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Polityka surowcowa Iranu – nie tylko ropa naftowa i gaz ziemny
Adam Maksymowicz1
Iran, do 1935 r. nazywany Persj¹,
le¿y miêdzy Morzem Kaspijskim a Zatok¹ Persk¹. Jest to kraj o powierzchni
1,6 mln km2 i zró¿nicowanym klimacie.
£agodny i doœæ mokry klimat panuje na
wybrze¿u Morza Kaspijskiego, kontynentalny i suchy na p³askowy¿u w centrum
kraju, zimny w wysokich górach, a pustynny i gor¹cy na po³udniowym wybrze¿u oraz na po³udniowym wschodzie. Kraj
ten zajmuje czwarte miejsce na œwiecie pod wzglêdem
zasobów ropy naftowej i pierwsze wœród posiadaczy z³ó¿
gazu ziemnego (BABEL Conseil, 2018). W przeciwieñstwie do innych pañstw eksportuj¹cych ropê z rejonu Zatoki
Perskiej nie jest on zale¿ny od dochodów tylko z tego Ÿród³a,
ale uzyskuje równie¿ przychody z wydobywania wielu
innych surowców. Du¿¹ rolê w promocji sektora surowcowego pe³ni w Iranie rz¹dowa organizacja – IMMIDRO (Iranian Mines and Mining Industries Development and
Renovation). Jest ona odpowiedzialna za odnowê i rozwój
irañskiego przemys³u wydobywczego, a tak¿e utrzymywanie i nawi¹zywanie trwa³ych relacji z partnerami biznesowymi z sektora przemys³owego oraz sporz¹dza okresowe raporty o stanie zagospodarowania poszczególnych
z³ó¿ surowców w Iranie (MS, 2016).
Du¿e i ³atwo dostêpne z³o¿a metali kolorowych, ¿elaza
oraz surowców chemicznych sprawi³y, ¿e na terenie dzisiejszego Iranu tradycje wydobywcze zaczê³y siê rozwijaæ
o wiele wczeœniej ni¿ w innych regionach œwiata. Kopaliny
u¿yteczne wydobywano tu ju¿ w epoce br¹zu (3500–1200
lat p.n.e.) oraz w póŸniejszej epoce ¿elaza (1400 lat p.n.e.).
Z tego okresu zachowa³y siê liczne metalowe przedmioty,
których sk³ad chemiczny i zastosowana ornamentyka
œwiadcz¹ o miejscowym pochodzeniu (https://iranicaonline.org/articles/bronze-age). Ostanie odkrycia w kopalniach
soli w pó³nocno-zachodniej czêœci Iranu dowodz¹, ¿e by³y
one czynne od 700 r. p.n.e. przez nastêpnych 400 lat
(Weiler, 2018).
Obecnie Iran posiada ogromne zasoby skalenia (2 miejsce
na œwiecie), barytu (5 miejsce), gipsu (5 miejsce), fluorytu
(8 miejsce) i rudy ¿elaza (10 miejsce). Ma równie¿ znacz¹ce
zasoby chromu, miedzi, z³ota, manganu, fosforytów i cynku.
W 2014 r. by³ drugim producentem gipsu (6,1% udzia³u w
œwiatowej produkcji) i szóstym producentem barytu (3,6%
udzia³u). Wed³ug danych USGS w ostatnich latach kraj ten
zajmowa³ tak¿e 7 miejsce na œwiecie w produkcji cementu,
skalenia i fluorytu, 8 – bentonitu; 9 – molibdenu; oraz 11
miejsce w wydobyciu rudy ¿elaza i 14 w produkcji stali
surowej (Hastorun i in., 2016).
BLOKI TEKTONICZNE
Krainy geograficzne Iranu, m.in. Wy¿yna Armeñska
i Wy¿yna Irañska, otoczone górami Zagros, Elbrus, Kurdystañskimi i Wschodnioirañskimi, oraz niewielkie niziny
nad brzegiem Morza Kaspijskiego i wzd³u¿ Zatoki Perskiej,
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maj¹ zró¿nicowan¹ budowê geologiczn¹. Od pó³nocno-zachodniego krañca kraju w kierunku po³udniowo-wschodnim
przebiega przez Iran tektoniczna struktura Zagros, kontynuuj¹ca siê wzd³u¿ wybrze¿a Zatoki Perskiej. Powsta³a ona w
miocenie na skutek nasuniêcia p³yty irañskiej na p³ytê
arabsk¹ i do dziœ jest aktywna. Po obu stronach tej strefy
wystêpuj¹ utwory jurajsko-kredowe, stanowi¹ce ska³y zbiornikowe dla licznych z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego
(Bukowski, 2020). Od koñca kredy do czasów wspó³czesnych strefie tej towarzyszy aktywny wulkanizm. P³ytê
irañsk¹ przykrywaj¹ utwory od prekambru po kenozoik
(https://www.iranicaonline.org/articles/search/keywords:geology of iran).
POLITYKA SUROWCOWA
Pod wzglêdem zasobów surowców mineralnych Iran
zalicza siê do pierwszych dziesiêciu pañstw na œwiecie.
Irañskie media z dum¹ podkreœlaj¹, ¿e: Iran ma 1% œwiatowej populacji, 1% œwiatowej powierzchni i 1% œwiatowych
zasobów mineralnych (Teheran Times, 2019). W celu eksploatacji tych zasobów zbudowano a¿ 5600 kopalñ. Iran
posiada 37 mld t udokumentowanych zasobów 68 rodzajów kopalin i 57 mld t zasobów perspektywicznych, z zastrze¿eniem, ¿e ok. 60–65% tych zasobów stanowi¹
surowce budowlane. Sektor surowców mineralnych, nie
licz¹c ropy naftowej i gazu ziemnego, odpowiada za ok.
25% krajowego eksportu. Mimo tego w Iranie nadal trwaj¹
intensywne prace poszukiwacze, które koncentruj¹ siê na
zwiêkszeniu zasobów surowców mineralnych – przede
wszystkim rud miedzi, rud ¿elaza oraz wêgla (Financial
Tribune, 2020a).
Podczas pierwszej kadencji prezydenta Hassana
Rouhaniego (w latach 2013–2017) poszukiwaniami nowych z³ó¿ objêto obszar 270 tys. km2. Obecnie obszar
poszukiwañ poszerzono o kolejne 652 tys. km2. Ocenia siê,
¿e prowadzone wspó³czeœnie badania geologiczne spowoduj¹ przyrost zasobów o ok. 20%, czyli 10 mld t. Zarówno
w poszukiwaniach z³ó¿, jak i w ich wydobyciu dominuje
eksploatacja odkrywkowa. W 2020 r. na zagospodarowanie nowych z³ó¿ przeznaczono 2,2 mld USD. Tylko w ci¹gu
ostatnich dwóch lat zrealizowano 38 projektów wydobywczych o wartoœci 4,8 mld USD (Financial Tribune, 2020a).
Prowadzona jest intensywna prywatyzacja sektora
wydobywczego. W 2019 r. pañstwo sprzeda³o 72 spó³ki
notowane na gie³dzie papierów wartoœciowych w Teheranie w bran¿y ciê¿kiego przemys³u wydobywczego i mineralnego – ³¹czna wartoœæ sprzeda¿y firm górniczych
wynios³a 1,56 biliarda riali (9,6 mld USD). By³ to wzrost
o 60% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r.
(Eghtesad Online News, 2020). W 2019 r. wydobyto ponad
90 mln t rudy ¿elaza, z których tylko 7% wyeksportowano.
Zmniejszenie eksportu ¿elaza nast¹pi³o po tym, jak przywódca rewolucji islamskiej Sayyid Ali Chamenei wezwa³
rz¹d Iranu do ograniczenia eksportu surowców w celu
przetworzenia ich w kraju i uzyskania produktów o wiêkszej
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wartoœci dodanej. Rz¹d zaakceptowa³ te uwagi i od
23.09.2019 r. na³o¿y³ 25-procentowe c³o na eksport surowców mineralnych, zw³aszcza rud ¿elaza (Hellenic Shipping
News, 2020).
RUDY URANU
Atomowy program Iranu jest jednym z kluczowych
tematów podejmowanych przez media ca³ego œwiata. Brakuje natomiast informacji o irañskich zasobach uranu, które
mog³yby byæ wykorzystywane do realizacji zapowiadanej
polityki energetyki j¹drowej. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e
Iran nie posiada takich z³ó¿ i bêdzie zmuszony do importu
uranu, który poprzez na³o¿one sankcje ³atwo bêdzie ograniczyæ. Pierwsze zaawansowane poszukiwania z³ó¿ uranu
zosta³y przeprowadzone w Iranie przez s³u¿by geologiczne
jeszcze za czasów Szachinszacha – w latach 1978–1979.
W efekcie tych poszukiwañ od 1988 r. Iran otworzy³ a¿ 10
kopalñ uranu, w tym kopalniê uranu Saghand w prowincji
Yazd, oraz kopalnie w prowincjach Chorasan, Sistan i Belud¿ystan oraz Hormozgan – nieopodal miast Bandar-e
Abbas i Badar-e Lengeh (Reuters, 2015).
Irañskie z³o¿a rud uranowych s¹ niewielkie (zawieraj¹
ok. 3–5 tys. t rudy) i niezbyt zasobne w uran. Dominuj¹
wœród nich z³o¿a pochodzenia pegmatytowego. Odkryte
rudy uranowe bêd¹ wymagaæ dodatkowego wzbogacania,
ale wystarcz¹ do realizacji planowanego programu j¹drowego (Global Security, 2011). Najbogatsze ze z³ó¿, usytuowane w œrodkowej czêœci Iranu (w górach Khoshoumi),
zosta³o dodatkowo wzbogacone w wyniku procesów metamorficznych i metasomatycznych, jakie zachodzi³y pod
wp³ywem kenozoicznych (eocen) intruzji granitowych,
które przeciê³y starsze gnejsy. Uwa¿a siê, ¿e deformacje
spowodowane tymi procesami powsta³y w warunkach plastycznego stanu ska³. Uran wystêpuje w mylonitach oraz
otaczaj¹cych je ska³ach granitowych i gnejsowych. Tego
rodzaju mineralizacja uranowa wystêpuje w najwiêkszym
z³o¿u uranu Sahand przy granicy z Azerbejd¿anem oraz w
czterech innych eksploatowanych z³o¿ach na pó³nocy kraju (Yassaghi, Masoodi, 2011). Z³o¿e to, w formie gniazd
i soczewek, znajduje siê na g³êbokoœci 270–400 m. W niektórych miejscach rudy uranu wystêpuj¹ tu¿ pod powierzchni¹ terenu. Strefa rudy uranu jest nachylona pod k¹tem 5–30°.
Zasoby tego z³o¿a okreœlono na 1398 tys. t rudy o œredniej
zawartoœci uranu 558 ppm/t (https://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/mines.htm).
Z£O¯A RUD MIEDZI
Intensywne poszukiwania rud miedzi w Iranie przynosz¹ niezwyk³e efekty. Jeszcze pod koniec lat 70. minionego wieku odkryto ok. 200 z³ó¿ rud miedzi, wœród
których dominuj¹ z³o¿a porfirowe, ale wystêpuj¹ tak¿e
z³o¿a ¿y³owe i w formie nagromadzenia pirytów miedzionoœnych. Z³o¿a te odkryto na obszarze wulkanicznego pasa
Urmia–Dochtur i metalogenicznej strefy Zaznaj–Sabzevar.
Najwiêksze z³o¿a rozpoznano w rejonie miasta Kerman
(Blaschke i in., 1977). Dot¹d udokumentowano ok. 500 z³ó¿
rud miedzi, a tylko ok. 100 z nich zosta³o zbadanych. Obecnie w Iranie czynnych jest 10 kopalñ miedzi, których zasoby wynosz¹ 3 mld t rudy o zawartoœci 30 mln t miedzi, co
stanowi 9% œwiatowych zasobów tego metalu (Steel Guru,
2020).
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W maju 2020 r. w centrum przemys³u miedziowego
Kerman rozpoczêto realizacjê czterech przedsiêwziêæ o wartoœci ok. 1 mld USD. Dotycz¹ one zwiêkszenia wydajnoœci
wytopu miedzi, budowy magazynu koncentratu miedzi,
budowy zak³adu produkcji kwasu siarkowego i instalacji
dostarczania tlenu. W wyniku realizacji pierwszego przedsiêwziêcia zdolnoœæ rafinerii do produkcji anodowych p³yt
miedzianych wzros³a o 50%, tj. do 120 000 t, a krajowa
zdolnoœæ do wytopu anodowych p³yt miedzianych wzros³a
do 400 000 t (Steel Guru, 2020).
Z£OTO
Znacz¹ce z³o¿a z³ota wystêpuj¹ wzd³u¿ strefy Sanandaj–Sirjan w zachodnim Iranie, w serii utworów wulkanicznych datowanych na póŸny paleozoik–póŸny mezozoik.
Z³o¿a te powsta³y w wyniku procesów orogenicznych i towarzysz¹cych im intruzji ska³ magmowych. Wiek tych z³ó¿
ocenia siê na granicê póŸnej kredy i paleogenu, co odpowiada okresowi nasilenia siê procesów metamorficznych podczas regionalnej kompresji utworów kredy i paleocenu.
Najwiêksze z³o¿a z³ota wystêpuj¹ w okolicy miejscowoœci
Muteh w prowincji Isfahan. Mniejsze z³o¿a rozpoznano
ko³o miejscowoœci Zartorosht, Qolqoleh, Kervian, Qabaqloujeh, Kharapeh i Astaneh. Ocenia siê, ¿e w 146 odkrytych dot¹d z³o¿ach znajduje siê ok. 1000 ton z³ota (Aliyari
i in., 2012). W 2019 r. Iran wydoby³ z nich 8,5 t z³ota.
Odkrywkowe kopalnie zatrudniaj¹ od 350 do 700 osób
(Financial Tribune, 2020b).
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