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بررسی صنعت سرب و روی

سرب و روی:
فلز روی یکی از ملزومات جامعه مدرن امروزی می باشد که بعد از آهن ،آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا
میباشد .فلز سرب نیز همانند فلز روی با دارا بودن خواص متنوع و منحصر به فرد مصارف گوناگونی در صنایع مختلف دارد.
مقاومت قابل توجه در برابر خوردگی ،تنوع آلیاژی و خواص متنوع فیزیکی و شیمیایی این فلز باعث شده است تا این فلز نقش
مهمی در زندگی روزمره انسان ایفا نماید .در ادامه به توضیح هریک میپردازیم:
روی:
روی فلزی است به رنگ سفید متمایل به آبی که بر اثر رطوبت هوا تیرهتر میشود و در حین احتراق رنگ سبز براقی تولید
میکند .روی بعد از آهن ،آلومینیوم و مس چهارمین فلز مورد استفاده در دنیا میباشد .فلز روی ترد ،شکننده و سخت است.

مصارف روی:
ورق گالوانیزه:
بیشترین مصرف روی برای گالوانیزه کردن سایر فلزات مانند فوالد برای جلوگیری از زنگ زدگی آنها است .فوالد گالوانیزه در
بدنه خودروها ،چراغهای روشنایی خیابانها ،گاردریل جادهها و پلها استفاده میشود.
آلیاژ های روی:
روی در آلیاژهایی نظیر برنج به کار میرود  .برنج  ،بهخاطر استقامت و مقاومت در برابر زنگزدگی و خوردگی کاربردهای وسیعی
دارد .ریخته گری روی در صنعت خودرو و صنایع سخت افزاری و الکتریکی اهمیت به سزایی دارد.
صنعتی:
این ترکیب در ساخت مواد فراوانی در صنعت مانند پالستیک ،سرامیک ،شیشه ،سیمان ،الستیک(تایر اتومبیل) ،نرم کننده،
رنگها ،مومها ،چسب ،غذاها ،باتری و ...استفاده میشود.
دارویی:
در پزشکی و بهداشت این ترکیب با نام زینک اکساید در پودر بچه ،پمادهای پوستی ،کرم ضد آفتاب ،شامپو ضدشوره و...
استفاده میشود.
آرایشی و بهداشتی:
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اکسید روی یکی از مهم ترین ترکیبات مواد آرایشی معدنی است .از آنجا اکسید روی توسط پوست قابل جذب نیست بنابراین
باعث هیچگونه حساسیت پوستی نمیشود و غیر حساسیتزا و غیر جوشزا میباشد .همچنین در تولید دئودورانتها و صابونها
کاربرد دارد.
فرآوری و استخراج فلز روی:
 80درصد معادن روی در زیر زمین 8 ،درصد به صورت روباز و مابقی به صورت ترکیبی از دو حالت روباز و زیرزمینی هستند .از
لحاظ حجم تولید فلز روی ۶۴،درصد از معادن زیر زمینی (پوشیده) ۱۲ ،درصد معادن روباز و  ۱۵درصد از معادن ترکیبی به
دست میآیند.
برای انجام فرآیند تغلیظ ،خاک معدنی خردایش شده و سپس جداسازی سایر فلزات انجام میشود ،به صورت معمول کنسانتره
روی با غلظت  ۵۵درصد ،از کمی سرب ،مس و آهن تشکیل میشود .فرآیند تغلیظ اغلب در محل معدن انجام میشود تا
هزینههای حملونقل به حداقل برسد.
فرآیند تولید شمش روی:
فرایند تولید شمش روی شامل مراحل مختلفی از جمله استخراج فلز روی ،کنسانتره روی ،دپو ،نمونه برداری ،تولید محلول
روی ،ورق روی و در نهایت تولید شمش روی میباشد.
استخراج فلز روی:
کانیهای فلز روی از کانسارهایی (توده سنگی حاوی کانیهای با ارزش) که محتوی فلز روی میباشند استخراج و جهت فرآیند
استحصال به کارخانههای مخصوص ارسال میگردند.
کنسانتره/دپو:
کنسانتره محتوی فلز روی پس از ارسال از معدن ،در محلها و سالنهای خاک مخصوص انبار  /دپو میشوند.
نمونه برداری:
از دپو های ذکر شده ،جهت تعیین میزان درصد روی کنسانتره نمونه برداری میشود  ،تا آزمایشهای الزم بر روی آن انجام
گیرد.
محلول روی:
پس از تعیین درصد میزان فلز روی ،بعد از شروع فرآیند استحصال ،کنسانتره طی مراحل مختلفی به صورت محلول در میآید.
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ورق روی:
محلول آماده شده  ،برای الکترولیز به سلولهای مربوطه هدایت میشود تا پس از سپری شدن زمان مورد نیاز به ورق روی
تبدیل شوند.
شمش روی:
در نهایت ورقهای روی در کورههای دوار با حرارت بسیار باال ذوب میگردند و در قالبهای مخصوص ریخته ،پس از سرد شدن
به شمش روی تبدیل میشوند.
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فرآیند تولید شمش روی

در حال حاضر 7۵درصد از روی مصرفی در جهان از محل معادن و خاک معدنی و  ۲۵درصد از محل روی بازیافتی تامین میشود
 ،مقدار بازیافت همه ساله در حال افزایش است.
روی در تمام مراحل تولید و مصرف قابل بازیافت است ،به طور مثال از ضایعات روی در تولید ورق گالوانیزه گرفته تا ضایعات
فرآیندهای تولید و نصب نیز استفاده میشود.

سرب:
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سرب فلزی است براق ،انعطافپذیر ،بسیار نرم ،شدیداً چکشخوار و به رنگ سفید مایل به آبی که از خاصیت رسانای
الکتریکی پایینی برخوردار میباشد .این فلز حقیقی به شدت در برابر پوسیدگی مقاومت میکند .سرب از نظر فراوانی در پوسته
زمین کمتر از مس و روی و به عنوان سی و یکمین عنصر فراوان در پوسته زمین با فراوانی 0.00۲درصد میباشد .سرب فلزی
استراتژیک است زیرا عمده فعالیتهای شهری و نظامی به انرژی ذخیره شده در باطریهای اسیدی  -سربی متکی است.
سرب و روی در طبیعت همواره با هم آمیخته بوده و سنگهای درونگیر مشترکی دارند.

مصارف سرب:
باتریسازی:
نزدیک دو سوم سرب مصرفی صرف تولید باتریهای اسیدی مورد استفاده در اتومبیلها ،ماشینآالت ،کشتیها ،سیستمهای
برق اضطراری (بیمارستانها ،شبکههای عظیم کامپیوتری و ارتباطی) میشود .تولید باتریهای الکتریکی باالترین مصرف سرب
را به خود اختصاص داده است.
محصوالت رولی و قالبی سرب؛
رشتهها و ورقههای سرب ،هم اکنون عنصر اصلی لولهها و قالبها در صنعت ساختمانسازی است .لولههای سربی یکی از مواردی
است که در این صنعت استفاده میشود و البته به وسیله لولههای مسی و لولههای پالستیکی جایگزین میشود.
سرب در گلوله و مهمات:
استفاده از سرب در این بخش کمتر از  %۵کل مصرف سرب است .امروزه میزان آلودگی که گلولههای سربی در خاک به وجود
می آوردند به واسطه مواد دیگر که جایگزین سرب شدهاند ،کاهش یافته است .این مواد سربی میتوانند وارد رودخانهها شوند و
باعث مرگ و میر جانداران بهخصوص ماهیها شوند.
آلیاژهای سرب:
سرب ،قلع و روی در صنعت لحیمکاری ،آلیاژ سرب و قلع در صنعت چاپ ،آلیاژ سرب و نقره در تهیه آندهای مورد استفاده در
واحد الکترولیز صنعت روی و آلیاژ سرب ،آرسنیک و آنتیموان در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
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سرب در پوشش کابلها:
تا نیم قرن پیش ،سرب به عنوان مهمترین پوشش کابل های الکتریکی در فرانسه ،آلمان ،ژاپن و انگلیس مورداستفاده قرار
میگرفت .استفاده از سرب در این بخش نیز به تدریج رو به کاهش نهاده است .تنها کشوری که این کاهش در آن مشاهده
نمیشود ،ایتالیا است که در کنار استفاده از آن به صادرات آن نیز روی آورده است .ایتالیا این کابلها را در صنایع برق فشارقوی
به کار میبرد و قسمتی از تولیدات خود را صادر میکند.

بزرگترین معادن سرب و روی دنیا:
معدن : Rampura Agucha
این معدن در هند است و بزرگترین معدن روی دنیا میباشد .ظرفیت تولید ساالنه این معدن  ۱۵.۶میلیون تن با عیار %۹.۱۵
است .منابع این معدن  ۱0۳میلیون تن ماده معدنی با عیار روی  %۱۴و سرب  %۱.8می باشد.
معدن : Red dog
این معدن در آمریکای شمالی میباشد .منابع این معدن  ۱۱7میلیون تن ماده معدنی با عیار  %۱7روی و  ۴.۱%سرب و  80گرم
بر تن نقره و  78میلیون تن با عیار روی  ،%۱7.7سرب  %۴.7و نقره  80گرم بر تن قابل برداشت بوده است.
معدن : Mount Isa
معدن مونت ایزا سومین معدن بزرگ تولیدکننده روی جهان متعلق به شرکت گلنکور و در استرالیا واقع شده است .منبع این
معدن حاوی  ۶۶0میلیون تن ماده معدنی با عیار روی متوسط  ،%۶سرب  ٪۳.۵و حدود  ۶۵گرم بر تن نقره بوده و ذخیره قابل
برداش آن  78میلیون تن ماده معدنی با عیار  ٪8.۲روی ٪۴.۱ ،سرب و  7۵گرم بر تن نقره است.
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شماره

نام معدن

نام کشور

1

R ampura Aguc ha

هند

2

R ed dog

امریکای شمالی

3

Mount Is a
Mc Arthur R iver

4

استرالیا
استرالیا

5

Anta mina

پرو

6

C erro Lindo

پرو

7

Tara

ایرلند

8

P enas quito

مکزیک

9

G arpenberg

سوئد

10

R os ebery

استرالیا

11

mehdi abad

ایران

بزرگترین معادن سرب و روی چین:
جدول زیر بزرگترین معادن سرب و روی چین را از نظر مقدار تولید نشان میدهد:

نام معدن
C aijiaying

مقدار تولید
 ۱.۴۴میلیون تن

Huanren

 ۱.۴۴میلیون تن

Huogeqi

 ۱میلیون تن

Hongtous han

 ۶۹0هزار تن

Tianbaos han

 ۴۲0هزار تن

Q ingc hengzi

 ۳۵0هزار تن

بزرگتریت تولید کنندگان سرب و روی در دنیا:
تولید سرب و روی در کشور چین:
چین بزرگترین تولید کننده سرب و روی در جهان است و تقریبا بیش از دو برابر دومین تولید کننده جهان یعنی کشور پرو،
روی تولید میکند .بعد از چین و پرو ،استرالیا و آمریکا بزرگترین تولید کنندگان روی میباشند .چین حدود یک دهه در صدر
جدول تولید کنندگان روی جهان قرار داشت .در واقع کشورهای آسیایی نه تنها بزرگترین تولید کنندگان فلزات جهان هستند
بلکه عمده ترین خریداران فلزات نیز میباشند.
تولید سرب و روی در کشور پرو:
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این کشوووور بوا بیش از  ۱.۵میلیون تن در سوووال  ۲0۱۳دومین تولیود کننوده بزرگ جهوان بود و اگرچوه تولیود آن انودکی کواهش
داشووته ولی همچنان رتبه دوم جهان را در اختیار دارد .در واقع عمده فعالیتهای اقتصووادی پرو در صوونایع معدنی تولید روی،
طال ،قلع ،سورب ،نقره و مس میباشود .در سوالهای متمادی پرو توانسوت میلیاردها دالر تولیدات معدنی صوادر کند .معادن سورب
و روی پرو در قرن بیسووتم آغاز بهکار کردند .این معادن در ارتفاعات بلند واقع شووده و در سووالهای متمادی یک چالش بزرگ
برای این کشووور بودند .از ق،ووا ،معادن روی پرو نیز در ارتفاعات کوههای  Andeanقرار دارند .معادن بزرگ پرو Ancash,
 Yanque ،Ica, Lima, Pucallpaنام دارند و سووه سوورمایه گذار عمده صوونایع معدنی پرو  Minera Shouxin Peru :با
 ۲۳۹میلیون دالر companion minera milpo ،بوا  ۴70میلیون دالر و  exploraciones collasuyoبوا  ۳۴۶میلیون
دالر میباشد.

تولید سرب و روی در کشور هند:
تولید روی در هند در سالهای اخیر تقریبا دو برابر افزایش یافته و سومین کشور بزرگ تولیدکننده روی در جهان است و بر
اساس برخی پیش بینی ها این کشور ظرفیت کسب رتبه اول تولید روی جهان برای سالهای طوالنی را دارد .در سال ۲0۱۹
تولید این کشور  ۱.۳میلیون تن بوده در حالیکه تا سال قبل از آن ،این رقم حدود  ۶۹0میلیون تن روی بوده است .یکی از
مهمترین معادن روی و فلزات جهان بهنام  Rampura Aguchaدر ایالت راجاستان هند قرار دارد که ساالنه ظرفیت تولید ۶.۱۵
میلیون تن سنگ معدن را دارد.
کشور

مقدار تولید

درصد کل تولید

چین

 ۶.۲میلیون تن

۴8%

پرو

 ۱.۴میلیون تن

۱۱%

هند

 ۱.۳میلیون تن

۱0%

استرالیا

 ۱میلیون تن

8%

آمریکا

 7۳0هزار تن

۶%

مکزیک

 ۶80هزار تن

۵%

بولیوی

 ۵00هزار تن

۴%

قزاقستان

 ۳۶0هزار تن

۳%

کانادا

 ۳۴0هزار تن

۳%

سوئد

 ۲۶0هزار تن

۲%

بزرگترین تولید کنندگان سرب و روی در جهان:
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سوئد
%2

چین

کاناداقزاقستان
%3 %3

پرو
هند
استرالیا

چین
%48

آمریکا
مکزیک

بولیوی
قزاقستان

پرو
%11

کانادا

بولیوی
%4
مکزیک
%5
آمریکا
%6
استرالیا
%8

هند
%10

سوئد

بزرگترین مصرفکنندگان سرب و روی در جهان:
چین ،ایاالت متحده آمریکا ،آلمان ،بلژیک ،ترکیه ،هلند و تایوان بزرگترین واردکنندگان سرب و روی در دنیا هستند .مصرف
باالی فلز روی در چین سبب شده است تا این کشور به بزرگترین واردکننده کنسانتره و شمش سرب و روی در دنیا و همچنین
بزرگترین تولیدکننده شمش روی دنیا بدل شود .گفتنی است میزان واردات شمش روی چین در سال  ۲0۱۹نسبت به سال
قبل رشد  ۴.۹درصدی داشت .ایاالت متحده آمریکا نیز در رتبه دوم واردات شمش روی دنیا قرار گرفت .کانادا ،مکزیک ،پرو و
اسپانیا بزرگترین تامینکنندگان شمش روی این کشور در سال  ۲0۱8و  ۲0۱۹بودند.
کشور

ارزش واردا ت

درصد کل واردت جهانی

چین

 ۲.۵میلیارد دالر

۱۲.۴0%

آمریکا

 ۲.۲میلیارد دالر

۱۱.۱0%

آلمان

 ۱.۹میلیارد دالر

۹.۲0%

بلژیک

 ۱.۲میلیارد دالر

۵.80%

ترکیه

 87۹میلیون دالر

۴.۴0%

هلند

 8۵8میلیون دالر

۴.۳0%

ایتالیا

 80۲.۹میلیون دالر

۴.00%

تایوان

 7۹۴.۹میلیون دالر

۳.۹0%

فرانسه

 77۶میلیون دالر

۳.80%

هند

 7۲۲میلیون دالر

۳.۶0%

ایران

 ۵.7میلیون دالر

0.0۴%
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بزرگترین مصرفکنندگان سرب و روی در جهان:
هند فرانسه
ایران %6 %6
%0

چین
آمریکا

چین
%20

آلمان

ایتالیا
%6

بلژیک
ترکیه
هلند

تایوان
%6

آمریکا
%18

هلند
%7
ترکیه
%7

ایتالیا
تایوان
فرانسه
هند

آلمان
%15

بلژیک
%9

چشم انداز اقتصاد:
وضعیت اقتصاد بر روی همه چیز تاثیر میگذارد .از آنجایی که روی یک دارایی امن در نظر گرفته نمیشود ،تغییرات قیمت آن
با اقتصاد رابطه مستقیم دارد .یک اقتصوواد رو به رشوود نیز توانایی افزایش قیمت روی را دارد اما اثر آن به اندازه اثر اقتصوواد
نزولی نیسووت.

پیشبینی قیمت شمش روی تا سال :2023
پیشبینی قیمت شمش روی براساس اطالعات منتشر شده متالبولتن در نمودار  ۱آورده شده است .در این نمودار میانگین
وزنی پیشبینی قیمت ،میانگین ساده قیمت ،کمترین و بیشترین قیمت پیشبینی شده در بازه مشخص نشان داده شده است.
حداقل قیمت پیشبینی شده برای شمش روی تا سال  ۲0۲۳کمتر از  ۲۵00دالر بهازای هر تن بوده و قیمت پس از سال ۲0۲0
وارد فاز کاهشی نیز میشود .تحقق این پیشبینی می تواند بسیاری از تولیدکنندگان این محصول را با کاهش سود و مشکالت
عدیدهای مواجه کند.

بررسی صنعت سرب و روی

تعطیلی معادن سرب و روی در جهان:
بسیاری از معادن بزرگ روی در سراسر جهان به دلیل هزینههای باال ،کاهش ذخایر ،کاهش عیار خاک مصرفی و مقرون به
صرفه نبودن در حال تعطیلی و توقف فعالیت میباشند .طبق بررسیها و پیشبینی کارشناسان تا کنون چندین معدن روی در
جهان بسته شده است و تعداد زیاد دیگری نیز تا ساهای آینده تعطیل خواهند شد.
معادن سرب و روى ایران:
سورب و روى از جمله فلزاتى هستند که در طبیعت با هم یافت میشوند .مهمترین معادن سرب و روى ایران در مناطق انگوران
در زنجان ،عمارت در اراک ،مهدی آباد در یزد ،ایرانکوه در اصفهان ،کوشک در یزد ،حوزه طوبوس (تولکوان ) ،دره نوقوره  ،بوابا
شیخ خمین و همچنین در استانهاى کرمان ،مازندران ،قزوین ،سمنان و قم وجود دارند.
ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ ماده معدنی سرب و روی در آسیا بعد از چین ،قزاقستان و هند میباشد .همچنین از نظر تولید
شمش روی جایگاه ششم و از نظر تولید سرب جایگاه پنجم را در آسیا دارا میباشد .در حال حاضر بیش از  ۹درصد ذخایر خاک
سرب و روی دنیا در ایران شناسایی شده ،اما آنچه در کشور تولید و صادر میشود حتی به یک درصد نسبتهای جهانی نیز
نمیرسد .هم اکنون ایران ساالنه در حدود  ۱۴۱هزار تن روی در  7کارخانه بزرگ و  ۴۵کارخانه کوچک تولید میکند و برنامه
ریزی شده است تا سال  ۱۴۱۴این مقدار به  ۳۱۱هزار تن در سال افزایش یابد.
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از تعداد  8۲واحد صنایع روی کشور ،تعداد  7۱واحد تولید شمش روی و تعداد  ۱۱واحد فلوتاسیون بوده و از این تعداد ۴۶
واحد تولیدی شمش روی در استان زنجان مستقر می باشند  .در حال حاضر اکثر واحدهای تولید سرب و روی کشور به دلیل
عدم دسترسی به میزان خاک مورد نیاز با عیار مناسب ،کمتر از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند.

بزرگترین معادن سرب و روی ایران:

شماره

نام معدن

نام استان

میزان استخراج

1

مهدی آباد

جنوب شرقی یزد

میلیون تن ۳80

2
3

معدن منصورآباد جنوب غربی یزد-شیراز میلیون تن ۱۴
سرب و روی انگوران

یزد

میلیون تن ۹

از کل ذخیره احتمالی سرب و روی که حدود  ۲۲۲میلیون تن بوده است ،ساالنه فقط  ۱.۲میلیون تن از این ماده معدنی به
استخراج میرسد که این میزان ،حدود  0.۵درصد از ذخایر سرب و روی کشور را تشکیل میدهد.

محدودیتهای تولیدسرب و روی در ایران:
مشکل صنعت سرب و روی درارتباط با فرآوری و تولید شمش است .بهطوریکه تکنولوژیهای موجود با بهرهوری نهچندان
مطلوب قابلیت مناسبی جهت خرید خاکهای معدنی وارداتی را ایجاد نمیکند لذا نیاز اساسی به تغییر تکنولوژی به منظور
بهرهگیری از تنوع خاکهای موجود و سایر منابع قابل استفاده و همچنین افزایش بهرهوری کامالً محسوس میباشد.
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نگاه اجمالی به شرکتهای سرب و روی در بازار سرمایه:

نام شرکت

نماد

سرمایه (میلیون ریال)

سال مالی

سهامدار عمده

ظرفیت اسمی سرب ظرفیت اسمی روی

محصوالت

درصد صادرات موقعیت جغرافیایی

کالسیمین

فاسمین

2,000,000

 29اسفند

شرکت توسعه معادن روی ایران

35,000

68,000

اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن

41%

زنجان

فرآوریموادمعدنیایران

فرآور

120,000

 29اسفند

شرکت توسعه معادن روی ایران

ـ

16,000

شمش و ورق روی،تولید سولفات روی

53%

زنجان

معدنی کیمیای زنجان گستران کیمیا

230,400

 29اسفند شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان

کنسانتره روی و سرب

ـ

زنجان

87%

اصفهان

435,000

تولید و فرآوری مواد معدنی

3%

زنجان

15,000

تولید انحصاری شمش سرب با عیار99.9٪

23%

زنجان

احداث و بهره برداری کارخانجات صنعتی

ـ

زنجان

تولید شمش روی،سولفور سرب،سرباره و ورق روی

72%

اصفهان

تولید کنسانتره سولفوره سرب و روی

100%

یزد

تولید کنسانتره سرب و روی و شمش سرب و روی

_

زنجان

90,000

کنسانتره سولفور روی و سرب،کربنات روی و سرب،شمش

55,000

باما

کاما

1,000,000

 29اسفند

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر

زرین معدن آسیا

فزرین

500,000

 29اسفند

شخص حقیقی

61,000

ملی سرب و روی ایران

فسرب

322,000

 29اسفند

شرکت توسعه معادن روی ایران

40,000

صنعت روی زنگان

زنگان

100,000

 29اسفند

شرکت کالسیمین

190,000

ذوب و روی اصفهان

فروی

200,000

 29اسفند

شرکت باما

10,000

معادن بافق

کبافق

2,430,000

 29اسفند

شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر

توسعه معادن روی ایران

کروی

2,413,950

اسفند 29

شرکت گسترش سرمایهگذاری تک تار

روی

20,000

4,000
199,000

مزیتهای صنعت سرب و روی در ایران:
رشدی که درحال حاضر در این صنعت مشاهده میشود به دلیل فعالیت بخش خصوصی در آن بوده است .ظرفیت تولید شمش
روی در کشور  ۴۵0هزار تن در سال و شمش سرب  ۴۲0هزار تن در سال است .وجود ذخایر قطعی سرب و روی به ویژه معدن
بزرگ مهدی آباد ،پتانسیل وجود ذخایر غنی در  ۹0درصد خاک اکتشاف نشده کشور و همجواری با کشورهای پهناور و مستعد
سرب و روی نظیر ترکیه ،ارمنستان و قزاقستان و از همه مهمتر ایجاد زیر ساخت غنی و زنجیره کامل تولید در کشور با ظرفیت
تولید ساالنه ۴۵0هزار تن شمش روی باعث شده تا ایران حداقل نسبت به کشورهای همسایه دارای مزیت نسبی در صنعت
سرب و روی باشد.

نتیجهگیری:
سرب و روی ،جزو معدود صنایعی در ایران است که معدن در دست دولت و صنعت در دست بخش خصوصی است و بخش
دولتی در تامین مواد اولیه نمیتواند پابهپای بخش خصوصی حرکت کند.
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پیشبینی میشود شکاف بین عرضه و تقاضای روی تا سال  ۲0۲۵افزایش مییابد و به دلیل کمبود عرضه روی ،پیشبینیهای
بانک جهانی حاکی از افزایش قیمت این فلز است؛ به طوری که سطح قیمت فلز روی از متوسط  ۱8۵0دالر بر تن در سال
 ۲0۱۶به  ۲۴00دالر بر تن در سال  ۲0۲۵میرسد .کمبود عرضه و افزایش تقاضای فلز روی ،که با افزایش قیمت آن همراه
است ،مطلوبیت و لزوم سرمایهگذاری در این فلز را آشکار میسازد .در مورد فلز سرب طی بررسی روند عرضه و تقاضا در سالهای
گذشته و پیشبینیها در سال  ،۲0۱۶تناسب بین عرضه و تقاضا برای این فلز برقرار است که این موضوع ،مطلوبیت سرمایهگذاری
پایدار را در فلز سرب نشان میدهد.
سرب و روی برای توسعه و پیشرفت زندگی بشر ضروری بوده و هر فرد در طول زندگی استاندارد ،به  ۴۱0کیلوگرم سرب و ۲۴۵
کیلوگرم روی نیاز دارد .طبق گزارشهای گروه بینالمللی مطالعات سرب و روی ،مصرف سرانه روی در ایران  ۱.۱۴کیلوگرم در
سال است که این میزان معادل مصرف سرانه روی در آمریکای جنوبی است .متوسط مصرف سرانه روی در اروپای غربی ۵.۴
کیلوگرم ،آمریکای شمالی ۳.۴کیلوگرم و چین حدود  ۲.۵کیلوگرم است .مصرف سرانه سرب نیز در ایران  0.۹۳کیلوگرم ،چین
 ۱.7کیلوگرم و در اروپا چهار کیلوگرم است .از نظر مصرف نهایی فلز روی ۴8 ،درصد روی تولیدی در صنایع ساختمانی۱0 ،
درصد در تولید ماشینآالت و تجهیزات فنی ۱0 ،درصد در تولید مصنوعات خانگی ۲۳ ،درصد در صنایع اتومبیلسازی و حمل
و نقل و  ۹درصد در صنایع زیربنایی مورد استفاده قرار میگیرد .این فلز همچنین عنصری حیاتی برای سالمتی انسان ،حیوانات
و گیاهان محسوب و به همراه آهن بهصورت طبیعی در بدن انسان یافت میشود.
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