـال 

از  ی نسـب
ر یــــال اخ

در مقايسه با ...      
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۴-۲۰۰۰ یهـا
نیـا ید کـه طـ

کل جهان را تول

۲۰۱۴- ۲۰۰۰ای 

کـ یات به گونـه
میس ین تقاضا
۰۱۴ن در سال

(در حــ ۲۰۱۳ 
سـتم یر قـرن ب

 .  

ط درصـد سـهم
طــول شــش ســ

نعت سيمان ايران د

، ص1394هار و تابستان 

هسـال یـان طـ
شودیمالحظه م

ک یدیمان تولیس

ها جهان طی سال

ز استی جهان ن
زانیمکند. یف م
ون تنیلیم ۲۴۶
تــا ۲۰۱۱ســال

کـا دریحـده آمر
]۱۹ست [وده ا

  ن
متوسـط یارهیدا
جهــان در ط ی ره

 و تجارت جهاني صن

بها، 1  ي ، شماره26ل اس

 در مقابـل جهـا
ن شکل می به ا
از س یمیش از ن

  
کشور چین و کل

مانیس ی کننده
جهان را مصرف

۶۲به حدود  ۲
ن از سیمان چــ
االت متحیـمان ا
تر بو شی تن) ب

ا و جهانیآس ی
]، نمودار د۲۶

ن و پــنج قــاره

يزان توليد، مصرف

س، ي آمار رسمي ايران

نین کشور چـ
 است. با توجه

شین بیشور چ

زان تولید سیمان ک

ک ن مصرفیترگ
در ج یدین تول

۰۰۴ در سال
مین مصــرف ســ
میصرف کـل سـ

اردیلیم ۴٫۴ود

ی ران در قارهی
،۱۴[ یر جهان

رایــکشــور ا یرا

تحليل آماري مي

هاي ي بررسي مجله    ...

ماید سیزان تول
شان داده شده

ر، کید سال اخ

نمودار میز - ۴کل

ن بزرگیگر چید
مایدرصد س ۵
ون تنیلیم ۹۶
زانیــ]. م۲۴، ۱

زان مصین) از م
در حدو ۲۰۰۰ 

  سه
مان ایگاه سیا

معتبر یآمارها
مان جهــان بــری

  ...................

زینمودار م
نش ۴شکل 

ژه چندیو به
  است.

  

شک
  

از طرف د
۰ش از یب
۶۲ن از یچ

۱۱اســت [
ارد تنیلیم

تا  ۱۹۰۱

مقایس -۴
جا -۱-۴

بر اساس آ
مید ســیــتول



.................   

ن یـطـول ا
مان را بـه 

ران یـتن ا
درصـد،  ۰

 -۱۴۲۰.  

مان یت سـ
شـان داده 
صـادرات 
ختصـاص 

کا، ی، آمر
صـادرات 
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ران در طیـکل ا
میسـ ید جهـانـ

ن در نظـر گـرفت
۳٫۰و  ۰۱٫۷۹ا 

  شند.

  
-۰۹۲۰های سال

صـادرات ی ارز
نش ۲۰-۱۲۲۰

ص ید ارزش ارز
ن را به خود اخ

ران)، اروپا،ین ا
از ص یرزش ارز

  يمي

، ص1394هار و تابستان 

ن شـکیمطابق ا
یـصد از کـل تول

ا (بدونیهای آس
ب بایه به ترتیس

باشنیمان میس

جهان در طول س ی

ارزش ی نسـب
۰۰ یهـا سـال

درصـد ۵۳٫۲ها
مایس یت جهان

ن در نظر گرفتن
ا ی سـهم نسـب

 احمدي و اديبه كريم

بها، 1  ي شماره، 26سال

ده شده است. م
درص ۷۲٫۱ا و ی
هقاره یزمان ی

وسانیهند) و اق
ید جهانیز تول

  
ی ایران و پنج قاره

ط درصـد سـهم
جهان در طـول

هن سالیطول ا
صادرات یش ارز
ا (بدونیآس ی
زانیـن میتـرش

رضا

س، ي آمار رسمي ايران

نشان داد ۵کل
یآس ی د قارهیول

ی ن دورهیت. در ا
ن و هیهمانند چ

ا ین سهم نسب

سبی تولید سیمان 

متوسـط یارهیـا
ج ی و پنج قاره

ران در طیشکل ا
صد از کل ارزش

هاقاره یزمان ی
شیبـ یب دارایـ
 

هاي ي بررسي مجله    ...

) در شک۱۴۲۰
درصد از تو ۱٫۲

صاص داده است
ه یین کشورها

نیترن و کمیترش

متوسط سهم نس - 

ز نمـودار دین ۶
ران ویکشور ا ی

ن شی. مطابق ا
درص ۱۹٫۱ا و ی

ی ن دورهی. در ا
یترته بهیانوسیق
باشند.یمان می

120 

  ...................

)۰۹۲۰-۴
۱۲ها سال

خود اختص
و با داشتن

شیب یدارا
  

-۵شکل 
  

۶در شکل 
یجهان برا
شده است

یآس ی قاره
داده است.

قا و اقیآفر
میس یجهان
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هـای  سـال

تا  ۷ یها
مان یت سـ

ه یـا و ترک

کشـورها، 
 یشـورها
 یار تمـام

وند رو به 
ن یتــرزرگ
ب در یـترت

تا  ۲۰۰۰
ران از یـ ا

در مقايسه با ...      
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ره جهـان در طـول

  این
ه]، در شکل۲۷
واردات یارز ی

کایت متحده آمر

ر کین با سـای چ
کشد یـزان تولیـم

ن نمودایجه به ا
رو یکل طوربه ا

ر، بــزیــگچشــم
تره بـهیان و ترک

شود از سال ی
بـه بعـد ۲۰۱۰

نعت سيمان ايران د

، ص1394هار و تابستان 

ایـران و پـنج قـار

دن یصنعت یها
۷، ۶، ۳[ یلملل

ی نـهیرات و هز
االتین، هند، ا

   شده است.
مان کشورید س

رات مییـ تـا تغ
با توجص شود. 

کایت متحده آمر
ار یخــتالف بســ

رایکا، ایحده آمر
یمشاهده م ۸ل

۰ امـا از سـال 

 و تجارت جهاني صن

بها، 1  ي ، شماره26ل اس

صـادرات سـیمان ا

سه با کشورهی
المنیبع معتبر ب

صـادر یمـد ارز
نیچ یعنیا یدن
نشان داده  ید
دیاد تولیار زیس
حـذف شـده ۷
ه بهتر مشخصیک

االتیاجز ان به
ــا اخـیچــ ن کــه ب

االت متحدیند، ا
طور که از شکل

تر بـوده شین ب
   ت.

يزان توليد، مصرف

س، ي آمار رسمي ايران

بی ارزش ارزی ص

سیران در مقای ا
شده از مناب راج

د، درآمیـزان تول
یر کشور صنعت

الدیم ۲-۱۴۲۰
بس ی ل فاصلهی

۷ز نمودار شکل
ران و ترکیکا، ا

مان جهایس ی ه
نــد. پــس از چ

باشد، هندین م
طهمانر دارند.
رانیه از ایر ترک

گرفته است یش

تحليل آماري مي

هاي ي بررسي مجله    ...

متوسـط سـهم نسـب
۲۰.  

مانیت سیوقع
های استخرداده
زیـرات مییب تغ
سه با چهاریمقا
۰۰۲۰ یزمان ی

یدل ر است که به
ن کشور ازید ای

کیت متحده آمر
دکنندیبرتر تول 

دهنی نشــان مــ
مان جهانیس ی

وم تا پنجم قرار
د کشویزان تول

شیان پمید سیول

  ...................

  
مت -۶شکل 

۰۰۲۰-۱۲۰
  
مو -۲-۴

بر اساس د
بیترتبه ۹
ران در مقیا

ی در فاصله
الزم به ذکر

دیزان تولیم
االتیهند، ا
یکشورها
را یرشــد
 دکنندهیتول
دو یهارده

زیم ۲۰۰۹
ه در تویترک
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زمانی  ی صله

ا از سـال 
د یـزان تول
 ۶۳قـدار 

ـه نمـودار 
دار ادامـه 

 یـان بـاق

م بـا یسـتق
ط بـوده و 

ا وقوع یو 
 کشـورها 

ر یثأورها ت
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جز چین) در فاص

کـایمتحـده آمر
زیـن میتـرشیـ
ن آن بـه مقیتـرم

شد. با توجـه بـ
کـا همچنـانیر

مان جهـیگ سـ

طـور مسه بـهیـک
جهـان در ارتبـاط

مختلف و یها
نیـه ایهمسـا ی
ن کشویمان ایس

  يمي

، ص1394هار و تابستان 

ی صنعتی دنیا (به

االتیه، ای ترک
دهـد. بـیمـ ـان
ون تـن و کـمیـل

باشیم یقتصاد
الت متحده آمر

بـزرگ ی دکننـدهی

ران و ترکیـکـا، ا
ن کشـورها و ج
همی، اعمال تحر

یدر کشـورها ی
د سیزان تولیر م

 احمدي و اديبه كريم

بها، 1  ي شماره، 26سال

 ایران و کشورهای

ران وی هند، ا
مان را نشـای سـ

یلیم ۱۰۰قـدار
ن سال بحران ا

ایمان اید سیول
ین تولیکـا سـوم

کـیت متحـده آمر
نیـدر داخـل ا ی

،یمال یهاحران
یا حتـیورها و
فتد دری اتفاق ب

رضا

س، ي آمار رسمي ايران

یزان تولید سیمان

ن،یچ یشورها
دیـدر تول یزول
بـه مق ۲۰۰۵ل
نیآخر یعنی ۲

ند رو به رشد تو
کیآمر ۲۰۲۰ل

االتیسه کشور ا
یمـال یهـاحران
ر بحینظ یوامل

ن کشویدر ا یت
مان،یس ی ننده

هاي ي بررسي مجله    ...

مودار تغییرات میز
۲۰.  

کش یروند صعود
روند نز ۲۰۰۹ 

ن کشور در سال
۰۰۹ن در سال

شود که رونیم 
کم تا سـال ست

مان در سید سی
و بح یاسیس ی
شود هرگاه عوی

تیامن یهاحران
گان واردکنیسا

  دارد.

122 

  ...................

  

  
نم -۷شکل 
۰۰۲۰-۱۴۰

  
برخالف رو

تا  ۲۰۰۷
نیمان ایس
ون تنیلیم
 ینیبشیپ

باشد و دس
  بماند.

دیزان تولیم
یدادهایرو

یمشاهده م
جنگ و بح

ژه همسیو به
د ییسزابه
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کـا یده آمر
ن از سال 
ه در سال 
سـت. بـر 

د آن یـ تول
مـد ادرت. 

 ینوسـانات

 
صـله زمـانی 

کــا یده آمر
 یـد و طـ
تـا  ۲۰۰۶

ــاهش  د ک
رده است. 

 ی نهی. هز

در مقايسه با ...      
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االت متحـدیـ ا
رانیدوره کشور ا

که یاگونهفته به
تصـاص داده اس

زانیـسـه بـا م
ن کشـور اسـتی
دچـار ن یزمان ی

نعتی دنیـا در فاص

االت متحــدیــ ا
باشـیمـ یاریسـ

۶ یهـاول سـال
ــکــا، ا ــدی ن رون

کررا دنبال  یت
دارند یباً ثابتی

نعت سيمان ايران د

، ص1394هار و تابستان 

مانیادرات سـ
ن دیست. در ا
ش گرفیرا در پ

 را بـه خـود اخت
سین در مقایر چـ
یا یاد داخلیر ز
ی دوره نیا یط

 و کشـورهای صـن

مانیاردات ســ
بس یهابی نش
در طـو یه، ولـ

کیت متحــده آمر
بًا ثابتیروند تقر

یت اندک و تقر

 و تجارت جهاني صن

بها، 1  ي ، شماره26ل اس

صا یمد ارزادر
کرده ا یرا ط ی

 یو رو به رشد
مان جهـانی س
مان کشوریت س

ارین مصرف بس
ز در طیه نیو ترک

ت سـیمان ایـران

وا یارز ی نــهیز
فراز و ی، دارا
داشـته ی رشـد

ــدر ا یاد االتی
ز ین ۲۰۱۴تا 

ه وارداتی و ترک

يزان توليد، مصرف

س، ي آمار رسمي ايران

سال گذشته، د
یباً ثابتیوند تقر

و یدت صعود
صادرات یرز
صادرات ی ارز

ل آنیشد که دل
هند و یشورها

رآمد ارزی صـادرا

زان هزیــد کــه م
ت صادرات آن،

روند رو بـه ۲
بحــران اقتصــا

۲۰۰۹ز سال
ن، هندیچ یها

تحليل آماري مي

هاي ي بررسي مجله    ...

۱۵ یط ۸ل ک
ر کشورها رویسا

 بعد روند به شد
مد ااقام اول در
مدان نمودار در

باشیز میار ناچی
مان کشیدرات س

. 

نمودار تغییرات در
۲۰.  

دهــدینشــان مــ
روند نسبتًا ثابت

۰۰۶تا  ۲۰۰۳
ــاً در دورهی ی ق
دا نموده و ایپ ی

ن دوره، کشوره

  ...................

مطابق شک
برخالف س

به ۲۰۰۹
مقا ۲۰۱۳
نیاساس ا

یار بسیبس
صاد یارز

شده است.
  

  
ن -۸شـکل 
۲۰۱٤-۰۰۰

  
ن ۹شــکل 

برخالف رو
۳ یهاسال

یدق ۲۰۰۹
یریگ چشم
نیا یدر ط



.................   

فر بـوده و 

 یشـورها
ن یجه به ا

ن یـا ی ده
 ی دکننـده

مان یسـ ی

 
زمـانی  ی له

صـنعت در 
 یت آمـار
ه و یـ تجز

ت متحـده 
......128- 107صص 

بـاً صـفیهـا تقر

ران و کشیـمان ا
با توجده است.
دکننـدی برتـر تول
دیتول یکشـورها
ید جهـانیـز تول

عتی دنیـا در فاصـل

ن صیـصـاحب ا
سـاس مطالعـات

) موردیالدیم 
االتیـن، هنـد، ا

  يمي

، ص1394هار و تابستان 

هاز سـال یعضـ
. 

مید سـیـزان تول
) نشان داده شد
ان پـنج کشـور

ک ی هیـو سـهم بق
درصد ا ۴۸٫۸۹

  ت.

و کشورهای صـنع

ص یو کشـورها
و واردات بر اس

۲۰۰۰-۲۰۱۴
نیچـ یشـورها

 احمدي و اديبه كريم

بها، 1  ي شماره، 26سال

در بع یم و حت
رار گرفته است.

زیـم یجهـان یب
۰۲۰-۱۴۲۰(
ماید سـیـتول ی

درصـد و ۶۱٫۹
۹ ییتنهان بهیچ

صاص داده است

ت سیمان ایران و

ران وین کشور ا
، صادرات ویل

۰و  یشمس ۱۳
کـه کشخص شـد

رضا

س، ي آمار رسمي ايران

ز کمیران نیشور ا
نمودار، قر یفق

سـهم نسـبسـط
۰ر (یسال اخ 

یکـه سـهم جهـان
۹۸سـال گذشـته

باشد. کشور چی
ر به خود اختص

ارزی واردات ی زینه

  ری
مانی صنعت س

د، مصرف داخل
) ۱۳۷۹-۳۹۳

ن اساس مشـخ
هاي ي بررسي مجله    ...

مان کشیات س
ک به محور افی

متوسنمودار  ۱۰
۵۱ا در طول ین

شـود کیشاهده م
س ۱۵در طـول
یدرصد م ۳۸٫۰

ریسال اخ ۱۵ل 

مودار تغییرات هز
۲۰.  

گیرنتیجهث و
تیوهش وضع

دیزان تولیظر م
ساله ۱۵ ی وره

نیر گرفت. بر ا
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  ...................

وارد یارز
یار نزدیبس

۰در شکل 
یدن یصنعت

نمودار مش
محصول د

۰۲مان یس
را در طول

 

  
نم -۹شکل 

۰۰۲۰-۱۴۰
  
بحث -۵

ن پژویدر ا
جهان از نظ

ک دویدر 
ل قرایتحل
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.................   

ستند. در 
ن در طول 
صــد ارزش 

  است.

هـای ل سال

 ک صـنعت
مان ید سـ
 ۱۲٫۲) ی

 یزش ارز
 بـه خـود 

ل حاضـر 
ران را یـا 

در مقايسه با ...      

......128- 107صص 

ا هسیمان در دنی
رانین، هند و ا

درص ۲۱٫۴۸و  
ختصاص داده 

  
نعتی دنیا در طول

کیـعنـوان   بـه
دیچهارم تول ی ه
یالدیمـ ۱۴۲۰-
درصـد از ارز ۲
مان رایسـ یهان

باشـد و در حـال
یمان صـادراتی

نعت سيمان ايران د

، ص1394هار و تابستان 

یصنعت س یرا
نیهمانند چ یی
ید جهــانیــ تول
را به خود اخ یب

ن و کشورهای صن

مان کشـور،یسـ
ر رتبهی سال اخ

-۰۹۲۰ر (یـاخ
۵۳٫۲، ید جهـان

صادرات جه ی

بیز مـیـران نیـ
یحجـم سـ ی ده

 و تجارت جهاني صن

بها، 1  ي ، شماره26ل اس

دار ی عمده یها
داشتن کشورها

درصــد  ۷۳٫۸۰
ن سهم نسبیترش

تولید سیمان ایران

 کـه صـنعت س
چند یکه طای

ل شـش سـال ا
دیـصد از کل تول

ی کل ارزش ارز

ا یصـادرات یب
شود که عمدی م

يزان توليد، مصرف

س، ي آمار رسمي ايران

 ترتیب کشوره
ا با دیآس ی قاره
۳بــا ) ۱۴۲۰-
شیمان، بیس ی

سهم نسبی جهانی ت

دهنـدیشـان مـ
اگونهشد بوده به

ران در طـولیا
درص ۷۲٫۱ا، یس

درصد از ۱۹٫۱

ت نسـبیـبـا مز
ور جهان صادر

تحليل آماري مي

هاي ي بررسي مجله    ...

ه بهیران و ترکی
ز قینجهان  یا

۰۰۲۰ر (یــ اخ
یصادرات جهان

نمودار متوسط س 
۲۰.  

هش حاضـر نش
مهم و رو به رش
در اختیار دارد.

آس ی د قارهیتول
۹ا و یآس ی قاره

   داده است.
ی جمله کاالها

کشو ۳۰ران به

  ...................

ریکا، ایآمر
هان قارهیب
ســال ۵۱
کل ص یارز
  

  
-۱۰شکل 

۰۰۲۰-۱۴۰
 

ج پژوهینتا
م یاقتصاد

جهان را د
درصد از تو
صادرات ق
اختصاص

مان از یس
ریمان ایس
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مان یسـ یهـدف صـادرات ین بازارهـایتردهند. مهمیل میپرتلند تشک یخاکستر یهامانیس
ــا ــران نی ــراق، افغانســتان، آذربا یز کشــورهای ه، قزاقســتان، یجــان، ترکمنســتان، روســیع

زسـتان ی، ارمنستان، ازبکستان، قرقیت، پاکستان، قطر، عربستان سعودیکستان، کویتاج
کشور عـراق بـا  )۱۳۹۳-۱۳۷۹سال گذشته ( ۱۵هستند. در طول  یو امارات متحده عرب

ن بـازار یتـرن و مهمیترران، بزرگیمان ایدرصد از کل صادرات س ۵۳٫۶متوسط  یسهم نسب
  ران بوده است.یهدف صادرات ا

، مقـام اول صـادرات جهـان را بـه خـود یالدیم ۲۰۱۳ران در سال یمان کشور ایصنعت س
ران یـا یمانیس یهاهفراوردصادرات  یمد ارزازان دریو م یاختصاص داده است. مقدار وزن

افتـه کـه نشـان از تـوان یش یافـزا یحـدود ز تـای) ن۱۳۹۳-۱۳۸۸ر (یچند سال اخ یدر ط
ن یـا دیـتـر با شیبـ یوراداشـته و جهـت سـود یمانیسـ یهـاهفراوردد یکشور در تول ی بالقوه
  رد.یقرار گ یتر شیت مورد توجه بیقابل

ن صنعت در جهان یصاحب ا یمان کشورهایت صنعت سیوضع یبر اساس مطالعات آمار
ن یشـود کشـور چـیمـ ینیبشید، مصرف، صادرات و واردات، پیمختلف تول یهادر عرصه

ن، یب چـیـز در تعقیـمان ادامـه دهـد و هنـد نید سـیهمچنان به روند رو به رشد خود در تول
کـا بـا توجـه بـه وسـعت یاالت متحـده آمریـمان جهان باشد. ایس ی دکنندهین کشور تولیدوم
گـاه یمان، احتمـاالً جایسـ یمان و رونـد کنـد واردات جهـانیمصرف س یباال لیاد، پتانسیز

ن یتـرب بزرگیه همچنان در تعقیمان جهان را از دست خواهد داد. کشور ترکید سیسوم تول
بســا در ران) خواهـد بـود و چـهیـجهـان (ا ی ن صـادرکنندهیتـرمنطقـه و بـزرگ ی دکننـدهیتول

  دست آورد.را به ید جهانیخود در تول یچهارمگاه یبتواند دوباره جا یآت یها سال
و صـادرات  ید جهانیتول ی گاه نسبتًا مطلوب خود در عرصهیمنظور حفظ جاران بهیکشور ا

 یشــرق ی هیهمســا یژه کشــورهایــوخــود بــه یهــدف فعلــ یبازارهــا ید بــر رویــمان، بایســ
ن، ترکمنسـتان کسـتایجان، تاجی(آذربا یه شمالیهمسا ی(افغانستان و پاکستان)، کشورها

) یت و امارات متحده عربیج فارس (قطر، کویخل ی هیحاش یعرب یو قزاقستان)، کشورها
د یـتـر نمایتـر و منطقـیاصول یزیرتر و برنامه شینوظهور همانند مصر، تمرکز ب یو بازارها

د و یمان دچـار افـت شـدیا چند بازار هدف، صادرات سیک یتا در صورت بروز بحران در 
   نشود.تزلزل 
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