ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﺋﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻛﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﻠﻮراﺳﭙﺎر
ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺴﻌﻮدي

1

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﻳﺮان

ﻋﺰت اﷲ ﻋﺰﺗﻲ
داﻧﺸﻴﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﻳﺮان

ﻧﻌﻤﺖ ا ...رﺷﻴﺪﻧﮋاد ﻋﻤﺮان
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺘﺮوﻟﻮژي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1394/03/02 :

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1394/04/31 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺎﻧﻲﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﺋﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻴﻚ در ﺟﻬﺎن ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﻧـﺪ .اﻳـﺮان ﺑﻌﻨـﻮان
ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دارﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ ارزش در ﺟﻬﺎن ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛـﺎﻧﻲﻫـﺎ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﻠﻮراﺳـﭙﺎر ،در ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑـﻴﻦ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ و اول را دارد .ﻓﻠﻮراﺳﭙﺎر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻠﻮﺋﻮر اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮاص
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺷﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﻣﺘﺼـﻮر ﻧﻴﺴـﺖ .ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ذوب
ﻓﻮﻻد ،ذوب آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ،ﻓﻠﻮروﭘﻠﻴﻤﺮ ،ﻓﻠﻮروﺷﻴﻤﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻪاي ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﺰ و اﻧـﺮژي ﭘـﺎك ،ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻻﻳـﻪ اوزن و ﻛـﺎﻫﺶ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ .ﺳﺌﻮال اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﻠﻮراﺳﭙﺎر ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ؟ از ﻧﻈـﺮ
اﻣﻨﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ،ﭼﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  50درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر دارد .اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه
 100درﺻﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات ﻓﻠﻮراﺳﭙﺎر از ﻣﻜﺰﻳﻚ ،آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﭼﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺴـﺒﺘﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘـﺎﻳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ
آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي دارد ،ﭼﻮن ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ اروﭘﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ از  75درﺻﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات و ﺑﻄـﻮر
ﻋﻤﺪه از ﭼﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﻮراﺳﭙﺎر در اﻳﺮان و ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﻴﺸﺘﺎزي اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﻴﻜﻦ ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎده ﺧﺎم آن در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻤﻚ ذوب ﻣﺎ را از
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﻮرﻳﻦ دار ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻓﻠﻮرﻳﻚ ،ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺒﺮد ﻳﺎ ﺳﺮد ﻛﻨﻨـﺪه و اﻧـﻮاع ﺗﻔﻠـﻮنﻫـﺎ ﻣﺤـﺮوم و
دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ارزش اﻓﺰوده زﻳﺎد ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ را ﺑـﺮاي ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ارﻣﻐـﺎن آورد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻛﺎﻧﻲ ،ﻟﺰوم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺟﻬﺖ اﺣـﺪاث ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸـﺘﻘﺎت
ﻓﻠﻮرﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ آن را ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ژﺋﻮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ،ژﺋﻮاﻛﻮﻧﻮﻣﻲ ،ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ،ﻓﻠﻮراﺳﭙﺎر ،اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰي.
 -1ﺳﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺴﻌﻮدي )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( m. masudi@imamreza. ac. ir
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مقدمه و بیان مسئله
ينماید .نظر
دانش جغرافیا عموما به مطالعه مکان مربوط است و بخصوص روابط بین انسان و محیط او را مطالعه م 
به اینکه محیط بطورکلی شامل ساختارهای هم طبیعی و هم مصنوعی ساخت دست بشر است ضوم اذل ؛ و فده ع     
جغرافیا هردو علوم فیزیکی و اجتماعی را دربر میگیرد .از یک سو هواکره ،آب کره و سنگ کره ،ک ناهج مه اب ه     
یگیرنددد،
فیزیکی را تشکیل میدهند و از سوی دیگر سیاست ،اقتصاد و جامعه ک یلاعف زا ه تتتتتهاای بش لکش یر    می ی
موضوعات مورد عالقه جغرافیا هستند .تعامل بین این متغیرها در بستر تاریخی مناسب و در یک مکان ویژه است که
یتواند ،هر پدیدهای که در یک زمان مش رد و صخ
یدهد .بنابراین یک عامل جغرافیایی م 
هسته جغرافیایی را شکل م 
یهاای
يافتد ،باشد .یک مثال از طبیعت چند وجهی عالیق جغرافیایی را میتوان ب ناک ا یی یی
یک مکان بخصوص اتفاق م 
بپ یذ ررری ،از س یو
معدنی نشان داد .در چند دهه گذشته طراحان و صنعت گران دفاعی غرب دچار نگران یسآ و ی بب بب
تامین کنندگان مواد معدنی گردیدهاند و اینکه کدام کانی برای آنها استراتژیک میباشددد ،اهمیت هدرک ادیپ یدایز      
یها و مواد میتوانند به عنوان منابع ژئوپلیتیکی و یا حت نوکاوئژ عبانم ی و رد کیم
است .بعضی از کان 

رطم ناهج ححححح ححححح
ح

گردند .ایران یکی از کشورهای دارنده منابع معدنی و فلزی متنوع و با ارزش در جهان است که در رابط یضعب اب ه

   

کانیها درمنطقهو بین کشورهای همسایه موقعیت برتر و اول را دارد.
البرز مرکزی با توجه به وجود سازندهای رسوبیمناسب و میزبان فلوراس دوت و راپ هه ههههاای ن داوم زا یعاونا یذوف    
معدنی را در خود جایداده است که بعضی از آنها ،با ارزش و دارای اهمیت در جهان و منطقه میباشند.فلوراسپار
نام تجاری کانی فلوريت با فرمول شیمیایی فلوريد کلس مي  است که به اشتباه در ایران به نامفلورین خوانده میش ششود.
منظور از فلورین ترکیبات دارای عنصر فلوئور است .بلورهای رنگی این کانی کاربردهای زینتی و ج نراد زین رهاو ددد دددد
(شکل .)1
ی  0 230770ت  ن ووواست جارخ
با توجه به نتایج آمارگیری از معادن فلوریت در حال بهرهبرداری ،ایران با ذخیره قطعی ی
واقعی  77000تن و صادرات  0 236300دالری در سال  89 31در رده  10کش  ناهج لوا رو وو ووواول هقطنم روشک نی    
جای م 
یگیرد (مرکزآمارایران.)1390 ،

شکل -1بلورآبی رنگ فلوراسپار

منبع :سایت اینترنتیgeology. com :

تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با...

منطقه البرز مرکزی واقع در استان مازندران از نظر مواد معدنی دارای جایگاه ویژهای در کش رو
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یباش و د در ب نی
می ی

استانهای کشور در رابطه با بعضی از مواد معدنی نظیر ذغالسنگ و فلوریت رتبه اول و دوم را ازحیث تعداد معادن
در حال بهرهبرداری و میزان تولید دارا میباشد .تعداد معادن فلوریت ش دش هتخان هه هههدارای مج اتسا نیا رد زو ننن نننن 41
معدن است که در حال حاضر فقط نیمی از آنها فعال میباشند .با اینکه استان مازندران بلحاظ ماده معدنی فلوراسپار
دارای بیشترین تعداد در کشور است و شواهد زمینشناسی نشان میدهد که کانی سازی فلوریت رد یزکرم زربلا 

  

ردیف یکی از سه کمربند بزرگ جهانقراردارد (وهابزاده .) 86 31 ،ولیکن هنوز مطالعا تتت  ،طراح یامرسو ی هه هههگ راذ ییی
مناسبی در رابطه با اکتشاف،بهرهبرداری ،کانه آرایی و تغلیظ و همچنین فرآوری و تولید محصوالت ج نیرولف یبنا   
نظیر اسید هیدروفلوریکدر این منطقه انجام نشده است .سئوال اصلی تحقیق این است که آیا فلوراس یناک کی راپ    
یباشد؟
استراتژیک برای کشور م 
در حال حاضر مواد معدنی بخصوصی نظیر فلوراسپار صرفا پس از تغلیظ ابت یاد ی روجگنس و 

یدست تعنص رد ی   
یی یی

نک هم یاهدربراک ینا م رد ی
یشود .در ص یا هکیترو نن نن
ذوب آهن بطور عمده و مقداری هم برای صادرات استفاده م 

  

صنایع مختلف (بخصوص شیمیایی) دارد که نیاز به تبدیل خام آن به مواد اولیهقابل مصرف در صنایع پایین دستی و
یهایی نظیر فلوریت رایسب روشک یارب هک       
در تهیه و تولید اسید هیدروفلوریک میباشد .لذا بررسی و مطالعهکان 
یتواند شروع تحقیقات گستردهای بر روی منابع معدنی مختلف در استانهای کشور باشد
استراتژیک بنظر میرسد م 
تگذاری بلحاظ اهمیت آنها از دیدگاه ژئوپلتیک و ژئواکونومی در کشور و منطقه
و بخصوص منجر به نوعی سیاس 
و حتی جهان شود.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
ت ،بعن ناو
پس از تحوالت ژئواستراتژی به ژئواکونومی ،امروزه واژه جدیدی بن ز طیحم و عبانم یژتارتسا ما یس تتتت ت تتتتت
یرسددد.
اولویت اول استراتژی ملی کشورهای توسعهیافته مطرح شده است که برای سایر کشورها ض رظنب یرور    می ی
موادمعدنی استراتژیک بعنوان منابع ژئوپلیتیک در گذشته و منابع ژئواکونومی ضاح لاح رد ک ررر رررر ،نق رد ار یمهم ش   
ی،
ن ،باکاربرده ژایلآ رصانع رد نوگانوگ یا ی ییی یییی
اقتصاد جهانی و کسب قدرت اقتص هروشک یضعب یدا ااا اااا ،مانن یچ د نن نن
آهنرباهای دائمی و غیره را ایفا میکنند .توسعه به موقع و همگام با مالحظات محیط زیستی با استفاده از من داوم عبا   
معدنی استراتژیک و حیاتی ،موجب اشتغالمطلوب ،درآمد زیادد ،تقوی ییت اقتص حم دا لل لللی و تاممین امنی ییت اقتصاددی
کشورها میشود .برای سوخت هستهای به اورانیوم نیاز است و برای انرژیهای تجدیدپذیر و پاک به عناص یکاخ ر   
کمیاب ،لیتیم و فلوراسپار نیاز است (مسعودی و همکاران.)2 :29 13 ،
ت،
يدانیم که موقعیت ایران در جهان بسیار مهم و حساس است .بر اساس پيشبيني اغلب متخصصين نفت ت
از طرفی م 
حداقل تا  25سال آينده نگاههاي سياسي ،اقتصادي ،استراتژيكي و امنيتي جهاني بطور مستمر به منطقه ژئواكون يكيمو
يها تالش مضاع يف نمودند تاا ج جيلخ يارب ينيزگيا    
خليج فارس خواهدبود ،اگرچه روسها ،آمريكائيها و اروپائ 
فارس در صحنه رقابت انرژي جهان بيابند (امامی .) 110 : 85 31 ،بايد توجه كرد كه منابع عظ مي نفت و گاز اين منطقه
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ك،
با كشورهاي صنعتي يا در حال صنعتي شدن نظير هند ،چين ،ژاپن ،ببرهاي آسيا (سنگاپور ،كره جنوبي ،هن نك گ كك كك
ی .) 43 :09 13 ،كوت ها
تايوان) ،در شرق و كشورهاي صنعتي اروپا يي در طرف غرب احاطه شده است (موسوی شفایی ی
سخن اينكه ،اقدامات آمريكا بويژه در سالهاي اخير در دور ساختن ساير بازيگران خ يرما سراف جيلخ زا يجرا     
طبيعي است و تشابه زيادي به سياست انگلستان در قرون  18و  19م راد یدالی د د ،از مجم عو

قوف ياهرظن راهظا     

الذكر چنين نتيجهگيري ميشود كه هدفهاي عمده آمريكا در خليج فارس بترتیب اهداف اقتصادي ،استراتژيكي و در
نهايت سياسي است (سريع القلم .)19 13 ،از طرفی اروپا به اين اصل مهم سياسي نظامي واقف است يتروص رد هك   
ميتواند امپراطوري گذشته ي خود را در جهان احيا نمايد كه بتواند در قالب يك قدرت برتر در جهان ام شقن يزور   
مستقلي را برعهده گيرد ،بدون شك از نظر اروپا يكي از مهمترين مناطق ژئواستراتژيكي و ژئواكون ليدب يب يكيمو    
جهان خليج فارس است (حافظ نيا.) 199 : 89 31 ،
گسترش اکتشاف و توسعه کانسارها با افزایش آگاهی از آسیبپذیری محیط زیست سیاره ما ب یدپ اب هژیو د مرگ ه     
شدگی جهانی مقارن است .کاهش تولید و مصرف نفت درآینده بیش از آنکه ناشی از ته کشیدن واقع دشاب عبانم ی    
احنماال به دلیل ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانهای است .این روند با جایگزینی سایر من یاج هب یژرنا عبا     
نفت همراه خواهد بود (آرنت و گانینو.)8 :29 13 ،
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در دهه پاياني قرن بيست ممم  ،تغ اريي تتت بن داي ييي و عمدههاي در ح زو هههااي معرفت ييي و
ن فروپاش ييي در عرصههه روابط ط
ط
شناختي جوامع علمي و سياسي به دنبال داشت .يكي از مفاه مي نويني كههه بعددد از اين ن
ب
نالمللي و رقابت قدرتها از آن بهره ميبرنددد و چ وچرا ب ب
نالملل و ژئوپوليتيك جهت تحليل مسائل راهبردي و بي 
بي 
ك استتت .ادوارد لوت او ككك در ساللل  1990پ يادارا ممم
ش را نيززز در برميگ ري دد ،رويكردد ژئواكونوميك ك
تحليلي ا هوژپ ني شش شش
نالملل ،ژئوپوليتيك و ساير دانشهاي سياسي مرتبط ب يلحت ا لل لللهااي
ژئواكونومي را با مفهومي گسترده وارد روابط بي 
نالمللي در دهه نود داد كه در آن مؤلفههااي اقتص يدا
نالمللي كرد .اين متفكر خبر از فرا آمدن نظام نوين بي 
كالن بي 
يهاي ق نرق رد متسيب نر    
جاي گزين اهداف نظامي و ژئواستراتژيك ميشوند .به عقيده وي عامل منازعات و درگير 
پ،
حاضر ديگر موضوعات قرن گذشته نيست ،بلكه در كنار هر تنشي يك عامل اقتص يامنيم ييامندوخ يدا ددد دددد (كمپ پ
 .) 107 : 1373در آینده هیچ تک قدرتی نخواهد توانست به  30درصد تولید ناخالص داخل رد اکیرمآ هک یناهج ی

  

قرن بیستم یه آن دست یافت ،برسد و آن را ح ظف کند (برژنسکی .) 209 : 85 31 ،آیا باید از تمام اینها نتیج تفرگ ه   
که جهان ما به یک عصر جدیدی از مرکانتیلیسمرسیده است؟ این است آنچه که ژئواکونومی خیل صخشم لماک ی    
میکند؟ اینطور نیست .هدف مرکانتیلیسم به حداکثر رس وب الط مهس ندنا دددد ددددد ،در ح  هک یلا ه زا فد

کاوئژ و مون یییی یییی
ی

ت (لوت او ککک : 1990 ،
(تعریفی در کنار دولت) فقط ارائه امکان بهترین اشتغال برای بخش زیادی از جمعیت جه سا نا تت تت
.)02
در حال حاضر يكي از رويكردهاي مهم و مورد وثوق تحليلگران مطالعات نالك

نالملل ييي  ،رويك در
منطقهههاي و بين ن

ژئواكونوميك در مناطق ژئوپوليتيك جهان است .اين رويكرد كه محصول پس از جنگ سرد و اهميت باي ييي اقتص و دا

تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با77 ...

لهاي نوين به خ صاصتخا دو
مؤلفههاي آن به جاي نظاميگري و مناطق ژئواستراتژيك است ،جايگاه مهمي در تحلي 
تهاي شرق و غرب و توازن قواي باز دارنده فراموش ش هد
داده است .منطق اقتصادي كه مدتي طوالني به سبب رقاب 
بود ،اكنون در تحليل روابط انساني و وضعيت ژئوپوليتيك نقش نخست را ا في ا ميكند .ظهور واژه ژئواكونومي رد هك
چارچوب آن روابط ميان انسان در مقام بازيگر اقتصادي با فضا يي كه در آن تحول م يي ابد مورد بررسي و مطالعه ق رار
ميگيرد ،موجب شد تا برخي از متفكرين سياسي از اين مفهوم تعبير جنگ اقتصادي نمايند و از اين طر شقن رب قي    
اقتصاد در تحليل سياست دولتها تا يك د كنند (زارعی وهمکاران .) 120 - 122 :19 13 ،البت هب هدش حرطم عوضوم ه

   

ت ،ز اري
معناي حل و فصل آسان بحرانها و اختالفات ژئوپليتيكي و ا ود نايم يكيژولوئدي لل ل للللتهاا و مل للتهاا نيست ت
بحرانها و اختالفات ژئوپليتيكي از تداوم و پايداري نسبي برخوردار بوده و ب ح لباق يگداس ه ل لصف و نتسين دددددد ددددددد
(حافظ نيا.) 128 : 85 31 ،
اما به نظر ميرسد تنها زماني منطق اقتصاد و تجارت ق دا هب ردا ا وخ ايند روما هر اه ددددد دددددد ب ك اب هك دو ا  شه اه تيم      
برخورداري از قدرت نظ ما ييي  ،رقابت  اهدحاو  دد ددداراي م  افرص يتيها ا نشاب يداصتق دددد ددددد .ا دق ني رر رررتهاا هست هك دن   
سياستهاي اقتصادي را در فضا (نظام جهاني) اعمال و رهبري ميكنند و برآيند اين فرآيند ژئواكونومي است هب هك     
عنوان پديدهاي سيال جهت پوشش دادن به فضاي جديد ،روابطي در نظام جه يلحت و هيجوت يارب يشور و ينا لل ل لل للللل
ل
تهاي غربي درآمده است (طباطبا يي .) 25 : 87 31 ،
تهاي جهاني اكثر قدر 
سياس 
ن موض عو
تشناسي برخي متخصصين مسائل راهبردي براين باورند يا هك نن نن
از حيث معرف 

 انعم نيا هب ن هك تسي   

   

ژئواكونومي چيزي يغ ر از ژئوپليتيك يا در برابر ژئوپليتيك است بلكه ژئواكونومي جز يي از قلمرو دانش ژئوپوليت كي
و يكي از انديشههاي نوين ژئوپليتيك در عصر حاضر ميباشد .البته ژئواكون نام ار يمو ن  د د عومجم ريز رگي ههههه هههههههااي
ژئوپوليتيك (ژئواستراتژي ،هيدروپليتيكو )...نميتوان بحث جداگانهاي از مبحث مادر دانست .چرا نيا زا كيره هك    
مباحث قرائت ويژه خود را از ژئوپليتيك ارائه ميدهد .يعني آنجا كه اقتصاد انگيزه رقابتهاي قدرتي است ژئوپليت كي
قرائتي اقتصادي از شرايط موجود را ارائه ميدهد و جنب ريگيم دوخ هب كيمونوكاوئژ ه ددددد دددددد (مجته دازد هه.) 54 :09 13 ،
بن نوكاوئژ نياربا و اذگرثا يم ر وع ي ا لم

ياهانبريز اي روشك طيحم رد يداصتقا ييييييييييييييييييييييي  ،منطق هه هاي و جه رد ينا   

تصم مي گيريهاي سياسي و رقابتهاي قدرتي و اثرگذاري اين عوامل در ساختار شكل گيرنده ي ژئوپليتيك منطقهاي
يا جهاني را مورد مطالعه قرار ميدهد (همان.) 130 :
ت.
ژئواکونومی مطالعه جنبههای فضایی و استراتژیک منابع ،ب پ تباقر تیزم ندروآ تسد هب فده ا ا  رادی است تتتتتت ت تتتتتتتت
بت هنیمز رد ر   
ژئواکونومی ادامه منطقی ژئوپولیتیک کاربردی برای عصر جه دش ینا نن ننن ،و ب سانم هعلاطم نآ عبت ه بببب بببب
موجودیتهای استراتژیک بزرگتر ،مانند ملتها و شرکتهای چند ملیتی که به طور مداوم با مس یناهج تباقر لئا    
یباشد .ژئواکونومی یک نظام چند رشتهای جایگزین ،برای مطالعه علم اقتصاد است .مطالع یمونوکاوئژ ه   
مواجهاند ،م 
تهاای
متفاوت از ژئوپلیتیک به دو روش اساسی است .اوال موضوع مورد عالقه بحث در آن ،در درجه اول ب یلاعف ا تت تت
یباشد .ثانیا توجه به بازیگران و عمدتا فعالیتهای اف هب یدار   
سیاسی و نظامی نیست؛ بلکه با فعالیتهای اقتصادی م 
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نمایندگی دولت ملی نیست؛ بلکه اولین و مهمترین چیز وفاداری کارکنان به صاحبان سازمانهاای بخ یصوصخ ش   
است .ژئواکونومی مانند ژئوپلیتیک اول از همه منافع را ،ولیکن منافع دولت ملی را در نظر داشته و یا از دیدگاه کالن
مورد مطالعه قرار میدهد .این باعث پیچیدهتر شدن آن از مطالعه ژئوپلیتیکی میشود ،که در آن دولت رگیزاب دوخ     
اصلی است (.)Soilen, 2012: 8
اما ژئواکونومی علمی جدید است که در سال  1990ادوارد لوتواک آن را مطرح کرد و گفت :جهان در آیندههبج یا
ژئواستراتژی با ژئواکونومی سروکار دارد .ژئواکونومی علمی است

یه یا
ک د فرصت و لخد شفده ه ر ررر ررررراست ژتار ی ی

اقتصادی بمنظور رسیدن به اهداف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و نظامی امنیتیمیباشد .پ وینگیبز نآ زا س   
برژنسکی هم کتابی تحت عنوان :از ژئواستراتژی به ژئواکونومی نوشته است.مثالی از ژئواکونومی تحریمهاایی است
که آمریکا علیه ایران انجام میدهد .در رابطه با جایگزینی مفهوم ژئواکونومی بجای ژئواستراتژی که یکی از ت تارکف
نوین قدرتهای جهانی دورانجنگ سرد است ،به این نتیجه میرسیم که تحوالتی که شاهد آن هست می نیا رگنایب    
است که عواملثابت ژئواستراتژیک موقتًاًا جایگاه خود را به عوامل متغیر ژئواستراتژیک دادهاند که ای بجوم رما ن    
ی،
مطرح شدن مفهوم ژئواکونومی گردید ودراین رابطه انسان ومنابع بترتیب حق تقدم و نقش اساسی را دارند (عزتی ی
.) 22 :29 13
روش تحقیق
ی
تگ راذ ی ی
از نظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی و با جنبه کاربردی است و از نتایج آن در تصمیمگیری و سیاس 
لهاای کم و ی
و همچنین برنامهریزی استفاده میشود و از طرفی این پژوهش تحلیلی میباشد و با استفا یلحت زا هد لل لل
کیفی و بکارگیری روشهای کتابخانهای به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وض و هلئسم تیع

نآ داعبا   

يباشد.
يپردازد .و از نظر رویکرد نظری این تحقیق نیز مبتنی بر مکتب کارکردگرایی م 
م
روشهای گردآوری اطالعات بطورکلی به دو دست ناخباتک ه هه هههای و می میسقت یناد

یش ششوند .در ای زا شهوژپ ن   
می ی

ی ،آم رهب و یناوخرا هه هههگیرییی از
روشهای کتابخانهای در فضاهای واقعی و مجازی مانند متن خ ادرب شیف و یناو ر ییی ییی
جداول آماری ،عکسها و نقشهها ،سندخوانی و استفاده از مدارک و مستندات و یا ترکیبی از آنها بکار گرفت هدش ه   
است.
الزم به توضیح است که استفاده از فضای مجازی و اینترنت بدلیل سرعت عمل و ص نامز و هنیزه رد ییوج هفر     
یباشد ،لذا در اولویت کاری قرار گرفت.
کارآمدتر و موثرتر م 
قلمرو پژوهش
قلمرو این پژوهش در رابطه با یک ماده یا کانی با اهمیت فلوراسپار و نقش آن در جهان میباشد ک وصخ هب ه ص   
اهمیت کاربرد آن در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا و وابستگی ب لماش هدمع هدننک دیلوت یاهروشک زا تادراو ه

     

چین ،مکزیک ،مغولستان و آفریقای جنوبی بررسی شده است .البته ایران در استانننهاای مازن ارد ننن ،یزد د ،خراس و نا

تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با...
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مرکزی منابع و ذخایری از این ماده معدنی را در اختیار دارد که به ویژه در منطقه البرز مرکزی تعداد و پ نیا شنکار   
یباشد.
معادن بیشتر م 
کانیهای استراتژیک
از لحاظ تاریخی ،واژه مواد استراتژیک درایاالت متحده به طور کلی با در دسترس ب  ندو آآنهاا در زم ای گنج نا    
اضطرار ملی مرتبط است و اصطالح مواد حیاتی در واژگان فدرال از زمان قبل از جنگ جهانی دوم هنگامی که آن را
ت .در ح نوناق رضاح لا    
در قانون انباشت مواد استراتژیک و بحرانی در سال  39 91درج کردند ،معرف سا هدش ی تت ت تتت
انباشت مواد استراتژیک و بحرانی مواد استراتژیک و حیاتی را که برای نیازهای صنعتی نظامی و غی یا یماظن ر االت    
متحده در زمان اضطرار ملی ضروری بوده و یافت نشود و یا تولید آن در ایاالت متحده ک هب ییوگخساپ یارب یفا

   

چنین نیازهایی نباشد ،تعریف کرده است .لذا تفاوت خاصی بین واژههای استراتژیک و بحرانی (حیاتی) در این اسناد
ارائه نشده است (.)DeYoung, 2006: 17
مواد دارای مصارف نظامی ،استراتژیک هستند؛ در حالی که موادی که ی  هضرع یارب دیدهت ک

آآآآ آآآآآنهاا از خ زا جرا

يتواند آسیب به اقتصاد کشور برساند شامل حیاتی م 
کشور م 
يباشند (.)Evans, 1993: 16
يباشند و ع  دوجو مد آآ آآآنهاا باعث
کانیهایی که برای استفاده ضروریاند ،اما بطور بالقوه دچار اختالل در عرضه م 
يگردد و همچنین جهت انجام یک فرآیند ض زگیاج چیه یرور ی یشخب تیاضر ن      
عواقب اقتصادی و اجتماعی م 
برای آنها وجود ندارد ،استراتژیک و حیاتیاند (.)McLemore, 2013: 2
اصطالح استراتژیک برای معنی و مفهوم حساسیت و مشکالت بالقوه در جهت تامین امنیت استفاده ش سا هد تتتتت .در
قانون ویرایش مواد استراتژیک و حیاتی ( ) 79 91اشاره به موادی است که:
الف) مورد نیاز برای تامین نیازهای نظامی ،صنعتی و غیر نظامی در ایاالت متحده در مواقع اضطراری باشند.
ب) در ایاالت متحده یافت نشود و یا به مقدار کافی برای پاسخگویی ب درگن دیلوت اضاقت ه ددد دددددد ( Anderson, 1993:

.)208
بپ یذ ررری ترکی سا هدش ب تت تتتتت .این
اندرسون میگوید :در واژه استراتژیک تمام جنبههای بحرانی ،وابستگی و آسیب ب
يتوان با استفاده از سه معیار زیر بهتر درک کرد:
اصطالح را احتماال م 
الف) حیاتی برای صنایع دفاعی و مربوط به دفاع و کاربرد اساسی غیرنظامی؛
ب) درجه قابل توجهی از وابستگی به واردات؛ و
ج) تعداد اندکی منبع مهم تامین وجود داشته باشد.
اگر هر سه معیار را داشته باشد ،پتانسیل روشنی برای منابع ژئوپولیتیک وجود دارد (.)Anderson, 1988: 4
از نظر کمیته سیاسی مواد استراتژیکوزارت دفاع ایاالت متحده ،یک ماده استراتژیک شامل ماده خامی است که :برای
سیستمهای دفاعی مهم ،اساسی بوده و برای انجام عملیات منحصربفرد باشد؛ و مواد جایگزین با دوام  یارب ی آآ آآآنهاا
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موجود نباشد .به همین دلیل ،صنعت مواد استراتژیک نیز شامل هرگونه از معادن و کارخانههای یک م ک تسا هدا

ههه هههه،

برای سیستمهای دفاعی دارای اهمیت ،اساسی بوده و برا ی عملیات اجرایی منحصربفرد باشد (.)DoD, 2010: 8
فلوراسپار در جهان
سازمان زمین شناسی ایاالت متحده ،خالصه گزارشات کاالهای معدنی را هرساله در رابطه با تقریبا  09م یندعم هدا   
منتشر میکند .در این گزارش یک نمودار افقی وجود دارد که درصد وابستگی ایاالت متحده ب داوم عاونا تادراو ه    
ل  .)2در گ شراز
معدنی از صد درصد تا حداقل  5درصد با ذکر کشورهای عمده صادر کننده را نشان میدهد (شکل ل
 2014که اطالعات  2013ارائه گردید برای تعداد  19کانی یا ماده معدنی در باالی این نمودار بطور کامل صد درصد
وابستگی به واردات آنها عمدتا به کشورهایی نظیر چین وجود دارد .همانطور که در شکل  2مالحضه میشود ،این
ت ،این ید ممم  ،منگنززز،
کانیها بترتیب از باالی نمودار عبارتند از :ارسنیک ،آزبست ،بوکسیت ،سزیم ،فلوراس اپ ررر ،گرافیت ت
ورق میکا ،نیوبیوم ،کریستال کوارتز ،روبیدیوم ،اسکاندیوم ،استرانسیوم ،تانتالوم ،ت ویلا ممم ،ت یرو ممم  ،وان ویرتیا و مویدا مم ممم.
بعنوان مثال در این نمودار فلوراسپار همانطور که در شکل  2مشخص گردیده پنجمین کانی است که ای هدحتم تالا   
ت .ام رد ا
صد درصد وابسته به واردات آن به ترتیب از کشورهای مکزیک ،چین ،آفریقای جن سا ناتسلوغم و یبو تت ت تتت
خصوص کانی فلزی مس این وابستگی خیلی کمتر و  36درصد بترتیب به کشورهای شیلی ،کان دا اا ،پ کیزکم و ور   
م
یباشد (.)USGS, 2014: 6
اما اتحادیه اروپایی نسبت به ارزیابی  14ماده خام مورد نیاز در سال  0 201اق ومن ماد دد ددد ،که  41م ب هجوت اب هدا ه    
اهمیت کاربرد و اخالل احتمالی در عرضه حیاتی و بحرانی تعیین گردیدند .از این  41م و تیفارگ طقف یندعم هدا   
فلوراسپار غیر فلزی و استراتژیک میباشند .در جدول  1فهرست م نیا  ووو وووواد و در ش لک

( 3خوش مس ه ت تسار     

باال)موقعیت آنها مشاهده م 
یگردد ( 25 .)EU, 2010: 6درصد از مصرف فلوراسپار اتحادیه اروپایی در داخ دیلوت ل   
میشود و مابقی عمدتا از چین وارد میگردد .تنها ی  لباق هیداحتا رد نآ دصرد ک ب  تفایزا است چیه ابیرقت و          
جایگزین مناسبی ندارد (همان.) 37 :
اما ذخایر شناخته شده فلوراسپار در جهان جمعا  0 24میلیون تن برآورد شده ولی منابع فلوراسپار جهان  500میلیون
تن تخمین زده میشود .برابر گزارش  USGSفلورین موجود در منابع فسفات ایاالت متحده با  3/5درص اب رایع د    
توجه به ذخیره تخمینی  1/4میلیارد تنی فسفات ،در حدود  110میلیون تن خواهد بود .ذخایر جهانی س تافسف گن   
يشود ،که معادل حدود  7 .4میلیارد تن فلوراید کلسیم (فلوراسپار) است .البت لاح رد ه   
 65میلیارد تن تخمین زده م 
ی از
حاضر برداشت فلورین از فسفات اقتصادی نیست ،مگر بصورت محصول جانبی و هم عنص یاهدنیآرف رد هار ت ییی ییی
این معادن بدست آید .در جدول  2کشورهای مهم تولیدکننده و دارنده ذخایر فلوراسپار مالحضه میگردد .اما تولید
فلوراسپار در سال  2013جمعا  6/7میلیون تن بوده است ک بسن ه ت ت بق لاس دیلو ل     
(.)USGS, 2014: 57

 370ه راد شهاک نت راز د دد دددد
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همانطور که در جدول  2مالحضه میشود ،آفریقای جنوبی با داشتن  14میلیون تن ذخیره مقام اول را دارد و پس از
آن مکزیک با  32میلیون تن و چین با  24میلیون تن و مغولستان با  22میلیون تن قرار دارند .ولی از نظر تولید چ نی
با  4میلیون  300هزار تن اول است و پس از آن مکزیک با یک میلیون  0 24هزار تن و مغولستان با  350ه و نت راز
آفریقای جنوبی با  180هزار تن میباشند .البته نام ایران در بین این کشورها نیست در حالیکه ایران با تولی کیدزن د   
به  70هزار تن و ذخیره  3میلیون تن در مقام باالتر از کشورهای برزیل و قزاقستان و احتماال کنیا قرار دارد.

فلوراسپار

مس

شکل  -2نمودار وابستگی ایاالت متحده به واردات مواد معدنی،
منبع :سازمان زمین شناسی ایاالت متحده (2014 )USGS
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آمار ارائه شده توسط  USGSو شرکت بایرون ،میزان تولید فلوراسپار در کشورهای منطقه و همس زا ار هیا

 2003تا

 0 201بسیار کمتر از ایران نشان میدهد .کشورهای مصر ،ترکیه و پاکستان هر کدام ساالنه کمتر از  10هزار تن تولید
دارند.
جدول  -1فهرست کانیهای حیاتی برای کشورهای اتحادیه اروپایی ،منبع :کارگروه تامین مواد خام کمیسیون اروپا 01 20

جدول  -2میزان تولید و ذخیره فلوراسپار کشورهای اول جهان ،منبع.41 20 ،USGS :

در رابطه با کشورهای منطقه در بین کشورهای آسیای میانه ،فقط قزاقستان در حد ایران تولید دارد ،ولی قرقیزست و نا
تاجیکستان نیز کمتر از  10هزار تن استخراج میکنند .در جدول  3وض  و اهروشک نیا دیلوت تیع ا شم ناری ا هده       
له یا
میشود .هر چند تولید ساالنه در ایران حداکثر به  70000تن میرسد ،ولی استعداد آن بدلیل ذخ یسناتپ و ریا لل لل
موجود در کشور و بخصوص در منطقه البرز مرکزی و مازندران بیش از این مقدار است.
جدول  -3میزان تولید فلوراسپار (تن) در ایران و کشورهای منطقه و همسایه ،منبع USGS :و شرکت بایرون
کشور /سال

006 2

2003

2004

2005

ایران

47730

54052

54000

65000

قزاقستان

3500

4000

4750

30000

قرقیزستان

73 93

4000

4000

4000

4000

تاجیکستان

0 00 9

0 00 9

0 00 9

8500

8500

ترکیه

718

880

800

پاکستان

1000

26 01

1040

93 28

مص ر

500

500

500

550

-

2007

2008

2009

0 201

2 6819

65000

65000

65000

64000

66300

67000

67000

4000

4000

4000

8500

8500

8500

-

-

-

-

2082

1700

1400

1500

558 11

9115

4343

5000

منبع:يافتههاي تحقيق
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فلوراس
پار فلوراسپار

شکل  -3نمودار ارزیابی کمی مواد خام مورد نیاز کشورهای اتحادیه اروپایی
منبع :کارگروه تامین مواد خام کمیسیون اروپا 0 201
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کاربردها و اهمیت اقتصادی فلوراسپار
ن ،ع وف قیا مم ممم ،پالستی ککک ،
فلوراسپار به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تولید محص نیمولآ لیبق زا یتالو یو ممم مممم ،بن یز ن ن
يشود .بیشترین مصرف تجاری فلوریت شامل دو نوع اسیدگرید یا
گازهای مبرد ،فوالد ،و سوخت اورانیوم استفاده م 
اسیداسپار که بیشتر از  79درص راد دیارولف میسلک د د هک دیرگدیسا باس و    

     79درص رتمک ای و د      CaF2دارد،
    

یرود و ب ط ه و عم ر م هب لو مان سالک
يباشد .ساب اسیدگرید برای استخراج و ذوب فلزات و سرامیک بکار می ی
م
متالورژی و سرامیکی یا مت اسپار شناخته و خوانده م 
يشود (.)Miller, 2013: 26. 1

نآوریهاای س اب زب   
فلوراسپار یک ماده خام اصلی برای صنایع شیمیایی ،فوالد و آلومینیوم و تعداد بیش زا یرام فن ن
تکنولوژی باال و برنامههای کاربردی دارویی است .فلوراسپار دارای اهمیت اقتصادی و استراتژیک در حال رشددد ،با
رتبهبندی چهارمین ماده معدنی مهم استراتژیک در ایاالت متحده بوده و توسط کمیسیون اروپا به عنوان یک ماده خام
حیاتی (بحرانی) که با کمبود عرضه روبرو م 
یباشد ،شناخته شده است (.)Tertiary Minerals plc, 2011: 1
کاربردهای نظامی فلوراسپار :در طول جنگ جهانی دوم برای مقاصد بس گ رارق هدافتسا دروم صاخ رای ر رد :تف       
گزارش نهایی شماره  838فیات در مورد عنصر فلوئور آمده است ،که از سال  1940در آلمان چن ولس د ل زیلورتکلا     
فلوئور ساخته شد .یکی از آنها در گاتو در طول جنگ برای یک پروژه سری فرماندهی ع هتخاس ناملآ شترا یلا     
شده بود .که بزرگترین واحد تولید فلوئور عنصری در آلمان است .طبق گزارش موجود فلوئ یارب اهنت یدیلوت رو     
تولید یک عامل جدید آتش زا با ترکیب کلرو سه فلوراید استفاده شده است .ی هم هتفای ک م ت یقیقح      در لورک نزو
انفجاری بوده که توسط فلوئور مایع و یا فشرده صورت گرفت .این انفجار در اویل کار برای ذخی ئولف یزاس هر ور    
عنصری تحت فشار باال در چند سیلندر فوالدی رخ داده است .انفجار فلوئور ب خان راثآ ه ا دننام یصل      ،O2F2 ،O3
 OF2و  ،ClOFکه در مقادیر خیلی کم در سیلندر وجود داشتند ،نسبت داده شد .ام دحتم تالایا رد ا ههه هههه ،فلوئ رد رو
طول جنگ جهانی دوم برای تولید هگ ویناروا دیارولف از ممم مممم (ک کی الاب یامد رد ه زاگ

      

)تسا تهج و ییادج

ایزوتوپهای اورانیوم مورد استفاده قرار گرفت .اورانیوم غن دش ی هه ههه ،ب ا بمب نیلوا تخاس یار ت یور رب هک یم    

   

هیروشیما و ناکازاکی در سال  945 1انداخته شد ،استفاده گردید .پاالیش اورانیوم برای انرژی هستهای نیاز است هک    
هنوز هم یکی از استفادههای اصلی گاز فلوئور برای این منظور میباشد و این عنص تسدب راپسارولف زا ر    

م يييآیددد

(.)Meiers, 2012: 4
با توجه به مراتب فوق امروزه کاربردهای شیمیایی فلوراسپار بسیار حی هب و تسا هدش یتا ارمه ه گ  را یف تتتتت تتتتتتتت ،تنها
کانیهای غیر فلزی استراتژیک برای اتحادیه اروپایی هستند .اسید هیدروفلوریک برای ساخت انواع فلوروکربنهاا و
فلوروپلیمرها که بطور گسترده در تولید گازهای سرد کنندهه (ب و لاچخی یار

لوک ررر رررر )...و تفلونننهاا (مانن فورظ د   

ل  4زنجی  هک راپسارولف شزرا هر ت تکرش طسو      
يآیددد .در شکل ل
تفلونی) نقش اول را دارند ،از فلوراسپار بدست م 
شهاای مختلف
اینداستریال مینرالز بریتانیا تهیه شده ،مالحضه میگ گگردد .ام لکش رد ا     5درص خب فراصم یاهد ششش ششش
اقتصادی بطور تقریبی که توسط شرکت بایرون کانادا تهیه گردیده ،نشان داده شده است .بعن لاثم ناو   

 49درص زا د
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فلوراسپار برای تولید اسید هیدروفلوریک مصرف میشود که از این مقدار  2درصد برای تولید گاز فلوئور بکار رفته
یشود.
که  47درصد از این  2درصد تنها برای غنی سازی اورانیوم استفاده م 
فلوراسپار منبع اصلی برای تامین عنصر شیمیایی فلوئور است و با توجه به خواص شیمیایی فوق العاده و شدید این
عنصر تا حد زیادی استفاده از آن غیر قابل تعویض است .کاربردهای اصلی شامل اسیدشویی فوالد ،ذوب آلومینیوممم،
ت.
يبینیم فلوراسپار دارای نقش کلیدی در رشد اقتصادی آین سا هد تت تت
فلوروپلیمر و فلوروشیمی است ،و در نتیجه ما م 
نوع اسیداسپار با عیار  79درصد به باال ،اهمیت خیلی بیشتری خواهد داشت ،زیرا بیشترین استفاده غیر مست میق رد ار
صنایع پایین دستی دارد (.)Hykawy, 2013: 1
علت اصلی رشد مص و راپسارولف فر

نآ تیمها

رد

ش عیانص ی یایم ی هدربراک هب  ا ج ی د تعنص رد دی

و زبس    

    

انرژیهای نو برمیگردد .مبردها یا همان گازهای سرد کننده س کورولفورلک زا هدش هتخا رب ننن ننن
نهاا ( ،)CFCsدر ح لا
حاضر ممنوع میباشند .این مواد بعلت پایداری حرارتی و شیمیایی و در نتیجه افزایش در استراتوسفر و با توج هب ه   
محتوای کلر خود بسیار سریع الیه ازن را از بین میبرند .پروتکل مونترال استفاده آنها را با توجه به تخریب الیه ازن
ممنوع کرده است .ساخت هیدروکلروفلوروکربن  HCFCsبعنوان جایگزین مدنظر قرار گرفت  اما  آآ آآآنهاا هم طقف   
مقدار کلر کمتری دارند و پتانسیل تخریب الیه ازن را اگر چه کمتر ولی در پی دارند.
بهترین گزینه فعلی هیدروفلوروکربن  HFCاست که هیچ کلری ندارد و بنابراین بخاطر فقدان پتانسیل تخری هیال ب   
ازن فوق العاده است .متاسفانه ،این ماده پتانسیل گرمایش جهانی زیادی دارد ،که مقدار  GWPآن در مقایس زاگ اب ه    
نهاا HFOsیاا ()C3H2F4هست دن و
دی اکسید کربن در حدود  122برابر است .اما مبردهای آینده هی یفلواورولفورد ن ن
بدون کلر میباشند و بنابراین هیچ پتانسیلی برای تخریب الیه اوزن جو ندارند و در ثانی  GWPبسیار پایینتر و برابر
CFCهاا ح دود

ت،
 6دارند که در کل پایداری شیمیایی و حرارتی و ایمنی الزم را دارد .اما از نظر صنعت فلوریت ت
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درصد وزنی فلوئور دارند ولی این مقدار برای HCFCهاحدود  47درصد و برای HFCها حدود  58درص یارب و د   
یباشد.
HFOها حدود  67درصد است که بیانگر رشد مصرف و تقاضای فلوراسپار و رشد اقتصادی آن در آینده م 

مصرف مهم دیگر در ساخت فلوروپلیمرها یا مترادف با همان تفلونهاست .تفلون یا  ،PTFEدر هم لیلد هب اج ه     
پایداری حرارتی و شیمیایی باال ،اصطکاک کم و خواص نچسب مصرف دارند .تعدادی از س فرشیپ یاهرمیلپ ریا ته    
فلوئوردار در غشاء الکترولیتی سلولهای سوختی و در برخی از باتریهای لیتیم و در پوشش کابل فیبر نوری استفاده
يشوند .فلوروپلیمرها همچن هم رصانع نی م رد 
م

ک داوم ا سه صاخ یتیزوپم تن

ددددددد دددددددد .رش د راپسارولف زا هدافتسا د ر   

ت .اوج گ تلعب نولفت زا هدافتسا نتفر     
فلوروپلیمرها به اعتقاد ما ،سریعتر از رشد استفاده در فوالد و آلومینیوم است ت
مصرف کنندگان هندی و چینی است که در حال حاضر قادر به پرداخت هزینه استفا هدش هداد ششوپ نولفت زا هد     
روی وسایل و ظروف آشپزخانه میباشند .شرکت بایرون کانی فلوریت را به عنوان یک ماده حیاتی معرفی میکند که
نقش کلیدی در بهره وری انرژی و کاهش آسیبهای زیست محیط رک دهاوخ افیا هدنیآ رد ی د دددد دددددد .از ذوب فل ات ز   
سلولهای سوختی ،فلوریت به نقش کلیدی خود ادامه خواهد داد (همان.)4 :
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شکل  -4زنجیره ارزش فلوراسپار در رابطه با گازهای مبرد و تفلونها
منبع :اینداستریال مینرال
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شهای مختلف اقتصادی فلوراسپار
شکل  -5درصد مصارف بخ 
منبع :ژورنال اکولوژی صنعتی2008 ،

نتیجهگیری و پیشنهادات
یها در کشورهای صنعتی و توسعهههیافتههه ،دو معی یلصا را   
شهای تحلیل و ارزیابی کان 
با توجه به مراتب فوق و رو 
ت .البته
شامل اهمیت اقتصادی یا کاربرد و عرضه یا تامین مطمئن برای ارزیابی استراتژیک یک ماده خام مد نظر است ت
معیار سومی به عنوان اثرات زیست محیطی توسط اتحادیه اروپایی تعیین گردید که عبارت از تاثیرات ناشی از اعم لا
ضوابط زیست محیطی توسط کشورهای دارای منبع یا ذخیره ،بر عرضه آن ماده میباشد .البته ای یعون هب رایعم ن     
ی ،اهمیت زایتما و    
یکند .در هر حال چنانچه یک ماده خام ی ناک ا یی یی
همان معیار اطمینان از عرضه یا تامین را تداعی م 
یشود .فلوراسپار دارای این ویژگی در جه ؛تسا نا
بیشتری در هر دو معیار اصلی را داشته باشد ،استراتژیک تلقی م 
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زیرا کاربردهای متنوع و حساسی در صنایع مختلف شیمیایی ،متالوژی و فلزات ،هستهای ،صنایع سبز و ان اپ یژر ککککک ،
کاهش تخریب الیه اوزن و کاهش پتانسیل گرمایش جهانی دارد .همچنین از نظر امنیت عرضههه ،چ شک نیلوا نی ووو وووور
تولید کننده آن در جهان است که بیش از  50درصد تولید جهانی را در اختیار دارد .تولید کنندگان بعدی ب یترت ه بب ببب،
مکزیک ،مغولستان و آفریقای جنوبی هستند .البته تهدید چین ،توسعه و پیشرفت این کش نتفر الاب هجیتن رد و رو     
سطح زندگی و رفاه مردم است که باعث نیاز روزافزون به مواد خام و کانیها از جمله فلوراسپار برای ص نییاپ عیان   
دستی و تولید کاالهای مورد نیاز جامعه میگردد .ایاالت متحده  100درصد وابسته به واردات فلوراسپار از مکزی ککک ،
یرسد
آفریقای جنوبی و چین میباشد .این در حالی است که خود دارای ذخایر نسبتا قابل توجهی است و به نظر می ی
بپ یذ ررری دارد،
با وجود مکزیک در حال ح ظف ذخایر داخلی برای آینده میباشد .اما اتحادیه اروپ یا ی یسآ تیعضو  ببب ببب
چون ذخایر و تولید داخلی آن در مقایسه با صنایع اروپا کم است و ب زا شی

 75درص دراو هب هتسباو د ا روطب و ت     

عمده از چین میباشند .این موارد دال بر استراتژیک بودن این کانی غیر فلزی است و به خصوص ک ونکات ه ن چیه     
  

جایگزین مناسبی برای آن یافت نشده است و نرخ بازیافت آن نیز بسیار ناچیز و برای مث رد اپورا هیداحتا یارب لا
حد یک درصد است.
اما با توجه به وجود منابع فلوراسپار در منطقه البرز مرکزی و پیشتازی ایران در منطقه ،این کانی است دهاوخ کیژتار   

بود .ولیکن صرفا استخراج و کاربرد ماده خام آن در صنعت فوالد بعنوان کمک ذوب ما را از صنایع شیمیایی و تولید
مواد مختلف فلورین دار نظیر اسید هیدروفلوریک ،گازهای مبرد یا سرد کننده و انواع تفلووونهاا مح هگن رود و مور   
داشته است .ارزش افزوده زیاد حاصل از این صنایع میتواند اشتغالزایی ب یالا ی هب روشک یارب ار  غمرا ا روآ ن ددددد دددددد .از
طرفی اکتشاف درستی تاکنون برای این ماده معدنی صورت نگرفته است ،به طوری که تنها گمانههای اکتش هزغم یفا   
یباشد.
گیر مربوط به سالهای قبل از انقالب و شامل یک یا دو حلقه در معدن پاچی میانا در مازندران م 
ی در اکتش و یتلود شخب طسوت نآ فا   
با توجه به استراتژیک بودن این کانی ،اولویت یامرس موزل لوا  ههه ههههگ راذ ی ی
خصوصی ،برای اطمینان از تامین و سرمایهگذاری جهت احداث ص اقتشم و یتسد نییاپ عیان ت ف  لللل ل للللللورین پیش داهن
    

میگردد .الزم به ذکر است که در منطقه ما ،ترکیه با واردات این کانی از ایران ،سالللهاست ماگ تهج نیا رد هک 

برداشته و دارای تولید اسید هیدروفلوریک میباشد .از طرف اس رد ی لل لللهاای اخی دوخاب هقطنم راپسارولف نداعم ر      
سهاا و در
افغانستان با ذخیره نزدیک به  8میلیون تن فعال گردیده استکه کارهای اکتشافی آن در گذشت ر طسوت ه وو ووو 
سالهای اخیر توسط آمریکاییها تکمیل شده است .لذا جهت تامین ماده خام معدنی در آین هتسباو عیانص یارب هد     
ی در افغانستاننن ،اق و بسانم تاماد
فلوراسپار ،ضروری است تا در خصوص برنامهری یامرس و یز هه هههگ راذ ی ی
صورتپذیرد .این یک اتخاذ استراتژی ضروری ،نه فقط در مورد فلوراسپار ،بلکه در رابط زا یضعب اب ه

ع یلجا
خداوم ا و م   

معدنی دیگر در کشور افغانستان است .لذا باید با یک دیدگاه استراتژی ژئواکونومی به افغانستان نگاه کرد؛ زیرا آین هد
رشد و توسعه کشور به ذخایری وابسته خواهد شد که برای دستیابی به آنها رقابت جدی بین کش و یتعنص یاهرو
یهاای مهمی
توسعهیافته و چین وجود دارد .برای توسعه پایدار و هماهنگ با محیط زیست فلوراس ناک زا یکی راپ ییی ییی

تحلیلی بر منابع ژئواکونومیک با...

89

است که دستیابی به چرخه کامل ارزش افزوده آن برای کشور حیاتی میباشد و با توجه به ذخایر داخلی و همچن نی
یطلبد.
ذخایر کشور افغانستان تدوین استراتژی مورد نظر را م 
یرسد ،با توجه به چرخش سیاست ایاالت متحده در دوره اوباما برای مقابله و مهار ایران ب هدافتسا ا   
بنابراین بنظر م 
از روشهای اقتصادی مانند تحریمها و در واقع ژئواستراتژی از طریق ژئواکونومی (مد نظر برژنسکی) در این منطقه،
شایسته است :سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بیشتر رن نوکاوئژ یوب و گ و رد و هتفرگ دوخب یم

تهج

    

دستیابی به چرخههای کامل اقتصادی و فناوری مواد خام حیاتی و استراتژیک ،مانند کانی فلوراسپار بعنوان یک م هدا
یهای ن و ریذپدیدجت و و
خام کلیدی متمرکز شود؛ تا تحریمها نتواند کشور را از دسترسی به انرژ 
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