
 

1 

در رشد اقتصادي تجارت    "معدن تا بازار"  اهمیت توجه به مفهوم 
 هاي ایران گوهرسنگ 

 1، محمدرضا اکرمی*1فریبرز مسعودي 

 f_masoudi@sbu.ac.ir، مرکز و قطب گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی ـ 1

که ایران سهم قابل توجهی از این   ، رشد پیوسته سالیانه استها ارقام چند بیلیون دالري با گردش مالی سالیانه گوهرسنگ چکیده: 
ها و توجه به مفاهیم  هاي سنتی تجارت گوهرسنگ در این زمینه مستلزم گذر از روش تجارت را در اختیار ندارد. ایجاد رشد اقتصادي  

در  ه براي هر گوهرسنگ از استخراج به معناي شناخت تمام مراحل و ثبت مسیر طی شد  " معدن تا بازار " نوین تجاري مانند مفهوم 
براي   ها در مسیر معدن تا فروش ها و حذف آن باشد. شناخت واسطه سازي و فروش آن می معدن تا فرآوري و مراحل آماده 

یت  ثالث با رعا  هاي جهانی در کشور سازي اغلب گوهرسنگ و استفاده از پتانسیل آماده هاي کشور مانند فیروزه و عقیق گوهرسنگ 
دي و امکان فروش آن  ها ارزش اقتصا تاریخی و تاریخچه تولید گوهرسنگ  هاي ضروري است. ثبت و معرفی جنبه اصول توسعه پایدار 

امکان رشد اقتصادي صنعت   ، در مسیر مشترك توسعه پایدار مداران م است مراکز علمی، جامعه و سیاست دهد.  الز را افزایش می 
، مشخص  زمانی  قانونی و علمی الزم را براي بازه معین هاي مالی، حمایت  رصد تولید ناخالص ملی تعیین و ها را بر اساس د گوهرسنگ 

 نمایند. 

 معدن تا بازار، گوهرسنگ، توسعه پایدار، فیروزه، عقیق   کلمات کلیدي: 

The Role of ‘Mine to Market’ Concept to Improve 
Gemstone Trade in Iran 

Abstract: Iran has not significant share in gemstone market with more than billions of dollars annual 
turnover. Improving its role requires passing from traditional marketing by considering new philosophies in 
world trading such as MINE to MARKET concept which means tracing gemstone from extraction in mine to 
process and sale. Direct trade from mine to shop for domestic gemstones like turquoise and aqeeq, and using 
the advantage of being in process chain for gemstones of foreign producers in line with sustainable 
development should be consider. Recording mine to market information and presenting them along with 
historical aspects of each specific gemstone, lead to increase its price and market interest. Improving gemstone 
trade in Iran can succeed only if all areas of the political sector, society, and scientific centers work together 
to study the potential of the sector as GDP and implement it in a specific period of time. 
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 و هدف   ـ مقدمه 1

شود که ها داراي گردش مالی بسیار باالیی است. سالیانه ارقام مالی متفاوتی براي این تجارت منتشر میتجارت گوهرسنگ
نگرند. براي مثال گردش مالی دهندگان آمار از دید خود به این تجارت میاین اختالف به دلیل آن است که هریک از ارائه

نمایند که در این بیلیون دالر در سال اعالم می 5/4الماس، زمرد و یاقوت را در برخی آمار بیش از تجارت سه گوهرسنگ 
گیرد. شود. این در حالی است که عدد یاد شده تجارت غیر رسمی را در بر نمیها را نیز شامل میمیان استفاده صنعتی آن

شود که گردش مالی کل ر آمار تجارت اشیا لوکس قرار داده میها و جواهرات دتجارت گوهرسنگ ،بندي دیگردر تقسیم
ترلیون یورو براي تمام جهان   2/1بوده و عدد حتی تا    2017شرکت بزرگ جهان در سال    100بیلیون دالر براي    247ها   آن

هاي ش مالی سنگبیلیون با رقم کل اشیا لوکس، شاید گرد  5/4نیز گزارش شده است. در صورت مقایسه، عدد    2019در سال  
شود که حدود صد برابر با درآمدهاي نفتی مقایسه شود، مشخص میرقم یاد شده تی که رقیمتی زیاد نباشد. اما در صو

این درآمد را داشته  1/0بهترین درآمد نفتی کشور در ده سال گذشته است. این بدان معنی است که اگر کشور ایران بتواند 
آورد. یک بشکه نفت بدست می  2/0ترین حالت درآمد نفتی را تنها با جابجایی حجمی معادل  درصد به  10باشد رقم معادل  

ها عمال سهم قابل توجهی بدست هاي اخیر نشان داده است که با نگاه تجارت سنتی حاکم بر گوهرسنگاما تجربه سال
  "معدن تا بازار"مقاله سعی شده است مفهوم  نیامده است و نیاز است رویکردهاي علمی جدید وارد این تجارت شود. در این  

ها معرفی و اهمیت آن در رشد اقتصادي این صنعت بررسی شود. رشد اقتصادي در دنیاي امروز همسو در صنعت گوهرسنگ
ته است. ها نیز مورد توجه قرار گرفرو موارد مرتبط با توسعه پایدار در صنعت گوهرسنگشود. از اینبا توسعه پایدار تعریف می

ها در کشور دو در یک سیستم واحد به همراه پیشنهاد راهکارهاي عملی براي ارتقاء تجارت گوهرسنگدر انتها ارتباط این
 ارائه شده است.

 ها مواد و روش ـ  2

اطالعات آوري  هاي انجام شده در مرکز و قطب گوهرشناسی دانشگاه شهیدبهشتی براساس جمعاین تحقیق بر مبناي تحلیل
هاي تخصصی با شرکت اعضا مرکز و قطب گوهرشناسی و نظرات بدست آمده از صاحب نظران و خبرگان در طی نشست

 تهیه شده است. GIA مانند   هاي معتبرو مطالب موجود در سایت 1398تا  1392دانشگاه شهیدبهشتی از سال 

 ـ نتایج و بحث 3

 مفهوم معدن تا بازار ـ  1ـ 3

شامل مراحل اولیه اکتشاف، استخراج، فرآوري و فروش است.   "معدن تا تجارت"شناسی و معدن مفهوم  زمیناز دیدگاه علوم  
در این میان پس از مرحله فرآوري که شامل جداسازي گوهرسنگ از سنگ درونگیر است، ماده معدنی به بازار فروخته 

گیرد. این مراحل عمدتا توسط فروش را در بر نمیشود و معموال فرایندهاي بهسازي، تراش و ساخت مصنوعات قابل می
شود. اغلب فعاالن بخش صنعت طال و جواهر نیز به تاریخچه نمایند، انجام میافرادي که در صنعت طال و جواهر فعالیت می
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را تولید و به قبلی اکتشاف تا فرآوري عالقه چندانی ندارند و بر اساس کیفیت و نوع گوهرسنگ و عالقه بازار مصنوعات خود  
 و مفهوم جدیدي دارد "معدن تا فروش"یا  "1معدن تا بازار "فروش می رسانند. این در حالی است که در تجارت مدرن 

بر روي گوهرسنگ  اريگزگیري براي سرمایهعات کافی براي یک تاجر جهت تصمیمنماید که اطالندي را توصیف میآیفر
تر الزم است که سفر یک گوهرسنگ از ابتدا در معدن تا عرضه آن در بازار و فروش عبارت دقیق به نماید. می رائهخاص را ا

گزار اهمیت پیدا داد و ستد یک محصول براي سرمایه آن، قابل ردیابی و مشخص باشد. با توجه به این تاریخچه تعداد
دوم، سوم و یا  هرسنگ خود را از افرادي در چرخهگو ،طراحان در این صنعت نماید. اغلب جواهرسازان، جواهرفروشان ومی

 نمایند.چهارم خریداري می

؛ و بعد از جدایش از سنگ براي ها پس از استخراج حتی براي فرآوري به کشور ثالت حملدر بسیاري از موارد گوهرسنگ
گردند. اشیا تراش و پولیش خورده و یا هند ارسال میمانند تایلند، برزیل، چین  و پرداخت بار دیگر به کشورهاییش ترا

م براي مصرف یگر به طور مستقیهاي دتواند به کشورمیشوند که بار دیگر ورت فروش عمده به بازار ارائه میسپس به ص
گی استخراج شده گوهرسن  )1(هاي فروش در سراسر دنیا طی نمایند.  شکل  و یا سفرهاي متعددي در نمایشگاه  ارسال شوند 

 دهد.را نشان می راي تراش، تجارت و مقصد نهایی آنب از آفریقا و آغاز سفر

 

 در کشورهاي مختلف تا مقصد نهایی فرآوري، تراش و آماده سازي آن،    آغاز سفر مسیر طی شده یک گوهرسنگ از معدن و ):  1( شکل  

اي عرضه تهیه نمایند مسیر، محصول خود را مستقیما از معدن براین  ها و کشورها سعی دارند با کوتاه کردن  از شرکتبرخی  
در  2016در سال  Kautsky اند.رصتی براي درآمد خود تبدیل نمودهاین چرخه را ف ،هاي دیگر و کشورهاو برخی شرکت

 
1 Mine to Market 
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توان امیده است. لذا به طور خالصه میهاي رنگی نیاد شده را داستان پرماجراي سنگ  مسیر  GIA  اي منتشر شده توسطمقاله
خالصه نمود که آگاهی از تمامی بخش هاي آن براي کلیه  افرادي   )2(مفاهیم باال، در شکل  مفهوم معدن تا بازار را عالوه بر  

 بخش آن فعال هستند ضروري است. که در هر

 

 معدن تا بازار (داستان گوهرسنگ)   مختلف بخش هاي  ):  2شکل ( 

 ـ مطالعه موردي معدن فیروزه نیشابور 2ـ 3

کیلومتري  55آید که در گوهري در جهان به حساب میفرد هارزشمند و منحصربمعادن  جمله ازمعدن فیروزه نیشابور 
ترین معدن گوهرسنگ ایران شهرت عنوان شاخصبه  غرب شهرستان نیشابور و در حوزه شهرستان فیروزه واقع شده و  شمال

 جهانی دارد.

تن سنگ  40طبق مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي این واحد معدنی ساالنه به صورت میانگین 
شود. فیروزه خام  تن فیروزه تراش خورده حاصل می 2یعنی  %5بالغ بر  رقمیکند که بنا بر تجربه فیروزه خام استخراج می

 .رودبه فروش می نقدي به صورت مزایدهدر سال  نوبت 5یا  4تخراج شده اس

در سه شهرستان مشهد،   نفر  2300آمار منتشر شده توسط استانداري خراسان رضوي، این معدن براي جمعیتی بالغ بر    بنا بر
هاي کارگاه کرده است. همچنین  ایجادنفر اشتغالزایی غیرمستقیم  20000و حدود اشتغالزایی مستقیم  نیشابور و فیروزه

زمان میراث فرهنگی،  اسسوي صادر شده از انفرادي موجود در سطح شهرستان نیشابور و فیروزه بر طبق پروانه تولید 
آمارهاي منتشر شده در توان ادعا نمود به استناد لذا می باشد کارگاه تراش و فرآوري می 300؛ گردشگري و صنایع دستی

، روستایی است که همه مردم خانوار 400، روستاي معدن فیروزه با جمعیتی بالغ بر 1395نفوس و مسکن سال سرشماري 
 گذرانند و بیکار ندارد.آن زندگی خود را از معدن فیروزه می

 .آمده استداستان یک فیروزه از معدن تا بازار  )،3(در شکل 

معدن

/  زمین شناسی•
یپتانسیل یاب

/  اکتشاف •
استخراج

زنجیره تولید

/  تراش/ فرآوري•
بهسازي

ساخت نهایی•

بازار

/  فروشنده•
خریدار نهایی
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 ت و ارائه اطالعات پیوسته تمام مراحل ): داستان یک فیروزه از معدن تا بازار؛ ثب 3شکل( 

 ها توسعه پایدار در صنعت گوهرسنگ   ـ 4

را از  هاي خود این مهم. کشورهاي توسعه یافته در برنامه توسعه پایدار به معنی رشد اقتصادي با حفظ منابع طبیعی است
اما در صورت ورود تجارت  نماید،توسعه را طی مییاري موارد مراحل ند. کشور ایران در بساابعاد مختلف مورد توجه داده

یابد ود. توسعه پایدار هنگامی تحقق میها در سطح جهانی، الزم است به ابعاد مختلف توسعه پایدار نیز توجه شگوهرسنگ
و همگام باشند. در صنعت  انجام آن همسو در رک کشور به آن اعتقاد و با یکدیگهاي سیاسی، اجتماعی و علمی یکه بخش

) تولید پاك به مفهوم مدیریت مواردي چون مدیریت تولید و مدیریت 1ها سه بعد مختلف توسعه پایدار عبارتند از:  گوهرسنگ
توسعه تجاري بدون آثار مخرب زیست محیطی )3ها ،  به پسماندهاي مایع، پودر و باطله)مدیریت پسماند مانند توجه  2انرژي،  

هاي ناشی از استفاده از مواد شیمیایی و یا تاثیر پودر حاصله در مراحل تراش بر ریه افراد شاغل در جه به بیماري مانند تو
 صنعت.

ها از بندي شده در مورد صنعت گوهرسنگتر و دستههاي دقیقازمند دستیابی به اطالعات و دادهانجام موارد یاد شده نی
دانشگاهی و همسوسازي صنعت براي همکاري در جهت توسعه پایدار از طریق آموزش در راستاي هاي علمی  طریق پژوهش

با بررسی وضعیت موجود به نظر  مداران براي اخذ تصمیمات بهتر داده محور است.اهداف مشترك و آگاه سازي سیاسست
زان سیاسی و صاحبان صنعت ساود بر تصمیمتواند تاثیر متقابل خرسد خالقیت و دستاوردهاي بیشتر علمی نیاز است تا بمی

 وجود آورد.ه ها را بگوهرسنگ
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 گیري نتیجه   ـ 5

 ها  ت گوهرسنگ نقش دانش معدن تا بازار همسو با توسعه پایدار در تجار   ـ 1ـ 5

اغل براي هریک از افراد ش ها باشد، دانش و آگاهی کامل از کل زنجیره معدن تا فروشهنگامی که بحث تجارت گوهرسنگ
هاي متفاوت از  ها اغلب طی سفر، با بخش ست. افراد موفق در تجارت گوهرسنگهاي مختلف این صنعت ضروروي ادر بخش

ها تغییر نکرده  ها در طی قرنشوند. تقاضا و توجه به گوهرسنگهاي فروش آشنا میایشگاه معدن تا زنجیره تولید و مراکز و نم
توان به ی همراه بوده است. براي نمونه میسالیانه با رشد همراه است. این تجارت همواره با ماجراهاي تاریخها و تجارت آن

در  یابی وي به جواهرات منحصر به فرد و یا جواهرات هدیه شده در طول تاریخ لشکرکشی نادر به هندوستان و دست
 اشاره نمود.ارتباطات خارجی کشورها 

توانند اطمینان بهتري را در مشتري براي دانند، یقینا بهتر میها را میها و دانش سفر گوهرسنگانفروشندگانی که داست
  ،هاابور براي یکی از آنخرید کاال بوجود آورند. اگر به خریداري دو فیروزه براي خرید پیشنهاد شود، فروشنده با ذکر نام نیش

شناسی عمومی وشنده اطالعات بیشتر معدنی، زمینر ایجاد نماید. حال اگر فرتواند حس تمایل بهتري را در خریدایقینا می
تمایل به خرید را   ارائه نماید،ریخی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (مانند نصب پوسترهاي مناسب درمحل کار)  و یا تا

ته تمایل به دانستن در مورد معدن . امروزه اطالعات عمومی بیش از گذشته است، و خریداران بیش از گذشمی کندبیشتر 
رو اطالعات بسیار کلی دیگر کافی نیست و ارائه جزئیات داراي این . ازدارند ها معدنکاري، تراش و پرداخت گوهرسنگو 

 اهمیت است. 

ست که در مهم ا يامروزه مسائل انسانی مرتبط با توسعه پایدار نیز بیش از گذشته براي خریداران اهمیت دارد. براي بسیار
استخراج و چرخه تولید مسائل زیست محیطی رعایت شده باشد و از کودکان به عنوان نیروي کار استفاده نشده باشد. این 

هاي تمایل خود براي خرید الماسراعیت این مورد را در جوان  امر در راستاي تحقق توسعه پایدار است. در این راستا نسل
 دهند. یعی نشان میمصنوعی را به جاي الماس هاي طب

 هاي کشور  نیازهاي عملی براي رشد اقتصادي تجارت گوهرسنگ   ـ 2ـ 5

 شود. ها پیشنهاد میر براي رشد اقتصادي صنعت گوهرسنگبا توجه به مطالب بیان شده، نیازهاي عملی زی

مداران ها و سیاستگوهرسنگغلین در صنعت  هاي مشترك بین مراکز علمی، شاسویی و ایجاد نشست و کارگروههم •
  2ص ملیلها در کشور و تعیین میزان ممکن درآمد ناخایل تجارت گوهرسنگصاحب تصمیم به منظور بررسی پتانس

هاي مالی، معنوي و قانونی الزم براي تحقق آن با رویکرد توسعه پایدار با تاکید بر استفاده و ایجاد بسترها و حمایت
 .تمام کشوراز توان علمی و فنی 

 
2 gross domestic product (GDP) 
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معدن تا "مفهوم ریزي براي آموزش شاغلین صنعت براي آشنایی با مفاهیم مورد نیاز تجارت جهانی مانند برنامه •
 هاارگیري از آن در تجارت گوهرسنگکه هاي بو روش  "بازار

واژگان  و یماز مفاههاي ایران و استفاده سی در شناخت تاریخی بهتر گوهرسنگشنااستفاده از علوم تاریخ و باستان •
هاي شناخته شده مانند فیروزه و عقیق  براي معرفی ارزش معنوي گوهرسنگ 3هاي تجاريتاریخی در ایجاد نشانه

 ها.به منظور افزایش ارزش تجاري آن
جهانی د  ها و استفاده از پتانسیل موجوهاي کشور با حذف واسطهمسیر معدن تا فروش براي گوهرسنگکردن  کوتاه •

توان از تجربه شود. در این راستا میحاضر در کشورهاي مختلف انجام می  ها که در حالدر زنجیره تولید گوهرسنگ
هاي خاص با نام تجاري سطحی وسیع توسعه داده و حتی تراشچین استفاده نمود که تراش سنتی و مدرن را در 

 چین را ایجاد و معرفی نموده است. 
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تحقیق   انجامآن در    يهمکاري اعضا  بهشتی انجام و ازب و مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید این تحقیق در راستاي اهداف قط
 تشکر می نماید.
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