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 ارائه جهت در آهن و مس معدنی تولید بر منتخب ابرروندهای تأثیر

 معدنی -اقتصادی راهبردهای

 1محمدصادق علیپور

 05/12/1398تاريخ پذيرش:                                                   29/08/1398تاريخ ارسال:       

 چکیده

شرايط سیاسی تعريف  ی اقتصاد وها، عرصهدر سطح جوامع، فناوری هتوان تغییرات بنیادين عمدابرروندها را می
های گوناگون حیات انسان و شامل توسعه آهسته و پايدار، تأثیر بر گستره کرد که از سه ويژگی اصلی

تولید مواد معدنی در ايران و  روی ابرروندهای جهانی بر تأثیر پژوهش، اين . درکنندپیروی می یشمولجهان
شامل ابرروند رشد شهرنشینی، ابرروند رشد تکنولوژی، ابرروند  ساختاری VAR الگوی يک اساس بر جهان

و در نهايت با استفاده از نتايج، راهبردهای  شده تغییرات محیط زيستی، نرخ تولید معدنی مس و آهن بررسی

ی تأثیرگذار بر اين بخش ی معدن در کشور با ابرروندهای جهانوربهرهسازی روند معدنی جهت هم -اقتصادی
پذيرد. بر اساس نتايج، تولید مس در جهان بیشترين تأثیر را از ابرروند رشد تکنولوژی می ارائه شده است.

بر تولید اين ماده  بلندمدتهای شهری، در همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زيرساخت
ندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ايران تنها در گذارد. لیکن تأثیر ابررومعدنی تأثیر مثبت می

عنوان مهمترين متغیر پابرجاست. همچنین در تولید معدنی سنگ آهن، ابرروند توسعه شهرنشینی به مدتکوتاه
در جهان مطرح شده است اما تولید آهن در ايران در ارتباط با ابرروند توسعه شهرنشینی تبعیت نکرده و در عین 

 معکوس عمل کرده است. حال

 .واد معدنی؛ اقتصاد معدنی؛ راهبردابرروند؛ مواژگان کلیدی: 

  

                                                                 
    (msalipoor@hotmail.com، ايران. )، تهرانآمار پژوهشکده ،استاديار  1
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 مقدمه .1

 و کوهزايی ایهوقوع فعالیت .است شده واقع جهان کوهزايی اصلی کمربندهای از يکی روی بر ايران کشور
 ولی گیرد. شکل نرااي در تن میلیارد 60 ذخیره احتمالی با ارزشمندی معدنی مواد تا شده باعث تکتونیکی

 میانگین طوربه االنهساست،  کرده دنیا معدنی کشورهای ترينمهم جزء را بااليی که ايران ذخیره چنین باوجود

 کل درصد 62/0 معادل رقم اين که شودمی استخراج کشور معادن از معدنی مواد تن میلیون 150 تا 130

که طوریشود. بهترين کشورهای جهان محسوب میمايران از نظر ذخاير معدنی از مه .است کشور ذخاير

ی تولید و اشتغال دهنده پتانسیل باالبندی کشورمان از اين منظر حائز اهمیت بوده و اين ظرفیت نشانرتبه
همین اساس، کشور ما از  کشور اول جهان ازنظر منابع و تنوع مواد معدنی قرار دارد. بر 51ايران در بین  است.

اينکه بار اصلی  جای نفت فکر کرد وتوان به جايگزينی معدن بهقدر که میهی سرشار است؛ آناين موهبت ال

را در توسعه  به دوش معدن انداخت تا اين بخش هم سهمش« طالی سیاه»و اساسی اقتصاد را از روی دوش 
سرب، روی و آهن، ر ايشناسايی شده و ذخ ماده معدنینوع  68تاکنون تنها اقتصادی کشور ايفا کند. در ايران 

 100شاف ترين آنهاست. آنچه در اين بخش تحت عنوان ذخاير معدنی شناخته شده، حاصل اکتمس شاخص
هزار کیلومتر  680و  درصد از پهنه سرزمین يک میلیون ۷هزار کیلومتر مربع از مساحت کل کشور است که تنها 

 اطالعات و ار)آم فیت باالی حوزه معدن استدهد و نشان دهنده ظرمربعی کشورمان را به خود اختصاص می
 (.1398ی و اکتشافات معدنی کشور، شناسنیزمسازمان 

سال به بعد  15دهند و تمايل دارند که جهان ما را در حداقل بسیار محتمل را نشان می آينده توسعه ،ابرروندها

به آهستگی  هاآنشوند. نگری محسوب میدهشکل دهند. از اين رو، ابرروندها نسبتاً يک عنصر ثابت در فرايند آين
 بل پیشگويی بوده و در يک محدودهبه خوبی قا هاآنشوند اما خط سیر پديدار شده و به آهستگی نیز محو می

توانیم ها، میهای توصیف شده برای ابررونديابد. بر اساس ويژگیتداوم می هاآننیز حیات  ینیبشیپزمانی قابل 

های آينده، پیشگويی يک ابرروند سوار شده و تحول آن را پیگیری و خط گذر آن را در زمان بر خط سیر توسعه
اما با اين وجود، ابرروندها  ؛کنیم. بدين سان از تغییرات چشمگیر و بنیان برافکن آينده، شگفت زده نخواهیم شد

کنند. همین عدم قطعیت رسیم نمیی قطعی را تهای محتمل آينده اشاره کرده و هرگز آيندهفقط به مسیر توسعه
يابد. به زبان ديگر، هر چند که سونگری ابرروندها صورت فعال تجلی میی تغییر، بهآينده است که انسان آماده

های ديگری که مقدور بوده و حتی خوشايندتر های محتمل است ولی بايد دانست امکان آيندهبه شناسايی آينده
 .(2012، 1مولر) پذير استباشند نیز امکان

ها و نیز برای طراحی ی فناوریابرروندها يک چارچوب تحلیلی اساسی مهم را برای تحلیل و پیشگويی توسعه

ها را فراهم گذاری برای نیازهای آينده و چالشو همچنین راهبردهای سیاست وکارکسبو همسازی با مفاهیم 
الت فناورانه و عالئق اجتماعی سیاسی هستند که میان احتما یوستگیپهمنمايانگر به  هاآنآورند. می

صورت يک هدف ابرروندها خود به دهند.های تحقیق و توسعه، نوآوری و خلق محصول را شکل میگذرگاه

                                                                 
1 Moller 
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ی و توسعه وکارکسبهای گوناگون، ترسیم راهبردهای ابزارهايی برای چیرگی بر پرسش هاآننهايی نیستند؛ 

 .(2013، 1و همکاران)پراندسکی  ها هستندسیاست

تواند اثرات رروندها میها و تهديدهای برخاسته از اين ابهای راهبردی به فرصتبدون ترديد، نپرداختن سیاست
د که تجديدناپذيری اين يابرا بر اين منابع سرشار وارد کند. اين مسئله زمانی اهمیت بیشتر می یريناپذجبران

تواند ين ابرروندها میهای راهبردی مناسب بر پايه تحلیل ادوين سیاستمنابع را متذکر شويم. از سوی ديگر ت
عنوان يک آرمان ر بهنقاط کلیدی برای تجلی شکوفايی اقتصادی را فراهم آورد و در نهايت فرصت توسعه پايدا

 ( را به دست دهد.2013انداز جوامع مترقی )پراندسکی و همکاران، در چشم

ی و توسعه لیل ابرروندهای جهانی شامل رشد تکنولوژی، توسعه شهرنشینهدف اصلی تحقیق پیش رو، تح
نی کشور( عنوان مهمترين تولیدات معدهای پاک است که بر صنعت معدن در بخش مس و آهن )بهانرژی

های معدنی یاستسيابی نیل عنوان اهداف فرعی، ضمن فراهم آمدن فرصت جهتتأثیرگذار است. از اين رو، به
ابرروندهای جهانی حاکم،  يی آن را باراستاهمترسیم نمايیم و میزان  را آنتوانیم آينده ال حاضر، میکشور در ح

 بررسی کنیم.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

 . ابرروندها2-1
. گرديد ابداع «ابرروند» کتاب انتشار با میالدی 1982 سال در 3(، توسط جان نیسبت2ی ابرروند )کالن روندواژه

تصوير کشید. با توجه به نظرات انقالبی وی،  به ابرروند 10 اساس بر هزاره از را یاندازچشم او کتاب، اين در
 .يافت رفیع جايگاهی ی،پژوهندهيآ مقوالت و وکارکسب صنعت، بخش در  ی تحلیل روندشیوه

 ها،سال در نه هاآن اثرات که دهندمی تغییر را جامعه و وکارکسب فضای ایگونه به ماهیت، لحاظ از ابرروندها
ی انسانی خواهد بود و ماند. از سوی ديگر، اثر اين ابرروندها بر هر فرد جامعها میج بر پا دهه چندين بلکه

آورند. از اين رو، نگرش به و جوامع انسانی فرود می وکارکسبی خود را بر فضای ها و تهديدات ويژهفرصت

بر اين  .باشدهای کالن )با برد زمانی طوالنی( اجباری میو تدوين سیاست یوهپژندهيآابرروندها در هر فعالیت 
شرايط سیاسی  ی اقتصاد وها، عرصهدر سطح جوامع، فناوری توان تغییرات بنیادين عمدهاساس، ابرروندها را می

 (:2014، 4شونکر و رافل) کنندتعريف کرد که از سه ويژگی اصلی پیروی می

 25تا  15حداقل  هاآنرسند اثر ای دارند ولی در زمانی که به تبلور میی آهستههابرروندها توسع 
 ماند.سال پا بر جا می

 گذارند.های گوناگون و متنوعی از حیات انسان اثر میابرروندها بر گستره 

                                                                 
1 Prandecki et.al 
2 Megatrend 
 John Naisbitt 

4 Schwenker & Raffel  
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 د که ممکن است ابرروندها، خوی و منش جهانی دارند و منحصر به جغرافیا و کشور نیستند، هر چن

 .در يک جغرافیای ويژه، چشمگیرتر باشد هاآنر اث

 های زير را برای شناخت ابرروندها به دست آورد:توان شاخصها میبر اساس اين ويژگی

 سال آينده را دارند. 15برای  شده ینیبشیپچارچوب زمانی: حداقل، تداوم توان 

 گذارند.جهان شمولی: تقريباً بر تمام مناطق جهان اثر می

ادی، علم و فناوری، های سیاسی، اقتصکنند و دامنهو گستردگی: بر جامعه از سطح ريز تا کالن اثر می دامنه
 گیرند.های اجتماعی و افراد را در بر میسازمان

ای که فرار از اين کنند؛ به گونهاثر گذاری: اثر چشمگیری بر روی حیات انسان داشته و تغییرات کیفی ايجاد می

 .(2012)مولر،  دشوار و حتی ناممکن است تغییرات بسیار
تر هستند. يک روند بر روی يک کنند( نیز بسیار متفاوتابرروندها نسبت به روندها )که به تندی تغییر می

دارد در حالی که ابرروندِ پشتیبان موضوع يا محصول تأکید کرده و بدين طريق انتظاراتی غیر واقعی را عرضه می
شود، به ی توجه محو میحتی در زمانی که آن موضوع خاص و يا محصول نیز از گستره آن، پا بر جا بوده و

 دهد.حیات خود ادامه می

 توان در سه گروه جای داد:ابرروندها را می

 ؛ حال به توضیحشده با مسئله رانشیپ یابرروندهای و اجتماع یندهاوابرری، شده با فناور رانشیپ یابرروندها
 (:2018، 1زيپانک) پردازيمهريک می

های علم اين گروه از ابرروندها، احتماالت فراروی که در نتیجه پیشرفت ؛2ران شده با فناوریابرروندهای پیش

يابی هستند هايی که اصوالً قابل دستگذرگاه هاآنکشند. در حقیقت يابند را به تصوير میو فناوری گشايش می
 دست يافت. هاآنبر موانع اجتماعی و قانونی به  توان با چیرگیدهند که میرا نشان می

محاسباتی،  ليوساها و افزايش سرعت ريزپردازنده 3ی مینیاتوری در فناوریسازکوچکهايی مانند توسعه

ی مواد در مقیاس نانومتر، دانش فزاينده پیرامون کاردستهای فناورانه شبکه سازی، توانايی توانمندی
 های اين گروه هستند.های وابسته به مغز، از مثالسطح مولکولی و کاربردهای فناوریبیولوژيک در  یهادستگاه

ی ندها، تغییرات اجتماعی و خوی و منشی که تمايل دارند طی دههواين گروه از ابرر ؛ابرروندهای اجتماعی
ها و حصوالت، فناوریای بر تقاضا برای ماثر فزاينده هاآنکنند. آينده و فراتر استمرار يابند را ترسیم می

ی فردگرايی و های دموگرافیک مانند افزايش امید به زندگی، رشد فزايندهآورند. توسعهها فراهم مینوآوری
هايی از باشند ولی بخشهای اجتماعی میهای آن هستند. گرچه اين ابرروندها، توسعهسازی از مثالجهانی

هايی توانند به واکنشهای اجتماعی میا پزشکی، ريشه دارند. توسعهي ICTهای فناوری مانند نیز در توسعه هاآن

                                                                 
1 Z-Punkt 
2 Technology-Driven Megatrends 
3 Miniaturization 



 145                                                                          1398فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان   

توانند منجر شوند که در نخست ممکن است اثر کافی برای تغییر ابرروند نداشته باشند اما در طی زمان می

 های بعدی اثر گذارند.صورت فزاينده بر توسعهبه
روبرو است و  هاآنای که انسان امروز با دهنده ئل فشاراين ابرروندها مسا؛ 1ران شده با مسئلهابرروندهای پیش

بنابراين، احتماالً اين مسائل فشار دهنده، خود بر  ؛دهندمیاز اولويت برخوردارند را نشان  هاآنحل يافت راه

ی اين گروه از ابرروندها، های عمدهها، اثر هدايت شونده دارند. مثالهای فناوری و نوآوریگزينش توسعه
باشد که امروزه اهمیت فراوانی در و توجه فزاينده خطر و موارد امنیتی می ستيزطیمحاهمیت مسئله پايداری 

 اند.ی فناوری به خود اختصاص دادههای علمی و توسعهپژوهش

 آهن تولید. 2-2
يکی از فاکتورهای تژيک و کاالی استرا عنوانبهبا توجه به جايگاه ويژه فوالد در اقتصاد و صنعت هر کشور، آهن 

های مختلفی در گذاریآمده و سرمايه شمار بهيافتگی کشورهای جهان مورد توجه در زمینه شاخص توسعه

و تحوالت زيادی  تولید فوالد در نیم قرن گذشته دستخوش تغییر .زمینه توسعه اين صنعت صورت گرفته است
های شود، اما هنوز روشفته شده توسط بشر شناخته میکار گرترين فلز بهعنوان قديمیشده است. اگرچه آهن به

کشور  48آهن در اکنون استخراج سنگجديد برای استخراج و بهبود کیفیت اين محصول قابل بررسی است. هم
کشور عمده  5آهن جهان، درصد سنگ ۷0گیرد که چین، برزيل، استرالیا، روسیه و هند با تولید صورت می

 .( ,2018USGSشوند )می تولیدکننده آهن محسوب

دارای هستند که ان ريو اجنوبی ی فريقا، آمکزيک، سیه، رومريکاآفقط د، فواله تولید کنندر کشو 20ن میادر 
صلی اسه عنصر  يندن ابودارا تی رهستند به عباژی و آب نر، اهنآيعنی سنگ د صلی تولید فوالاسه عنصر 

خاير ان ذمیزی لیل بعددباشد. ردار مزيت نسبی برخوان از يرد در اتولید فواله ست که باعث شدامهمترين علتی 
است. تن رد یامیل 5/4ود حدان يردر اهن آسنگ  یشناسنیزمخاير ان ذمیز، ستان ايردر اهن آسنگ ی باال

ن سااخرن سنگاو گهر گلی، مناطق مرکزدر خاير ذين است که بیشتر اقطعی آن تن رد میلیا 5/2که ه شدآورد بر
آمار و اطالعات وزارت )باشند میحتمالی اخاير ذتن رد میلیا 2/1و  2، 1دارای ن مناطق به ترتیب ياهستند که 

 .(1398صنعت، معدن و تجارت، 

بتدای قرن بیستم ادهنده رشد دو هزار درصدی در تولید معدنی آهن از  ، نشان( ,2018USGSاسناد موجود )
هد تولید دو میلیارد ، شا1904میلیون تن سنگ آهن در سال  95تا به امروز است. به طوری که جهان از تولید 

ر اساس آمار و اطالعات ببوده است. ايران نیز از اين مقوله مستثنی نبوده و  2018و پانصد میلیون تن در سال 
میلیون تن در  ۷۷ ، به135۷هزار تن در سال  800وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید معدنی آهن از 

 دهد.رسیده است که خود رشد چشمگیری را در اين بخش نشان می 9۷13سال 

 

                                                                 
1 Problem-Driven Megatrends 
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 مس . تولید2-3

 توجه قابل و رمؤث فلزی عنوانبه و داشته انسانی تمدن گیریشکل در یمؤثر نقش قبل سال هزاران از مس

 درصد 01/0 انیفرو با زمین پوسته فراوان عنصر چهارمین و بیست مس عنصر شود.می مفرغ شناخته عصر در

 هدايت ملهج از خاص هایويژگی علت به و بوده غیرآهنی فلزی مهمترين عناصر از عنصر اين باشد.می

 آلومینیوم و نآه از بعد خوردگی برابر در و مقاومت خواریچکش پذيری،شکل باال، حرارتی و الکتريکی

 مس منابع از آمريکا ناسیشمرکز زمین گردد. برآوردهایمحسوب می امروزی صنعت در پرمصرف فلز سومین

 فهرست در نت میلیون 690حدود  که است کره خاکی در مس معدنی ذخیره تن میلیارد 3/1 وجود از حاکی

 از بیش مس ودیموج میزان به مربوط برآوردهای تاکنون میالدی 19۷0 دهه از دارد. وجود شده ثبت ذخاير

 تصفیه مس مقادير شافزاي به نیز بازيافت صنعت شرفتپی مس، معدنی تولید افزايش بر عالوه و شده برابر دو
 اختصاص خود به را شده تصفیه مس تولید ساالنه حجم از درصد 30 تا 20 اکنون هم و افزوده جهان شده

 میزبان سنگ اب کانسارهای ماگمايی، پروفیری، کانسارهای شامل مس فلز کانسارهای مهمترين. است داده

 بسیار کشورها ایهزيرساخت توسعه در مس فلز. باشدمی اسکارن نوع و وسولفايدماسی نوع کانسارهای رسوبی،

 ارزيابی مورد آن مس مصرف میزان به توجه با توانمی را توسعهدرحال کشور هر که نحوی به است تأثیرگذار

. است وگرمکیل 4/1 ايران در و کیلوگرم 3 نفر هر ازای به دنیا در مس مصرف متوسط حاضر حال در. داد قرار

 2018 سال در نت میلیون 20 به 19۷0 سال در تن میلیون 6 حدود میزان از جهان در خالص مس معدنی تولید
 رسیده در تن هزار 31۷هزار تن به  4زمانی در ايران تولید معدنی مس از میزان  برهه همین در. است رسیده
 (.1398 تجارت، و معدن صنعت، وزارت اطالعات و آمار) است

 مطالعه مورد ابرروندهای با مس و آهن معدنی تولید . ارتباط2-4
 و تهیه دانمارک صنايع وزارت برای را جامع گزارشی 2018 آپريل در دانمارک در واقع 1دلويت مانینور کمپانی

 صنايع اين از يکی. کشید تصوير به ابرروند 15 تأثیر نتیجه در را کشور اين مختلف صنايع آينده و کرد منتشر
 مثبت تأثیر بیشترين گروه، اين توسط شده انجام آنالیزهای اساس بر که بود انرژی و طبیعی ذخاير بخش مهم

 اين طبق بر همچنین. گرفتمی اقتصادی هایقدرت انتقال و دموگرافی تغییرات شهرنشینی، ابرروندهای از را
 منابع و ذخاير بر را مهمی تأثیرات زنی اقلیمی تغییرات و تکنولوژی توسعه همچون مهمی ابرروندهای گزارش

 گزارش اساس بر. دارد معدنی مواد مصرف حوضه در ريشه مسئله اين(. 2018 دلويت، مانیتور) گذارندمی معدنی
 مصرف وسازساخت بخش در مس جهانی تولیدات درصد 60 از بیش 2018 سال در 2مس مطالعات جهانی گروه
 از ناشی تقاضا اين است؛ مس تقاضای آورنده وجود به عامل تريناصلی جهانی، اقتصاد رشد لذا شودمی

 تقاضای افزايش دلیل ترينعمده .باشدمی مس آلیاژهای از شده ساخته جديد محصوالت از استفاده افزايش
 نظیر جهان بزرگ کشورهای اقتصادی رشد ديگر عبارت به ؛است کشورها اقتصاد سريع توسعه از ناشی مس

 عوامل مهمترين از يکی فلزی محصوالت تولید افزايش و وسازساخت افزايش دلیل به ،حدهمتاياالت چین،

                                                                 
1 Monitor Deloitte  
2 International Copper Study Group  
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 مس معدنی تولیدات از درصد 21 میزان مطالعه، همین اساس بر .هستند آن قیمت و مس تقاضای کننده تعیین

 همچنین. رودمی ارانتظ بخش دو اين بین داریمعنی ارتباط لذا گیردمی قرار استفاده مورد تکنولوژی بخش در
 حدود بطوريکه باشدمی وسازساخت فعالیت بررسی آهن،سنگ آينده بینیپیش برای مهم فاکتورهای از يکی

 کل از درصد 85 نیز وسازساخت صنعت و شودمی استفاده فوالد تولید برای معدنی، آهنسنگ از درصد 89

 با رابطه در تأثیرگذار متغیر يک عنوانبه شهرنشینی، توسعه ابرروند لذا .نمايدمی مصرف را شده تولید فوالد
 .1(2012 فلزات، و معدن المللیبین مشاور) است مطرح مس و آهن ژهيوبه معدنی مواد تولید

 تغییر جهت در معیاری عنوانبه امروزه نیز نوين هایانرژی از استفاده زيرروند و محیطیزيست تغییرات ابرروند

 اجماعات ،سنگزغال مصرف و تولید سوء اثرات مثال، برای. است مطرح معدنی مواد مصرف و تولید الگوی
 معدنی تولید روند تغییر جهت در فاکتوری عنوانبه مسئله همین. است داشته آن تولید کاهش جهت در را جهانی

 راتییتغ وندابرر تأثیرات. است شده شناخته اخیر دهه در( سنگزغال کنندهمصرف بزرگترين عنوانبه) آهن

 مورد امروزی موضوعات از روی و سرب مس، مانند معدنی مواد ساير تولید روند بر همچنین محیطیزيست
 دهدمی تغییر «بازيافت» به معدنی تولید الگوی از را هادولت گذاریسیاست ابرروند اين چراکه. است مطالعه

 (.2013 ،3دابینسکی ؛2015 ،2هنری)

 . پیشینه پژوهش2-5

 . مطالعات داخلی2-5-1

عدن صورت متاکنون در داخل کشور گزارش رسمی و يا تحقیقی جهت مطالعه ابرروندهای مؤثر بر حوضه 
 ساسی کشور روبهعنوان موضوعی جديد در مسائل انگرفته است. اين در حالی است که مطالعه ابرروندها به

 رشد است.
( اشاره کرد. 1393) 4پورتوان به تحقیقات نبیند سالمت میاز مطالعه ابرروندها با محوريت ساير موضوعات مان

به چاپ  «ايران اسالمی جمهوری سالمت کالن هایسیاست ابرروند تحلیل»وی در اين مطالعه که با عنوان 
ی پژوهی گردآوری بر اساس مطالعات آينده را ی جديدابرروندهای حاکم بر فضای سالمت در هزارهرسیده است، 

ی روی گسترههای پیشهای نوآوری در فناوری سالمت و فرصتی تحلیل روند به حوزهبه شیوه و سپس کرده

های کالن سالمت جمهوری اسالمی ايران انعکاس ی اين ابرروندها در سیاستبايست بر پايهسالمت که می
ی جديد سالمت در هزارهی ده ابرروند حاکم بر گسترهداد. نتیجه اين مطالعه شناسايی يابد، مورد کنکاش قرار 

کالن سالمت جمهوری اسالمی ايران  های تدوين شدهبرروند، در سیاستبر اساس تحلیل روند اين ده اکه  بود

های فراوانی در ی سالمت و فرصتهای جديد حوزههای فراوانی برای خلق نوآوری در فناوریظرفیت

                                                                 
1 The international council on mining and metals  
2 Henry, 2015 
3 Dubinski, 2013 

 Nabipour, 2014
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پزشکی  یریگشکلی خدمات سالمت و پتانسیل های، تغییر چرخش از حجم به ارزش ارائهای بیمهسیاست

 .شدمشارکتی مشاهده 

ها و فرصت ران،يدر ا یارائه خدمات بهداشت ندهيآ»ای با عنوان ( نیز در مطالعه2013) 1زادهرجبی و اسماعیل

الح اص»در چارچوب توسعه برنامه  یبهداشت خدمات ارائهدر  یو تکنولوژيک یاجتماع یهاشيگرا ریتأث «دهايتهد
المللی به منظور و بین یمل اتیادب را مورد کنکاش قرار دادند که در آن "2025نظام سالمت ايران تا سال 

ه که انجام شد V-STEEPطالعه بر اساس مدل بررسی شد. اين م یبهداشت ستمیس یروند اصل يیشناسا
سال آينده تأثیر  15ران در آن روندهای مهم اجتماعی و تکنولوژيکی که بر سیستم بهداشتی در اي جهیدرنت

ها، محیطی، افزايش زاغه، عبارتند از: تغییرات جمعیتی، تغییر اپیدمیولوژيک، افزايش آلودگی زيستگذارندیم
، محوردانشهای بهداشتی، حرکت به سمت جامعه افزايش مشارکت بخش خصوصی در ارائه مراقبت

ی پیشرفته در نظام سالمت و توسعه طب هایفناوراز  فناوری اطالعات و ارتباطات، افزايش استفاده توسعه
 سنتی و جايگزين.

ی اثرات روندهای رشد عالوه بر مطالعات انجام شده بر روی ابرروندها، طیف زيادی از محققین داخلی به بررس
اند. در زير به های مختلف اقتصادی پرداختهمحیطی بر بخشتکنولوژی، توسعه شهرنشینی و تغییرات زيست

 کنیم.اشاره می هاآن

 میرهاشمی، و هاديان) توسعهدرحال کشورهای در بزرگ فشار نظريه آزمون: اقتصادی رشد و طبیعی منابع 

139۷) 

 واگنر نههزي -مددرآ نظريه آزمون انرژی؛ مصرف بر ارتباطات و اطالعات آوریفن و اقتصادی رشد تأثیر 

 (139۷ سرشت، قربان و سپهردوست)

 همکاران، و یانرمضان) مِنا منتخب کشورهای در اقتصادی رشد بر نوآوری تأثیر و علّیت رابطه بررسی 

1396) 

 تحلیل فرآيند بر مبتنی ديماتل رويکرد با رانيا در اقتصادی رشد و فناوری توسعه علم، توسعه ارتباط تبیین 

 (1396 ،همکاران و شبابی) شبکه

 (1396 انی،خ ؛13۷3 -1395 نیشابور شهر موردی مطالعات) یطیمحستيز منابع بر شهری توسعه ریتأث 

 عبدالعلی و دریحی) ارتباطات و اطالعات فناوری و شهرنشینی اقتصادی، رشد آموزش، توسعه بین رابطه 

 (1395 زاده،

 (1394 ران،همکا و نقدی) منتخب کشورهای در اقتصادی رشد بر ینانوتکنولوژ فناوری گسترش اثرات 

 کالجی، گر¬وزهک شهريار؛ شهرستان: موردی مطالعه) یطیمحستيز منابع بر شهری توسعه اثرات ارزيابی 
1394) 

                                                                 
1 Rajabi & Esmaeilzadeh, 2013 

http://qjfep.ir/article-1-856-fa.pdf
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 و سامتی) ايران بازارهای از شواهدی: اقتصادی رشد بر شهرنشینی و صنعتی تجمع هایصرفه اثرات 

 (1393 همکاران،

 (1392 مهرگان، و زمانی) کوزنتس نظريه بر تأکید با ايران در درآمد توزيع بر شهرنشینی اثر بررسی 

 (1392 اشرفی، و زالی) شهری یتوسعه بر شدن جهانی اثر بررسی 

 (۷138 محمودزاده، و کمیجانی) ايران اقتصادی رشد در ارتباطات و اطالعات فناوری نقش 

 (1386 ی،حسین حاجی) ايران در تکنولوژی توسعه روند بر تاريخی تحلیلی 

 . مطالعات خارجی2-5-2

سر جهان جهت تکمیل ( مطالعات بسیار زيادی در سرتا1982از مادام ابداع مفهوم ابرروند توسط جان نیسبت )
ين ابرروندها های کلی کشورها بر جهت نیل اسازی سیاستو تحلیل ابرروندهای حاکم بر جهان و همگام

 توان به مطالعات ذيل اشاره کرد:یصورت پذيرفته است. از جمله اين تحقیقات م
پرداختند.  «برروندهااترين مهم»( به مطالعات بنیادين و استخراج ابرروندها با موضوع 2014شونکر و رافل ) 

های جمعیتی يايیپو -1روند در سطح جهانی شد که بدين شرح است: اين مطالعه منتج به استخراج هفت کالن
 یتکنولوژ -5 خطر در معرض ستمیو اکوس یمیاقل راتییتغ -4کمبود منابع  -3سازی و آينده بازار جهانی -2

 ی.جهان تیو مسئول داريتوسعه پا -۷ی و جهان یجامعه علم -6 ايپو یو نوآور

 ابرروندهاتحلیل  «ايدارپروندها و توسعه کالن»ای کاربردی با عنوان ( تحت مطالعه2013پراندسکی و همکاران )
 یندهايفرآد. طی اين مطالعه قرار دادن مورد بررسیرا آينده در زمینه دستیابی به توسعه پايدار در تغییرات تمدنی 

 راتییتغ یدیعنوان عناصر کلبه ستيزطیمح راتییتغ ی وعموم یهاشبکه ،يیهوا ونقلحملتوسعه  ،یشهر

 یطیمحستيزو  یتماعاج ،یدر ابعاد اقتصاد داريتوسعه پا کنندهنییتع که اندشناخته شده 2050تمدن در افق 
 معرفی شدند.آن 

در  یابيبازار»( با موضوع 2013) 1روندها توسط واریمطالعه کاربردی تغییرات جهانی آينده بر اثر کالن 

ابرروند  -عنوان يک ابرنیز به انجام رسیده است که در آن مفهوم پايداری اقتصادی خود به «يی ابرروندهاشکوفا
 .شودجهانی معرفی می

( بر روی منابع طبیعی و 1989) 2در بین تحقیقات انجام شده با محوريت ابرروندها، مطالعات کاربردی جیمز
روندها بیشترين ارتباط را با محور تحقیق پیش رو دارد. نتیجه اين مطالعه طی تغییرات اقلیمی تحت تأثیر کالن

به چاپ رسید و در آن توسعه  1989ر سال د «یو توسعه اقتصاد یطیمحستيز یداريپا»ای با عنوان مقاله
های آينده در برآورده ای با برآورده کردن نیازهای فعلی معرفی شد؛ به شکلی که به توانايی نسلپايدار توسعه

 ای وارد نگردد.کردن نیازهايشان خدشه

 

                                                                 
1 Varey  
2 James et.al 
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 شناسی پژوهشروش. 3

در  2توسط سیمز الگواين  .است (VAR) 1برداری رگرسیونخودمدل مورد استفاده در اين تحقیق مدل 
، VARعنوان جايگزينی برای الگوهای کالن سنجی معرفی گرديد. الگوهای به 1982، 1980 ،19۷2های سال

صه شده، سیستم صورت فرم خالگذاری شده است و بهبر اساس روابط تجربی که بین داده نهفته است پايه
های های خود وقفهاز متغیرهای درونزا بر روی وقفهگیرند، که هر کدام نظر قرار میمعادالت همزمان مد

مدت با شود. لذا در اين الگوها نیازی به تصريح روابط ساختاری کوتاهمتغیرهای ديگر در سیستم رگرس می

خصوص زمانی که اطالعات دقیقی از چگونگی باشد. بهدانش ساختاری از روابط علی میان متغیرهای الگو نمی
 VARجود ندارد، توسل به الگوهای و کننده متغیرهای الگویای واقعی يا عوامل تعیینکارکرد فرآيند دن

باشد. در اين رويکرد از تئوری و دانش قبلی محقق تنها برای تعیین متغیرهايی که بايد وارد می ريناپذاجتناب

 گردد.استفاده می ،الگو شود

 VAR. فرم ساختاری 3-1

(، j-Ytهای گذشته )ت همزمان است که در آن عالوه بر مقادير زمانمشابه معادال VARفرم ساختاری 
 شود:نیز در هر يک از معادالت وارد می )Yt(مقادير جاری متغیرها 

(1) θ𝑌𝑡 = Г0 + Г1𝑌𝑡−1 + Г2𝑌𝑡−2 + ⋯ + Г𝑝𝑌𝑡−𝑝

+ 𝑢𝑡 

 

دهند. هر يک از اجزای نشان می VAR(p)را با  است، لذا آن pبرابر  VARاز آنجا که در اين معادله، مرتبه 

 اين معادله عبارتند از:

(2) θ = [

1 −𝜃12

−𝜃21 1
… −𝜃1𝑚

⋯ −𝜃2𝑚

⋮ ⋮
−𝜃𝑚1 −𝜃𝑚2

⋱
…

         ⋮
1

] 𝑌𝑡 = [

𝑌1𝑡

𝑌2𝑡

⋮
𝑌𝑚𝑡

] 

 Г𝑗 = [

𝛾11 ,𝑗
𝛾12 ,𝑗 … 𝛾1𝑚 ,𝑗

𝛾21,𝑗

⋮
𝛾𝑚1.𝑗

𝛾22 ,𝑗 …
⋮

𝛾𝑚2 ,𝑗

⋱
…

𝛾2𝑚 ,𝑗

⋮
𝛾𝑚𝑚 ,𝑗

] Г0 = [

𝛾10

𝛾20

⋮
𝛾𝑚0

] 

                                                                 
1 Vector AutoRegressive (VAR) 
2 Sims 
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 صورت زير نوشت:توان بهام را میiبنابراين، معادله 

(3) 

 𝑌𝑖𝑡 − ∑ 𝜃𝑖𝑚𝑌𝑚𝑡

𝑚

𝑘≠𝑖

= 𝛾𝑖0 + ∑ 𝛾𝑖1,𝑗𝑌1𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ∑ 𝛾𝑖2,𝑗𝑌2𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ ⋯ + ∑ 𝛾𝑖𝑚,𝑗𝑌𝑚𝑡−𝑗

𝑝

𝑗=1

+ 𝑢𝑖𝑡  ;  𝑖

= 1, … , 𝑚 

uit  میانگین صفر واريانسuiσ2  ،دارد. عالوه بر اينuit  خودهمبستگی ندارد و همچنین جمله خطای يک

 (.1392)سوری،  معادله با معادله ديگر، همبستگی ندارد

 VARهای . انتخاب طول وقفه در مدل3-2

توان استفاده از نسبت درستنمايی است. در اين روش، می VARهای های تعیین طول وقفه در مدليکی از راه
، اين روش مبتنی بر مقايسه رگرسیون مقید و درواقعهای متفاوت را مقايسه نمود. با وقفه VARدو مدل 

های کمتری دارد، مدل تری دارد، مدل نامقید و مدلی که وقفههای بیشينجا، مدلی که وقفهنامقید است. در ا

𝑞وقفه و مدل مقید دارای  pعنوان مثال اگر مدل نامقید دارای باشد. بهمقید می < 𝑝  وقفه باشد، در اين
های دو ر تفاوت وقفهعداد متغیرها ضربدا»های اعمال شده برای هر معادله برابر با صورت تعداد محدوديت

𝑝)بر ها برای هر معادله برااست. لذا تعداد محدوديت« مدل − 𝑞)𝑚   و برای کل سیستم برابر با (𝑝 −

𝑞)𝑚2 وقفه داشته باشد، در  5وقفه و مدل مقید  8باشد. اگر دو معادله داشته باشیم که در آن مدل نامقید می

 محدوديت خواهیم داشت. 12=2*6و برای کل سیستم  محدوديت  6=2*3اين صورت برای هر معادله 

 آنی العملعکستابع . 3-3
رود که کلیه ضرايب برآوردی مربوط شود، انتظار نمیبرداری برآورد می بازگشتمعموالً وقتی يک الگوی خود 

دار معنی Fدار باشند، اما ممکن است مجموع ضرايب بر اساس آمارههای متغیرها از لحاظ آماری معنیبه وقفه
صورت معموالً از -های مختلف يکسان نباشد، در اينباشد. عالوه بر اين ممکن است عالمت ضرايب وقفه

مثبت در معادله مربوط به درک رفتار دو متغیر نسبت به هم  تکانهواکنش متغیرها در مقابل يک انحراف معیار 

متغیر ديگر  ا پاسخ يک متغیر را نسبت به تکانهصورت ساده توابع واکنش، واکنش يدرواقع بهشود. استفاده می
 سنجد.می
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 . تجزیه واریانس3-4

برای  هاآنتوان از یباشند، نمغیرمقید مشتمل بر پارامترهای بیش از اندازه می VARهای که مدل از آنجايی
ابط متقابل میان رو بینی در کشفخطای پیش ههای دنبالمدت استفاده نمود اما شناخت ويژگیبینی کوتاهپیش

 متغیرهای سیستم بسیار مؤثر خواهد بود.

حد متأثر از اجزای  توان بررسی نمود که تغییرات يک دنباله تا چهبینی میی واريانس خطای پیشبا تجزيه
 أثیر پذيرفته است.تاختالل خود دنباله بوده و تا چه میزان از اجزای اختالل ساير متغیرهای درون سیستم 

 ها. داده3-5
 . ابرروندها3-5-1

همچنین تارگت  نگری زيپانک وپس از بررسی ابرروندهای شناسايی شده و ارائه شده توسط کمپانی آينده
و نرخ تولید مواد معدنی  هاآنمصرف مواد معدنی تولید شده در جهان، سه ابرروند جهت بررسی وجود رابطه بین 

 از: عبارتندتخاب شدند. اين ابرروندها در جهان و ايران ان

 های پاکابرروند انرژی .1

 ابرروند توسعه تکنولوژی .2

 ابرروند گسترش شهرنشینی .3

استخراج  3و گروه بانک جهانی 2ای کاستر، گروه مشاوره1اروپا یطیمحستيزهای مرتبط از مراکز آژانس داده
 گیرد.گذشته را در بر میسال  30های سری زمانی بوده که برهه زمانی های اشاره شده، دادهجنس داده اند.شده

 های تولید مواد معدنی در ایران. داده3-5-2
ه حضوری به بخش باشد که طی مراجعمی 2018لغايت  1989ها به شکل سری زمانی ساالنه از سال اين داده

ساله جهت مطالعه آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست آمده است. برهه زمانی استفاده شده در اين ر

ه روش مطالعه آماری استفاده ساله در نظر گرفته شده است که با توجه ب 30ها بر تولید مواد معدنی یر ابرروندتأث
 در کشور است. ها شامل میزان تولید سالیانه مواد معدنی مس و آهنشده، برهه مناسبی است. اين داده

 هاوتحلیل دادهها و تجزیهیافته. 4

 از: عبارتند الگو در مورد استفاده متغیرهای

)1ENRJ (X: (.های پاک در جهان )ابرروند تغییرات محیط زيستیتقاضای جهانی برای انرژی 

)2ELCP (X.)تولید کاالهای الکترونیک در جهان )ابرروند توسعه تکنولوژی : 
)3URBN (X: .)جمعیت شهری در جهان )ابرروند توسعه شهرنشینی 

                                                                 
1 European Environment Agency 
2 Custer Consulting Group 
3 World Bank Group  
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WCuP: .تولید معدنی مس در جهان 

PICu: .تولید معدنی مس در ايران 

WFeP: .تولید معدنی آهن در جهان 

IFeP: .تولید معدنی آهن در ايران 

 . آزمون ریشه واحد4-1

های مختلف ضروری لیلاحتمال تغییر تابع توزيع متغیرها در طول زمان، لزوم بررسی سکون اين تابع را در تح
ر واقع، هم اثر تغییر مختلف ضرايبی را به دست دهد که د سازد. چه بسا عدم توجه به اين امر در الگوهایمی

 د.ط کاذبی را منجر گردبر داشته باشد و به عبارت ديگر روابتابع توزيع و هم اثر تغییر مقدار متغیر را در

 متغیرها گیریتفاضل با ابتدا نیستند، پايا متغیرها که شرايطی در 1کاذب رگرسیون مسئله وجود دلیل به معموالً

 معتقدند (1990) 3واتسون استاک سیمز، و (1980) 2سیمز کنیل .شوندمی وارد مدل در سپس و کرده پايا را

 اين هاآن استدالل کرد. وارد سیستم در را هاآنتفاضل  نبايد باشند، واحد ريشه دارای متغیرها اگر حتی که

 واقع در است. پارامترها برآوردنه  و متغیرها میان متقابل روابط تعیین VARتحلیل  از هدف که است

 میان یجمع هم وجود روابط دهنده نشان که را اطالعاتی گیری،تفاضل با که است اين هاآن اصلی استدالل

 متغیرهای زدايی از روند به نیازی که شودمی استدالل ترتیب همین به داد. خواهیم دست از را متغیرهاست

 (.1386، 4نیست )اندرس VARمدل  در موجود

 ستفادها 5VECMچارچوب  از بايستمی باشد، داشته وجود جمعیهم یرابطه متغیرهای میان که صورتی در

معادل  VARمدل  يک شکل به توانمی پارامترها تبديل و تغییر با را VECMمدل  که آنجا از اما ؛نمود
 با VARمدل  يک انتومی باشد، داشته وجود مدل متغیرهای میان یجمع هم یرابطه نوشت. چنانچه

 (.1996، 6راند و رسید )سلوور معتبری نتايج به و برآورد ناپايا را متغیرهای

پانل هم جايگاه ويژه ای يافته است که در های دادهدر الگوهای  یجمع همهای اخیر بررسی سکون و در سال

در حقیقت از آنجا که يکی  رد.اشاره ک 8پسران و ۷توان به مطالعات انجام گرفته از سوی هدریهمین راستا می
از ابعاد الگوهای تلفیقی، زمان است، لذا ضروری است که پیش از برآورد ضرايب الگوها سکون متغیرهای لحاظ 

 .آورده شده است 1جدول  در هامتغیر مهشده در مدل بررسی شود. نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد برای ه

                                                                 
1 Spurious regressions 
2 Sims 
3 Sims, Stock & Watson 
4 Andres 
5 Vector Error Correction Model 
6 Selover and Round 
7 Hedri 
8 Pesaran 
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 لین و چو )سطح( آزمون ريشه واحد لوين، (1جدول شماره )

 آزمون ريشه واحد

 احتمال آماره متغیر

ICuP 098/0- 940/0 

WCuP 000/1 995/0 

WFeP 236/1- 640/0 

IFeP 035/1 996/0 

ENRJ (X1) ۷18/0 990/0 

ELCP (X2) 95۷/0 995/0 

URBN (X3) 309/0 9۷4/0 

 های تحقیقمنبع: يافته

طور که از نتايج پیداست تمامی ارای ريشه واحد و نامانا است. همانفرضیه صفر اين آزمون اين است که متغیر د

باشند. برای مانا نمودن متغیرها، آزمون ريشه واحد را با يک دوره تفاضل نامانا می %5متغیرها در سطح معناداری 
 رسیدند.مانا شده و به ايستايی  %5گیری در سطح معناداری انجام شد و تمامی متغیرها با يک دوره تفاضل

 تخمین مدل .4-2

 (Cu. مدل تولید مس )4-2-1
تعیین وقفه تعیین  یهامالکدر اين مرحله الزم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از 

، وقفه بهینه 2 گردد. تعیین وقفه بهینه بايد بر اساس تعداد متغیرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد. در جدول
 رهای مختلف انتخاب وقفه بهینه برای مدل انتخابی نشان داده شده است.بر اساس معیا

 بهینه مدل یهاوقفهتعداد  تعیین( 2شماره )جدول 

 بیزين )جهان(-آماره شوارتز بیزين )ايران(-آماره شوارتز تعداد وقفه

1 ۷56/40 535/4۷ 

2 062/28* 325/35* 

3 884/29 699/35 

 قمنبع: نتايج حاصل از تحقی   

در  باشد.میوقفه  2، مدل بر اساس معیار شوارتز دو طور که از جدول فوق پیداست، وقفه بهینه در اينهمان

شود که برای اين منظور از آزمون هم گام بعدی موضوع بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مطرح می
آزمون استفاده  یهاآمارهها بر اساس انباشتگی يوهانسون برای پی بردن به وجود رابطه بلندمدت بین متغیر

 ذکر شده است. 3شده است که نتايج آن در جدول 
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 جدول شماره )3( آزمون هم انباشتگی يوهانسون

 تعداد بردارهای هم انباشتگی
 )جهان( Traceآزمون  )ايران( Traceآزمون 

 مقدار ويژه مقدار بحرانی مقدار ويژه مقدار بحرانی

 502/0 014/0 ۷21/0 000/0 صفر

 468/0 013/0 526/0 002/0 حداکثر يک رابطه

 394/0 025/0 4۷3/0 00۷/0 حداکثر دو رابطه

 13۷/0 046/0 118/0 006/0 حداکثر سه رابطه

 منبع: نتايج حاصل از تحقیق

آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه  مدل، باشد که برای هر دوبر اساس نتايج تحقیق مشخص می
درصد رد شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. بر اساس  95داری ت بین متغیرها در سطح معنیبلندمد

 چهارحداکثر برای مدل ايران و جهان، نتايجی مشابه به دست آمده و  Traceاز آزمون  نتايج به دست آمده
 .رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد

 (IRFاکنش آنی )نمودارهای کنش و. 4-2-1-1
به عبارت ديگر  ؛شودواکنش استفاده می-موجود میان متغیرهای الگو، از توابع کنش یهايیايپوجهت بررسی 

دهد. اين توابع اثر هايی است که متغیر درونی سیستم به تکانه ناشی از خطاها میواکنش، پاسخ -توابع کنش

کند. زا مشخص میمقادير جاری و آينده متغیر درونيک واحد تکانه را به اندازه يک انحراف معیار روی 
از ناحیه متغیرهای  ICuP متغیر را بر شوکی تصادفی به اندازه يک انحراف معیاراثر  (1)شماره نمودارهای 

 دهد.نشان میتوضیحی مدل 

 

 ناحیه متغیرهای تحقیقشده از  به شوک وارد ICuPواکنش  (1شماره ) نمودار
 ز تحقیقمنبع: نتايج حاصل ا
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در کل دوره، منفی است و اين شوک اثر  ICuPبر  1Xبر اساس نتايج اثر يک انحراف معیار شوک متغیر 

صورت نوسانی و در مدت بهاما اثر اين شوک در کوتاه ؛شودگذارد و باعث کاهش تولید میمنفی بر متغیر می
مدت منفی است. ت مثبت و در میانمددر کوتاه ICuPبر  2Xکل، خنثی است. اثر يک انحراف معیار شوک 

رسد و البته در دوره دهم، اثر اين شوک تأثیری منفی بر تولید به صفر می بلندمدتاثر شوک اين متغیر در 
ICuP 3شود. اثر شوک گذارد و باعث کاهش تولید میمیX  بر متغیرICuP مدت، مثبت است و در کوتاه

رسد و در بلندمدت اثر اين شوک مدت اين اثر به صفر میسد و در میانردر دوره دوم به حداکثر مقدار تولید می

 در ابتدا، منفی و سپس مثبت خواهد شد.

 

 ناحیه متغیرهای تحقیقشده از  به شوک وارد WCuPواکنش  (2شماره ) نمودار
 منبع: نتايج حاصل از تحقیق

است و اين شوک اثر منفی بر متغیر مدت، منفی در کوتاه WCuPبر  1Xاثر يک انحراف معیار شوک متغیر 
مدت و بلندمدت، اثر مثبت بر تولید اين متغیر شود. اين شوک در میانگذارد و باعث کاهش تولید میمی

مدت مدت مثبت و سپس منفی است و در میاندر کوتاه WCuPبر  2Xگذارد. اثر يک انحراف معیار شوک می
در  WCuPبر متغیر  3Xرسد. اثر شوک و در بلندمدت به صفر میو بلندمدت نیز اين اثر منفی ادامه دارد 

 مدت مثبت خواهد شد.مدت، منفی است و در بلندمدت و میانکوتاه

  )VD(تجزیه واریانس. 4-2-1-2

از  درصد 83 به نزديک ،(دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان ICuPواريانس  تجزيه از حاصل نتايج

متغیرهای  دهندگیتوضیح قدرت دوره 10 گذشت با و بلندمدت در. است متغیر خود به مربوط ICuP نوسانات
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عنوان به 3Xدرصد خواهد رسید. متغیر  10/1۷، 45/2، 09/10به  3Xو  1X ،2Xمستقل تحقیق يعنی 

 دهندگی نوسانات متغیر است.در توضیح ICuPترين متغیر بعد از خود متغیر مهم

 ICuPريانس ( تجزيه وا4جدول شماره )

Period .S.E ICuP X1 X2 X3 

1 00/00 00/100 00/00 00/00 00/00 

2 46/23 95/89 14/0 30/2 58/۷ 

3 51/26 05/83 26/0 08/2 61/14 

4 35/2۷ 3۷/۷8 43/0 51/2 69/18 

5 ۷4/2۷ 54/۷۷ ۷9/0 4۷/2 20/19 

6 19/28 0۷/۷۷ 93/1 40/2 58/18 

۷ 61/28 53/۷5 91/3 36/2 18/18 

8 9۷/28 68/۷3 23/6 31/2 ۷۷/1۷ 

9 33/29 93/۷1 35/8 34/2 36/1۷ 

10 66/29 34/۷0 09/10 45/2 10/1۷ 

 منبع: نتايج حاصل از تحقیق

 درصد 64/90 به نزديک ،(دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان WCuPواريانس  تجزيه از حاصل نتايج
 دهندگیتوضیح قدرت دوره 10 گذشت با و بلندمدت در. است متغیر خود به مربوط WCuP از نوسانات

 2Xدرصد خواهد رسید. متغیر  66/6و  28/10، 24/1به  3Xو  1X ،2Xمتغیرهای مستقل تحقیق يعنی 

 دهندگی نوسانات متغیر است.در توضیح WCuPترين متغیر بعد از خود متغیر عنوان مهمبه

 WCuP( تجزيه واريانس 5جدول شماره )
Period ..ES WCuP X1 X2 X3 

1 61/424 00/100 00/00 00/00 00/00 

2 81/515 ۷4/94 ۷4/0 00/1 50/3 

3 98/550 64/90 82/0 82/2 ۷3/5 

4 29/590 89/85 80/0 2۷/۷ 02/6 

5 12/60۷ 92/83 ۷8/0 96/8 32/6 

6 39/612 88/82 8۷/0 ۷1/9 53/6 

۷ 90/614 21/82 03/1 20/10 54/6 

8 18/61۷ 91/81 1۷/1 41/10 49/6 

9 90/619 86/81 24/1 38/10 51/6 

10 8۷/622 81/81 24/1 28/10 66/6 

 منبع: نتايج حاصل از تحقیق
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 (Fe. مدل تولید آهن )4-2-2

تعیین وقفه تعیین  یهامالکدر اين مرحله الزم است مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از 

، وقفه بهینه 6يد بر اساس تعداد متغیرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد. در جدول گردد. تعیین وقفه بهینه با
 بر اساس معیارهای مختلف انتخاب وقفه بهینه برای مدل انتخابی نشان داده شده است.

 بهینه مدل یهاوقفهتعیین تعداد  (6شماره ) جدول
 ان(بیزين)جه-آماره شوارتز بیزين)ايران(-آماره شوارتز تعداد وقفه

1 ۷59/38 669/43 

2 983/25* 066/31* 

3 948/26 81۷/31 

 منبع: نتايج حاصل از تحقیق   

در  باشد.میوقفه  2، مدل بر اساس معیار شوارتز دو طور که از جدول فوق پیداست، وقفه بهینه در اينهمان

اين منظور از آزمون هم  شود که برایگام بعدی موضوع بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مطرح می
آزمون استفاده  یهاآمارهانباشتگی يوهانسون برای پی بردن به وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها بر اساس 

 ذکر شده است. ۷شده است که نتايج آن در جدول 

 هم انباشتگی يوهانسون آزمون( ۷شماره )جدول 

 تعداد بردارهای هم انباشتگی
 )جهان( Traceن آزمو )ايران( Traceآزمون 

 مقدار ويژه مقدار بحرانی مقدار ويژه مقدار بحرانی

 520/0 081/0 85۷/0 000/0 صفر

 412/0 138/0 501/0 021/0 حداکثر يک رابطه

 303/0 192/0 309/0 0۷9/0 حداکثر دو رابطه

 055/0 212/0 142/0 042/0 حداکثر سه رابطه

 منبع: نتايج حاصل از تحقیق

آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه  مدل، باشد که برای هر دوج تحقیق مشخص میبر اساس نتاي
درصد رد شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد. بر اساس  95داری بلندمدت بین متغیرها در سطح معنی

مدت بین متغیرها وجود رابطه تعادلی بلندچهار حداکثر برای مدل ايران،  Traceاز آزمون  نتايج به دست آمده

 و برای مدل جهان، حداکثر يک رابطه بلندمدت وجود دارد. دارد
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 (IRFنمودارهای کنش واکنش آنی ). 4-2-2-1

نشان از ناحیه متغیرهای توضیحی مدل  Feرا بر  شوکی تصادفی به اندازه يک انحراف معیاراثر  (3) نمودار
در کل  IFePبر  1Xت اثر يک انحراف معیار شوک متغیر است، اس طور که نشان داده شدههمان دهد.می

شود و اثر اين شوک منفی گذارد و باعث کاهش تولید میدوره، منفی است و اين شوک اثر منفی بر متغیر می
در کل دوره مثبت است و  IFePبر  2Xبر تولید، روندی افزايشی خواهد داشت. اثر يک انحراف معیار شوک 

مدت افزايشی بوده و از دوره سوم به بعد اثر اين شوک روی تولید ثابت و ماناست. اثر اهاثر اين شوک در کوت

 صورت روندی ثابت و ماندگار است.در کل دوره، منفی است و اثر اين شوک به IFePبر متغیر  3Xشوک 
در  PWFeبر  1Xمشخص است، اثر يک انحراف معیار شوک متغیر  (4)طور که از نتايج در نمودار همان
و بلندمدت، منفی است. اثر اين شوک منفی در دوره ششم و هفتم به  مدتانیممدت، خنثی ولی در کوتاه

مدت، منفی و مدت و میاندر کوتاه WFePبر  2Xرسد. اثر يک انحراف معیار شوک حداکثر مقدار خود می
بر  3Xرسد. اثر شوک خود می در بلندمدت، مثبت است. اثر اين شوک منفی، در دوره سوم به حداکثر مقدار

 رسد.در کل دوره مثبت است و در دوره ششم به حداکثر مقدار خود می WFePمتغیر 

 

 ناحیه متغیرهای تحقیق )منبع: نتايج حاصل از تحقیق(شده از  به شوک وارد IFePواکنش ( 3شماره ) نمودار
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 یرهای تحقیق )منبع: نتايج حاصل از تحقیق(ناحیه متغشده از  به شوک وارد WFePواکنش  (4شماره ) نمودار

  )VD(تجزیه واریانس. 4-2-2-2
 درصد 54/8۷ به نزديک ،(دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان IFePواريانس  تجزيه از حاصل نتايج

ی متغیرها دهندگیتوضیح قدرت دوره 10 گذشت با و بلندمدت در. است متغیر خود به مربوط IFeP از نوسانات

عنوان به 1Xخواهد رسید. متغیر  درصد 95/1و  51/6، 09/۷به  3Xو  1X ،2Xمستقل تحقیق يعنی 
 دهندگی نوسانات متغیر است.در توضیح IFePترين متغیر بعد از خود متغیر مهم

 IFeP( تجزيه واريانس 8جدول شماره )
Period .S.E IFeP X1 X2 X3 

1 13/3 00/100 00/00 00/00 00/00 

2 58/3 43/88 50/1 02/8 03/2 

3 90/4 53/8۷ 54/1 11/9 80/1 

4 ۷4/5 11/86 80/2 02/9 04/2 

5 ۷2/6 98/85 ۷0/3 30/8 00/2 

6 ۷3/۷ 50/85 65/4 81/۷ 03/2 

۷ 8۷/8 24/85 38/5 3۷/۷ 00/2 

8 09/10 93/84 05/6 03/۷ 99/1 

9 45/11 69/84 60/6 ۷4/6 9۷/1 

10 95/12 45/84 09/۷ 51/6 95/1 

 منبع: نتايج حاصل از تحقیق
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 درصد 16/91 به نزديک ،(دوره سه حدود) مدتکوتاه در که داد نشان WFePواريانس  تجزيه از حاصل نتايج

 دهندگیتوضیح قدرت دوره 10 گذشت با و بلندمدت در. است متغیر خود به مربوط WFeP از نوسانات
 3Xدرصد خواهد رسید. متغیر  99/12و  92/5، 66/9به  3Xو  1X ،2Xمتغیرهای مستقل تحقیق يعنی 

 دهندگی نوسانات متغیر است.در توضیح WFePترين متغیر بعد از خود متغیر عنوان مهمبه

 WFeP( تجزيه واريانس 9جدول شماره )

Period .S.E WFeP X1 X2 X3 

1 ۷۷/59 00/100 00/00 00/00 00/00 

2 40/8۷ 28/95 02/0 32/4 38/0 

3 65/110 16/91 51/0 94/6 3۷/1 

4 ۷0/109 95/8۷ ۷2/1 04/۷ 2۷/3 

5 20/115 39/84 52/3 60/6 48/5 

6 99/118 35/80 35/5 20/6 ۷9/۷ 

۷ ۷6/121 12/۷۷ 04/۷ 93/5 89/9 

8 25/124 2۷/۷4 39/8 80/5 54/11 

9 90/126 35/۷2 2۷/9 80/5 5۷/12 

10 8۷/129 ۷3/۷1 66/9 92/5 99/12 

 حاصل از تحقیق منبع: نتايج

 گیری و راهبردهانتیجه. 5

، از رشد تکنولوژی مورد بررسیبر اساس نتايج، تولید جهانی مس بیشترين تأثیر خود را در بین ابرروندهای 

توان با ورود مس تولیدی به پابرجاست. اين موضوع را می مدتکوتاهپذيرد ولیکن تأثیر مثبت آن تنها در می
های شهری، در مود. همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زيرساختچرخه بازيافت توجیه ن

 گذارد.به بر تولید اين ماده معدنی تأثیر مثبت می بلندمدت

 مدتکوتاهدهد که تأثیر ابرروندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ايران تنها در نتايج نشان می
دهد. داری را با اين ابرروندها نشان نمیتولید آن رابطه معنی بلندمدتو  دتمانیمپابرجاست و با طی زمان، در 

های بوده و يا اينکه به سیاست مدتکوتاهها در اين بخش گذاریتوان نتیجه گرفت که يا عمدتاً سیاستلذا می

 شود.جامه عمل پوشانده نمی بلندمدت

گردد و شرکت های صنعت معدن محسوب میخشمعدنکاری مس در ايران، يکی از مهمترين و بزرگترين ب
وری، های استخراج معادن و افزايش بهرهعنوان متولی اين بخش بايستی ضمن نوسازی تکنولوژیمس ايران به

درصدی شیلی و افزايش تولید در معدن گراسبرگ اندونزی هر  2/6رشد به فکر اکتشافات معادن جديد باشد. 
ترين معدن شاهد مشکالت کارگری در بزرگ 201۷افتاد که در دوره مشابه  در حالی اتفاق 2018دو طی سال 

رشد تکنولوژی و با در نظر گرفتن روند  .اتفاق افتاده بود هاتیفعالمس شیلی بوديم و در اندونزی نیز توقف 
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ها و تصاحب بخش بیشتری از اين عنصر را توان از فرصت افزايش قیمتآن، می تبعبهافزايش تقاضای مس 

 ريزی افزايش تولید به دست آورد.با برنامه
ها و تولید مس در ايران بیش از هر ابرروند ديگر تحت تأثیر توسعه شهرنشینی به دلیل نیاز بخش زيرساخت

شود وساز مصرف میدرصد تولیدات جهانی مس در بخش ساخت 60ی به اين عنصر است. بیش از سازساختمان

 افزايش از ناشی تقاضا اين است. مس تقاضای آورنده وجود به عامل تريناصلی جهانی، اقتصاد رشدلذا 

 مس ایتقاض افزايش دلیل ترينعمده .باشدمی مس آلیاژهای از شده ساخته جديد محصوالت از استفاده

 چین، نظیر جهان بزرگ کشورهای اقتصادی رشد ديگر عبارت به ؛است کشورها اقتصاد سريع توسعه از ناشی

 تعیین عوامل از مهمترين يکی فلزی محصوالت تولید افزايش و وسازساخت افزايش دلیل به، متحدهاياالت
 و ايران در مس تولیدکنندگان بزرگترين از ايران مس ملی شرکت .هستند آن قیمت و مس تقاضای کننده
 است و مس کاتد شرکت اصلی محصول .دنیاست در مس تولید بزرگ شرکت پانزدهمین و خاورمیانه منطقه

 مس قراضه و کنسانتره بر مشتمل شرکت مواد اولیه .رندیگیم قرار محصول اين کنار در محصوالت ساير

 .گرددمی تأمین شرقی آذربايجان در دن سونگونمع و شهربابک میدوک معدن سرچشمه، مس از معادن و بوده
 حدود بطوريکه باشدمی وسازساخت فعالیت بررسی آهن،سنگ آينده بینیپیش برای مهم فاکتورهای از يکی

 کل از درصد 85 نیز وسازساخت صنعت و شودمی استفاده فوالد تولید برای معدنی، آهنسنگ از درصد 89

عنوان رفت، بر اساس نتايج، توسعه شهرنشینی بهطور که انتظار میهمان .نمايدمی را مصرف شده تولید فوالد
مهمترين متغیر در بین ساير متغیرهای مورد مطالعه )ابرروندها( در تولید سنگ آهن مطرح است. به طوری که 

از به گسترش پذيرد. توسعه شهرنشینی نیتولید جهانی آن بیشترين تأثیر را از ابرروند توسعه شهرنشینی می
شود. به دلیل از دست رفتن عنوان مهمترين فلز در اين بخش شناخته میهای شهری دارد و آهن بهزيرساخت

بخش زيادی از آهن به شکل اکسید، بازيافت آن نیز نسبت به ساير مواد معدنی به شکل محدودتری صورت 

 پذيرد.می
یت نکرده و در عین حال معکوس عمل کرده است. اين تولید آهن در ايران از ابرروند توسعه شهرنشینی تبع

باشد. با اينکه بزرگترين معادن آهن ايران دولتی است، مسئله خود بیانگر نبود سیاست صحیح در اين بخش می
ولیکن معادن آهن خصوصی زيادی نیز در کشور مشغول به فعالیت هستند. با وجود کاهش قیمت سنگ آهن 

بخش بزرگی از  2016الی  2014های در استرالیا و کاهش تقاضای چین در سال در اثر افزايش تولید آهن
های سنتی استخراج تعطیل شده و نهايتاً سبب کاهش تولید معادن آهن ايران به دلیل نبود برنامه و تکنولوژی

تولید و  هایبرداری از مواد معدنی، کاهش هزينهاين ماده معدنی در کشور شدند. مهمترين فاکتور در بهره

های تولیدی در بخش معدن کشور اساساً مشکل وری است. نتايج اين تحقیق نشان داد که سیاستافزايش بهره
توسعه شهرنشینی  های راهبردی تشکیل گردد.سیاست نییتبداشته و بايد در اين زمینه اتاق فکرهايی در جهت 

گذارد. به طوری که در تمامی ادوار، با رشد می عنوان مهمترين ابرروند بر روی تولید آهن تأثیردر جهان به

های سازی و زيرساختشهرنشینی، تولید آهن نیز به سبب استفاده حداکثری از آن و آلیاژهای آن در ساختمان
 يابد.شهری، افزايش می
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ه است. بهای اقتصادی در اين بخش در ايران به طور کامل با روند جهانی آن در تضاد ها و سیاستريزیبرنامه

دهد. ريشه اين مسئله ورود طوری که رشد و توسعه شهرنشینی با تولید آهن در ايران رابطه منفی نشان می
درصد از تولید سنگ آهن در جهان  80های چین، برزيل و استرالیا به عرصه تولید آهن است که بیش از کشور

ين، موجب کاهش قیمت تمام شده تولید و نهايتاً های نواند و با استفاده از تکنولوژیرا به خود اختصاص داده

 اند.قیمت محصول شده

 راهبردها. 5-1

همگام با  مدتکوتاهگذاری را در بخش تولید معدنی مس در سیاستنتايج اين تحقیق نشان داد که  .1
اثر خود را از دست  بلندمدتروند جهانی تولید آن در اثر ابرروند گسترش شهرنشینی بوده و در 

های موجود است. يکی از د. لذا راهبرد اصلی پیشنهادی در اين بخش حفظ و اجرای سیاستدهمی

در های موجود اساسی در اين بخش افزايش میزان اکتشافات همگام با تولید است که سیاست
میلیارد تن و در میدوک به يک  8/2میلیارد تن، در سرچشمه به  2 دست يافتن به به منجر سونگون

گرديد. بخش راهبردی ديگر تولید پايدار است که شرکت ملی صنايع مس ايران  ذخیره میلیارد تن

از اين ظرفیت  درصد 35تنی تنها  هزار 400در اين بخش نسبتاً ضعیف عمل کرده و با وجود ظرفیت 
هزار  150کارخانه ها با برنامه افتتاح وری مناسب از اين ظرفیتبرداری است. لزوم بهرهدر حال بهره

تر برجسته ،1400زار در سال هزار تنی دره 150کارخانه و  99آلو در سال تنی تولید کنسانتره دره
 شود.می

 

های استخراج سنتی و نهايتاً قیمت تمام شده باال، بسیاری از معادن در ايران به دلیل استفاده از روش .2
سازی تولید در اين بخش  جهت اند. به منظور همتلقی شده و از گردونه خارج شده یراقتصادیغآهن 

های نوين ها بر استفاده از تکنولوژیگذاریبا نرخ تولید جهانی، راهبرد پیشنهادی، تمرکز سیاست

 استخراج و فراوری است.
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