
ميزان استخراج نمك از معادن سنگ نمك كشور هاي مختلف

  

سازمان زمینشناسی آمریکا، چین را به عنوان بزرگترین تولیدکننده نمک در جهان در سال 2009 میلادی
.معرفی کرد

  

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان
زمینشناسی آمریکا، چین در سال گذشته 60 میلیون تن نمک تولید کرده و به بزرگترین تولیدکننده این

.ماده معدنی در جهان تبدیل شد

  

بعد از چین نیز آمریکا با تولید 46 میلیون تن در رده دوم قرار گرفته و آلمان نیز با تولید 16 میلیون و
.500 هزار تن نمک رتبه سوم را به خود اختصاص داد

  

در سال 2008 میلادی نیز همین کشورها رتبههای اول تا سوم بزرگترین تولیدکنندگان نمک را در جهان
         .به خود اختصاص داده بودند

  

چین، آمریکا و آلمان در سال 2008 میلادی به ترتیب به تولید 59 میلیون و 500 هزار تن، 47 میلیون و
.300 هزار تن و 16 میلیون و 400 هزار تن نمک دست یافته بودند

  

کل تولید جهانی نمک نیز در سال 2009 میلادی حدود 260 میلیون تن برآورد شد که نسبت به تولید سال
.2008 کاهش حدود 0.8 درصدی را نشان میدهد

  

.تولید جهانی نمک در سال 2008 میلادی حدود 258 میلیون تن تخمین شده بود

  

در همین حال سازمان زمینشناسی آمریکا، ذخایر نمک جهان را تقریبا نامحدود برآورد کرده است.
.جایگزین اقتصادی چندانی نیز در صنایع مختلف برای نمک وجود ندارد
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در سال 2009 میلادی پروژه بزرگی در زمینه تولید نمک خورشیدی در کشور آفریقایی جیبوتی در دست
اجرا بود. این پروژه برای تولید چهار میلیون تن نمک در هر سال طراحی شده، اما بسته به تقاضای بازار

.تولید این پروژه بیشتر نیز خواهد شد

  

این پروژه در منطقهای ایدهآل برای تولید نمک واقع شده است. قرار است حدود 85 درصد نمک
خورشیدی تولیدی در این پروژه در بازارهای خاورمیانه و شرق آسیا به فروش برسد. مابقی نمک تولیدی

.در این پروژه نیز در بازارهای اروپا و آمریکای شمالی داد و ستد خواهد شد

  

.قرار بوده این پروژه در نیمه نخست سال ٢٠١٠ میلادی به بهرهبرداری برسد

  

:در زیر فهرست بزرگترین تولیدکنندگان نمک در سال 2009 میلادی آمده است

  

چین 60 میلیون تن (افزایش) - 1

  

آمریکا 46 میلیون تن (کاهش) - 2

  

آلمان 16 میلیون و 500 هزار تن (افزایش) - 3

  

هند 15 میلیون و 800 هزار تن (کاهش) - 4

  

کانادا 14 میلیون تن (کاهش) - 5

  

استرالیا 11 میلیون و 500 هزار تن (افزایش) - 6

  

مکزیک 8 میلیون و 800 هزار تن (کاهش) - 7
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برزیل 7 میلیون تن (افزایش) - 8

  

شیلی 6 میلیون و 500 هزار تن (افزایش) - 9

  

فرانسه 6 میلیون تن (کاهش) - 10

  

انگلستان 5 میلیون و 800 هزار تن (بدون تغییر) - 11

  

اوکراین 5 میلیون و 500 هزار تن (بدون تغییر) - 12

  

هلند 5 میلیون تن (بدون تغییر) - 13

  

اسپانیا 4 میلیون و 600 هزار تن (افزایش) - 14

  

لهستان 4 میلیون و 400 هزار تن (افزایش) - 15

  

سایرکشورها 42 میلیون و 600 هزار تن (افزایش)

  

http://engmine.blogfa.com

  

آنچه خواندید اطلاعات و آماری بود از یک موسسه معتبر بین المللی و متاسفانه سهم ایران با وجود
که به نظر اینجانب دلیل آن فقدان مرجعمنابع بسیار عظیم نمک سنگ و نمک آبی نامشخص است 

واحد در کشور جهت مشخص نمودن میزان واقعی تولید نمک در ایران می باشد.
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