
  هاي آمار رسمي ايران ي بررسي مجله                                            
  212 -191 ، صص1393 پاييز و زمستان، 2  ي ، شماره25 سال  

  دار مکاتبات ی عهده یسنده* نو
  .۱۳۹۴٫۶٫۲۴پذیرش:  ،۱۳۹۳٫۱۰٫۳دریافت: 

سـنگ د، مصرف، صـادرات و واردات یزان تولیم تحلیل آماری
    جهان یر کشورهایران و سایا آهن

  و ادیبه کریمی *رضا احمدی
  دانشگاه صنعتی اراک

ه یـاول ی عنـوان مـاده بـه باشد که یارزش م با یفلز یجمله مواد معدن از سنگ آهن: چکیده
 ی توســعه در یمهمــار یبســد فــوالد، کــاربرد داشــته و نقــش یــژه تولیــو هع مختلــف بــیدر صــنا
، ابتـدا یمعتبر جهان یاساس آمارها مختلف دارد. در پژوهش حاضر، بر یکشورها یصنعت
ا و کـل جهـان یآسـ ی انـه، قـارهیخاورم ی گـاه آن در منطقـهیران و جایآهن ا  ت سنگیوضع
د، یـزان تولیـآن، م یت جهـانین موقعییسه و تعی، مقایابیمنظور ارز ی شده و سپس بهسبرر

ــر دنیــمصــرف، صــادرات و واردات ا ــواحیــران، ده کشــور برت  یمختلــف جهــان، طــ یا و ن
  قرار گرفته است.  یآمار ی، مورد بررس۲۰۱۳-۲۰۰۰ یها سال
ارد یلیم ۱٫۱و  ۲٫۵ب یترت ران با داشتن بهیدهد که ا ینشان م ۲۰۱۳آمارها در سال  یبررس

 ۱۶و مصـرف  ۳۷٫۵د یـازدهم جهـان و بـا تولیـ ی آهـن، رتبـه یو محتوا یقطع ی رهیتن ذخ
یران بـا ار دارد. ایازدهم مصرف جهان را در اختید و یدهم تول ی آهن، رتبه  ون تن سنگیلیم

زان یـم کـه یحـال هشتم جهـان را دارا بـوده در ی آهن، رتبه  ون تن سنگیلیم ۲۲٫۵صادرات 
دهـد کـه بـا  ینشان م ۲۰۱۳-۲۰۰۰ یها سال یط یآمار یباشد. بررس یواردات آن صفر م

ا و کـل جهـان از یآسـ ی انـه، در قـارهیخاورم ی ران در منطقـهیـار خـوب ایگاه بسـیوجود جا
 ی ن صـنعت، فاصـلهیـصاحب نام ا یبرخوردار نبوده و با کشورها یت چندان مناسبیموقع

  دارد. یادیز
  .واردات ت وصادرا ؛مصرف ؛دیآمار تول ؛سنگ آهن کلیدی:واژگان 
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  مقدمه  -۱
 و نمـاد فلز مقدس گرفتـه شـده یبه معن (iron & iren) آنگالساکسون ی از واژه نام آهن

Fe  نیاز واژه الت Ferrum از پژوهشـگران  یآهن اقتباس شده است. باور برخـ یبه معنا
باشـد و آن  یآهـن مـ یشده که در اوستا به معنـت است که آهن از آسن گرفته یواقع نیبر ا

درصـد  ۵ یآهـن بـا فراوانـ .اقتبـاس شـده اسـت آسـمان) یاسـمن (بـه معنـ ی شـهیهم از ر
ن عنصــر فــراوان در جهــان ین و دهمــیزمــ ی ن عنصــر فــراوان در پوســتهیچهــارم عنــوان بــه
  ].۱۲باشد [ یم
دهـد  یرا به خود اختصـاص ما یشده در تمام دندیتول یفلز ی رهیدرصد ذخ ۹۵که  ن عنصریا

و  یابی، دسـتیز فراوانـین امر نیل ایزان مصرف را دارد که دلین میتر شیان فلزات، بیدر م
 ].۸اد آن است [یمت کم و استحکام زیکاربرد آسان، ق

  آهن ایران بررسی وضعیت سنگ -۲
اسـت ورد شـده اارد تـن بـریـلیم ۵٫۱-۴٫۵ران حـدود یـا سنگ آهن یاحتمال ی رهیزان ذخیم
 یقطعـ ی رهیـ، ذخUSGS(۱کـا (یآمر یشناسـ نیسـازمان زمـ  یهـا اساس گزارش ]. بر۱۶[

ر یدرصـد مجمـوع ذخـا ۱٫۴۷ارد تـن (یـلیم ۲٫۵، حـدود ۲۰۱۳ران در سـال یـا سنگ آهـن
 یر قطعیآهن ذخا یدرصد محتوا ۱٫۳۶ارد تن (یلیم ۱٫۱آهن آن،  یجهان) و محتوا یقطع

ران در تمـام سـطح کشـور پراکنـده یـآهـن ا  یکانسارها]. ۱۹ن زده شده است [یجهان) تخم
ات اکتشـاف قـرار گرفتـه اسـت. یو عمل یابیها مورد ارز از آن یبوده اما فقط تعداد معدود

سـنگان،  ی ر و منطقـهیـمال -، کمربند اصـفهانیران مرکزیا ین کانسارها در نواحیتر بزرگ
 ین و برخـیهمـدان، نـائ  ن، کاشان،زنجا یز در نواحین یا پراکنده یمتمرکز شده و کانسارها

ران کـه در یـمعـدن مهـم ا ۴ یو قطع یر احتمالیزان ذخایاند. م واقع شده یجنوب یها استان
ر یدرصـد ذخـا ۹۰حـدود  ی] و حاو۱۶، ۱۳اند [ آهن قرار گرفته یاصل یمعدن ی سه منطقه

ز، حـدود یـر نین ذخـایـار آهـن ایخالصه شده است. ع ۱] در جدول ۲باشند [ یران میآهن ا
  ].۲درصد است [ ۶۰تا  ۵۵

زان، یـن میـد نمـوده کـه ایـتول سنگ آهـنون تن یلیم ۳۸حدود  ۲۰۱۳ران در سال یکشور ا
ن یـا سـنگ آهـن یزان مصـرف ظـاهریـ]. م۲۰ ،۱۹باشد [ یم ید جهانیدرصد تول ۲حدود 

د یآ یدست م هد و واردات بیزان تولیزان صادرات از مجموع میق کم کردن میکشور که از طر
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ــو م زان ی
هزار  ۳۹ 

رات ییـتغ
۲-۲۰۱۳ 
، یزمـان ی

ـادرات و 
ن را نشان 

  
۲-۲۰۱۳  

ر كشورهاي جهان   

....  212 - 191صص 

ــان)  ــد جه رص
ز،ین ۲۰۱۲ل 

نمـودار  ۱کل 
۲۰۰۰ یها ـال
ی ن بـازهیـن در ا
زان صـیــت. م

ون تنیلیم ۳-

  ران
  ذخیره قطعی
  (میلیون تن)
۱۰۰۰  
۸۵۰  
۲۹۵  
۶۰ 
۳۸۰ 

۲۰۰۰های  طی سال

گ آهن ايران و ساير

، ص1393ييز و زمستان 

ــادل  در ۰٫۹مع
ران در سایت ا
در شـک ].۲۰ ،۱
سـ یران طـیـا

رانیـا گ آهـن
رات داشـته اسـ

۰و  ۲۳-۰ن ی

عی معادن مهم ایر
  خیره احتمالی

  (میلیون تن)
۱۲۵۰  
۱۲۲۰  
۳۴۲  
۱۱۰  
۱۶۰۰  

ایران ط سنگ آهنت

رات و واردات سنگ

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

ــلیم ــن (می ون ت
زان وارداتیمد.
۱۹ده اسـت [ی

سنگ آهنت
سـنگو مصـرف

رییـون تـن، تغـ
یب یراتییب تغی

ایر احتمالی و قطع

ذخ  دن
)

  ن گل گهر
  ن سنگان

 صادرات و واردات

توليد، مصرف، صادر

اس،  آمار رسمي ايران

ــدود  ۲ م ۱۶ح
باشد یون تن می

یبه صفر رسـ ۲
صادرات و واردا

د ویـزان تولیـم
یـلیم ۹٫۵-۲۶

یترت به زیکشور ن

میزان ذخا-۱ول

نام معد

معاد ی مجموعه
معاد ی مجموعه
  چادرملو
 چغارت

 سایر معادن

زان تولید، مصرف،

حليل آماري ميزان ت

هاي ي بررسي مجله   ..

ــال ۲۰۱۳در س
یلیم ۲۳ز یآن ن

۰۱۳ه در سال
د، مصرف، صی

ه شـده اسـت.
و ۳۸-۱۲ن ی

ن کیا سنگ آهن
 

جدو

  منطقه

  سیرجان
  خواف
  بافق
 بافق

 سایر مناطق

نمودار تغییرات میز 

تح

  ...................

، د]۴، ۳[
صادرات آ
تن بوده که

دیزان تولیم
نشـان داده

یب بیترت به
سنواردات 

  دهد.  یم

  

  
- ۱شکل 
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د و یـرونـد تول ۲۰۱۳-۲۰۰۰ یزمـان ی شـود در بـازه یمشـاهده م ۱در شـکل طور که  همان
زان یـباشـند امـا نمـودار م یم یصعود ت نموده ویگر تبعیکدیران از یا سنگ آهنصادرات 

اســاس  کنــد. بــر یم یو رو بــه صــفر را طــ ینزولــ یار کــم، رونــدیواردات بــا نوســانات بســ
 دهـم ی د سنگ آهن، رتبهیزان تولیاز نظر م یالدیم ۲۰۱۳ران در سال ی، ایجهان یآمارها

زان صـادرات یـم ازدهم و از نظـریـ ی ، رتبـهیزان مصرف ظـاهری]، از نظر م۲۰، ۱۹، ۱۷[
  ].۱۹، ۱۸هشتم جهان را به خود اختصاص داده است [ ی رتبه

  مقایسه -۳
  ا و جهانیآس ی انه، قارهیران در خاورمیا سنگ آهنگاه یجا -۱-۳

 ی نـهیبـوده و در زم سـنگ آهـنر یزان ذخـایـن میتر شیب یران دارایانه ایخاورم ی در منطقه
صنعت فوالد کشور  یبرا یمهم ی ن امر پشتوانهیاست که ا یا ژهیگاه ویجا یدارا د آهنیتول

  د.یآ یبه حساب م
ران و یـد، مصرف، صادرات و واردات سنگ آهن ایزان تولیرات مییتغ ینمودارها ۲شکل 
ن نمودارهـا در یـاسـاس ا دهد. بر یشان من ۲۰۱۳-۲۰۰۰ یزمان ی انه را در فاصلهیخاورم
درصـد  ۷۵و  ۹۵ب حـدود یـترت بـهران یـا سنگ آهـند و صادرات یزان تولی، م۲۰۱۳سال 
 ۲۰۰۰ران از سال ید و صادرات ایزان تولیانه است. مید و صادرات سنگ آهن خاورمیتول
و  یباً نزولـیتقر یزان واردات، روندیکه م یصورت داشته، در یکامالً صعود یروند ۲۰۱۳تا 

درصد  ۵۰ز حدود یران نیا سنگ آهن یزان مصرف ظاهرینموده است. م یرو به صفر را ط
  باشد. یانه میمصرف خاورم

 سـنگ آهـند، مصـرف، صـادرات و واردات یـزان تولیـرات مییـتغ یز نمودارهاین ۳شکل 
دهـد.  ینشان م ۲۰۱۳-۲۰۰۰ یها سال یا و کل جهان طیآس ی سه با قارهیران را در مقایا

د یـون تـن) تولیـلیم ۱۸۳درصـد ( ۱۹ حـدود ۲۰۰۰ا در سـال یآس ی ن شکل قارهیمطابق ا
 ۲۳بـه حـدود  ۲۰۱۳ن مقـدار در سـال یـآهن جهان را بـه خـود اختصـاص داده کـه اسنگ 

 یون تـن، طـیـلیم ۳۸-۱۰د حـدود یـز بـا تولیـران نیـافتـه اسـت. کشـور ایش یدرصد افـزا
دهد و در  یل میا را تشکیآس ی دات قارهیاز تول یار اندکی، جزء بس۲۰۱۳-۲۰۰۰ یها سال

  شود. یمشاهده م یمنطبق بر محور افق باًیک خط راست، تقریصورت  هن نمودار بیا
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 آهن ایران 

ر كشورهاي جهان   

....  212 - 191صص 

  

  

  

  
واردات (د) سنگ

گ آهن ايران و ساير

، ص1393ييز و زمستان 

صادرات (ج) و و

رات و واردات سنگ

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

، مصرف (ب)، ص

توليد، مصرف، صادر

اس،  آمار رسمي ايران

یزان تولید (الف)،
۲۰۰-۲۰۱۳. 

حليل آماري ميزان ت

هاي ي بررسي مجله   ..

مودار تغییرات می
۰۰های   طی سال

تح

  ...................

  (الف)

  (ب)

  (ج)

  (د)

نم -۲شکل 
و خاورمیانه



.................   

  

  

  

  
آهن ایران، 

.....  212- 191 صص 

ردات (د) سنگ آ

  يمي

،1393ييز و زمستان 

صادرات (ج) و وا

 احمدي و اديبه كريم

پاي، 2  ي ، شماره25ال

 مصرف (ب)، ص

رضا

سا، ي آمار رسمي ايران

زان تولید (الف)،
۲۰۰-۲۰۱۳. 

هاي ي بررسي مجله    ...

مودار تغییرات میز
۰های  ن طی سال

196 

  ...................

  (الف)

  (ب)

  (ج)

  (د)

نم -۳شکل 
آسیا و جهان
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 یزان مصرف و واردات جهان، روندیا همگام با میزان مصرف و واردات سنگ آهن آسیم
درصد مصرف و  ۵۳و  ۴۳ب یا به ترتیآس ی قاره ۲۰۰۰که در سال  یا گونه داشته به یصعود

درصـد  ۸۳و  ۷۷ب به حـدود ین سهم به ترتیا ۲۰۱۳واردات جهان را دارا بوده که در سال 
 یها سـال ید و مصـرف طـیـزان تولیا همراه با رشد میآس ی قاره یعنیافته است؛ یش یافزا
ز یـن قـاره نیـزان صـادرات ایـش داده است. میز افزایزان واردات خود را نیر، همواره میاخ
درصـد از صـادرات جهـان را بـه  ۶داشـته و حـدود  یباً ثابتیسال گذشته، روند تقر ۱۴ یط

  دهد. یخود اختصاص م
ک خـط یـصورت  هز بیها ن ن سالیا یران در طیزان مصرف، صادرات و واردات کشور ایم

 ان شده است.ینما یک به محور افقیراست نزد

 جهان برتر سه با ده کشوریران در مقایا سنگ آهنت یموقع -۲-۳
  ره یزان ذخیت میوضع یبررس -۱-۲-۳
 ی رهیزان ذخی، م۲۰۱۳، در سال سنگ آهن یاز منابع جهان USGS یها اساس گزارش بر

زان یـورد شده است که با توجـه بـه ماارد تن بریلیم ۱۷۰در جهان  یمعدن ی ن مادهیا یقطع
باشـد  یتـن مارد یـلیم ۸۸آهـن برابـر بـا  یدرصـد)، محتـوا ۵۲طـور متوسـط  هار آهن (بیع
 ۲۱(حـدود  یقطعـ ی رهیـارد تن ذخیلیم ۳۵ا با حدود یکشور استرال ۲۰۱۳]. در سال ۱۹[

آهـن  یدرصـد محتـوا ۳/۱۹آهـن ( یارد تن محتوایلیم ۱۷جهان) و  یقطع ی رهیدرصد ذخ
ــه خــود اختصــاص داده اســت و پــس از آن  یر قطعــیذخــا ــان را ب ــام اول جه ــان)، مق جه

ن، کانـادا، ونـزوئال و یکـا، اکـرایآمر ی االت متحـدهیهند، ان، یه، چیل، روسیبرز یکشورها
 یقطع ی رهیارد تن ذخیلیم ۳٫۵و  ۴، ۶٫۳، ۶٫۵، ۶٫۹، ۸٫۱، ۲۳، ۲۵، ۳۱ب با یترت سوئد به

 یهـا آهـن، در رده یارد تن محتـوایلیم ۲٫۲و  ۲٫۴، ۲٫۳، ۲٫۳، ۲٫۱، ۵٫۲، ۷٫۲، ۱۴، ۱۶و 
 ۳۰ن بـا یکشـور اکـرا ۲۰۱۰). تا سال ۴] (شکل ۱۹، ۱۷، ۱۴اند [ دوم تا دهم قرار گرفته

بـه  ۲۰۱۳، مقام اول را به خود اختصاص داده بـود کـه در سـال یقطع ی رهیارد تن ذخیلیم
، در یقطعـ ی رهیـزان ذخیاز نظر م ۲۰۱۳ران در سال یافته است. ضمناً ایهفتم تنزل  ی رده
ــ ی رده ــه اســت [ی ر یزان ذخــایــســط ممتو ۵]. شــکل ۱۹، ۱۷، ۱۴ازدهم جهــان قــرار گرفت

 یها سـال یا را طـیـکشور برتر دن ۱۰ران و یآهن ا یو محتوا ی، قطعیاحتمال ی شده کشف
 یها سـال یشـده طـ کشـف ی رهیـزان ذخیـدهـد. از نظـر متوسـط م ینشان م ۲۰۰۰-۲۰۱۳
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ه، ین روسـ
ران در یـ ا

  
۲۰۱.  

  
ر دنیـا طـی 
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ده و پـس از آن
وئد، ونـزوئال و

۳رتر دنیا در سال 

کشـور برتـر ۱۰و 

  يمي

،1393ييز و زمستان 

جهان را دارا بود
کا، هند، سویر

کشور بر ۱۰ن و

ـوای آهـن ایـران 

 احمدي و اديبه كريم

پاي، 2  ي ، شماره25ال

ن مقام اول جه
آمر ی ت متحده

 محتوای آهن ایرا

ی، قطعـی و محتـ

رضا

سا، ي آمار رسمي ايران

ارد تنیلیم ۶۴ا
االتیقزاقستان، ا

  رار دارند.

قطعی و ی  ذخیره

زان ذخایر احتمـالی

هاي ي بررسي مجله    ...

ن بایاکرا ۲۰۱
ل، قیبرزا، یرال

ازدهم قریوم تا

نمودار میزان - ۴

مودار متوسط میز
۲۰۰-۲۰۱۳.  
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۲۰۰۰-۳
ن، استریچ
دو یها رده

  

۴شکل 
  

نم -۵ شکل
۰۰های  سال
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 در سـال 
ب یــترت بــه

 ی  متحـده
 ۲۰۱۳ل 

 ۶شـکل  
 ۲۰۰۰-

 ۲۰۰۸ل 
ن یـا ۲۰۰
ب یـترت بـه
ن یـا ی ده

  
۲۰۱۳.  

 نگ آهـن
 یط جهان
د یـزان تول

ر كشورهاي جهان   

....  212 - 191صص 

ون تـنیـلیم ۱
، بیجهــان یهــا
االتیـ، اینـوب

جهـان در سـال 
.کننـد ید میـول
یها سـال یطـ

و در سـال ۲۰۰
۰۷و  ۲۰۰۶ ی

ا بیکشور استرال
دکننـدیکشـور تول

۳- ۲۰۰۰های  سال

سـنون تـن یـلیم
باالتر از متوسط 

زیـن پژوهش، م

گ آهن ايران و ساير

، ص1393ييز و زمستان 

۹۲۹بـه  ۲۰۰
اســاس آماره ر

جن یقـاین، آفر
سنگ آهن ی ه

جهـان را تو هـن
برتـر جهـان را ط

۵تـا  ۲۰۰۰ل
یها کـه در سـال

کنون ک تا ۲۰۰
ن کیتـر  بـزرگ

جهان طی س  برتر

م ۱۴۵۱ن یچـ
یآهن ی محتوا

نیا یبعد یها

رات و واردات سنگ

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

۰ن تن در سال
]. بــر۲۰، ۱۹
نیه، اکرای روس

دکنندی برتر تول
سـنگ آهرصـد
ده کشـور بر هـن

نمـودار از سـال
ن را دارا بـوده ک

۰۹ما از سال  ا
،سـنگ آهـنن

ده کشور گ آهن

، کشـور چ۲۰۱۳
ون تن آنیلیم

ه لیت که در تحل

توليد، مصرف، صادر

اس،  آمار رسمي ايران

  دیت تولی
ونیلیم ۹۵۶ز

،۱۸، ۵ســت [
ن، هند،یل، چ

ده کشور مهم و
در ۹۰ حـدود

سـنگ آهد یـول
ن نیـاسـاس ا ر

جهان نگ آهن
ق گرفته است.

ون تنیلیم ۵۷۰
  رود. ی

سنگت میزان تولید

۳در سال  یهان
۲۷۰زان فقط

 قابل ذکر است

حليل آماري ميزان ت

هاي ي بررسي مجله   ..

وضع یبررس 
جهان ا گ آهن

افتــه اسیش یــزا
لیا، برزیاسترال 

ران، دیانادا و ا
مجمـوع کـه در

زان تویـرات میی
دهد. بـر یشان م

سند یم اول تول
ن، تعلقیشور چ

۰تا  ۳۹۵د یتول
یبه شمار م یدن

نمودار تغییرات - ۶

جه یها گزارش
زین میده که از ا

].۲۰، ۱۱ت [

تح

  ...................

۲-۲-۳-
سنگد یتول

افــز ۲۰۱۳
یکشورها

کا، کایآمر
باشند ک یم

یینمودار تغ
نش ۲۰۱۳

ل مقامیبرز
مقام به کش

زان تویبا م
معد ی ماده

  

۶شکل 
  
اساس گ بر
د نمودیتول

داشته است
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د بـا یـزان تولیـم )،۲۰۱۲-۲۰۰۰ ینزمـا ی ا و جهـان (در فاصـلهیآسـ ی ن، قـارهیکشور چـ
 ۶اسـاس نمـودار شـکل  نظر قرار گرفته است. بر ، مدیآهن باالتر از متوسط جهان یمحتوا

داشـته و از آن پـس بـا کـاهش،  یصـعود یرونـد ۲۰۱۰د کشـور هنـد تـا سـال یزان تولیم
، یجنـوب یقـاین، آفریه، اکـرایروسـ یکشـورها سـنگ آهـند یزان تولیرو شده است. م روبه

بـاً یتقر ۲۰۱۳-۲۰۰۰ یها سـال ی ز در فاصـلهیـران نیـکـا، کانـادا و ایآمر ی االت متحدهیا
  مانده است. یثابت باق

  ت مصرفیوضع یبررس -۳-۲-۳
بـه  یالدیمـ ۲۰۰۰ون تـن در سـال یـلیم ۹۷۰جهـان از  سـنگ آهـن یزان مصرف ظاهریم

در سـال شـود کـه  یم ینـیب شیافتـه اسـت. پـیش یافـزا ۲۰۱۳ون تـن در سـال یلیم ۱۸۶۵
موجـود،  یهـا اسـاس داده ]. بـر۷ون تـن برسـد [یـلیم ۲۰۰۸به  سنگ آهنمصرف  ۲۰۱۴

ن یتــر ، بــزرگیک رونــد کــامالً صــعودیــبــا  ۲۰۱۳تــا  ۲۰۰۰ن همــواره از ســال یکشــور چــ
ن کشـور از یـا سنگ آهـنزان مصرف یکه م یا گونه هجهان بوده ب سنگ آهن ی کننده مصرف
افتـه یش یافـزا ۲۰۱۳ون تن در سال یلیم ۱۰۹۰د به حدو ۲۰۰۰ون تن در سال یلیم ۱۰۵

گـاه دوم را بـه خـود یون تـن سـنگ آهـن، جایـلیم ۱۳۵ز بـا مصـرف حـدود یـاست. ژاپن ن
  ن دارد. یبا کشور چ یادیز ی اختصاص داده است که فاصله

ن) یجز چ هکشور برتر جهان (ب ۹ران و یزان مصرف سنگ آهن ایرات میینمودار تغ ۷شکل 
ن حذف شده است یزان مصرف کشور چین شکل نمودار مربوط به میدهد. در ا یرا نشان م

 ریـجه غینت هم زدن کل نمودار و در ر کشورها باعث برین با سایاد کشور چیز ی را فاصلهیز
ن ییل تمرکـز در قسـمت پـایـدل ر کشـورها (بـهیقابل استفاده بودن اطالعـات مربـوط بـه سـا

کننـد.  یدا مـیـپ یر کشـورها نمـود بهتـریمصـرف سـا زانیـر مین تـدبیـشود. بـا ا ینمودار) م
ثابت  یر کشورها روندین، سایکشور چ سنگ آهنمصرف  یبرخالف روند به شدت صعود

 ی ه، کـرهیهنـد، روسـ ین کشـور دارنـد. کشـورهایـسـه بـا ایز در مقایار نـاچیبسـ یو مصـرف
سـوم  یها ز در ردهینران یوان و ایل، تایکا، آلمان، برزیآمر ی االت متحدهین، ای، اکرایجنوب

 قرار دارند. یازدهم مصرف جهانیتا 
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 های ی سـال

بـه  ۲۰۰۰
، یجهـان ی

ران، یـد، ا
 ـند کـه در

 ۸شـکل  
 ۲۰۰۰-
ن کشـور ی

ت. رونـد 
 ی صـعود

 ۲۰۱۵ل 
 آهن سنگ
ش ی افـزا

ر كشورهاي جهان   

....  212 - 191صص 

جـز چـین طـی ه بـ

۰ تن در سـال 
یسـاس آمارهـا

ه، سوئدی، روس
باشـن یم ۲۰۱۳

.]۲۰کننـد [ یم
یها سـال یطـ

یـور هنـد سـوم
ده اسـتیهـم رسـ

بًایتقر ۲۰۱۳-

جهان در سال ن
س ی ش عرضهی

ون تنیلیم ۶۸

گ آهن ايران و ساير

، ص1393ييز و زمستان 

 کشور برتر جهـان

ونیلیم ۵۰۲د
اس ]. بـر۲۰، ۱

نی کانادا، اکرا
۳جهان در سـال 

ن میان را تـام
ور برتـر جهـان ط

کشـ ۲۰۱۱ـال
ده ی بـه رده ۲۰
-۲۰۰۰ یها ل

سنگ آهنرات
یش، افزای افزا
۲ز به ین ۲۰۱

رات و واردات سنگ

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

ک گ آهن ایران و نه

 
از حدود گ آهن

۱۸ده اسـت [یـ
،یجنوب یقایر
ج سنگ آهن ی

جهـا یصـادرات
ده کشـور  آهـن

ن نمـودار تـا سـا
۰۱۳ه در سال
سال ی در فاصله

است که صادر
نیا یامل اصل

۵ا تا سال یرال

توليد، مصرف، صادر

اس،  آمار رسمي ايران

سنگیزان مصرف

ت صادراتی
سنگ یت جهان

رسـ ۲۰۱۳ال
ل، آفریا، برزیال

ی تر صادرکننده
هـنسـنگ آد

سـنگصادرات
نیـاساس ا  بر

ا بوده کهیدر دن
ر کشورها دیسا

  باشد.
کرده ینیب شیپ

د و عایواهد رس
م صادرات استر

حليل آماري ميزان ت

هاي ي بررسي مجله   ..

مودار تغییرات می
۲۰.  

وضع یبررس 
زان صادراتیم ی
ون تن در سـایل

استرا یکشورها
ند، ده کشور برت

درصـد ۹۱حدود
زان صیرات میی

دهد. ی نشان م
سنگ آهن ی ه

در  سنگ آهن
ب یار کم) میبس

۲گروپ یتیس 

ون تن خویلیم 
خواهد بود. سهم

  ]. ۱۵فت [

تح

  ...................

نم -۷شکل 
۲۰۰۰-۰۱۳

۴-۲-۳-
یکل طور هب

لیم ۱۲۷۱
ب کشیترت به

هلند و هند
مجموع حد
یینمودار تغ
را ۲۰۱۳

صادرکننده
سصادرات 

ب بی(با ش
ی سسهؤم
۱۳۰۰ به

ا خیاسترال
افتیخواهد 
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 -۲۰۱۳.  

ون تـن یلی
ن بـا یر چـ

 در سـال 
 داده و از 
 ی صـعود
 یشـورها
زان یـبـا م

 در ســال 
شـور برتـر 

ن یـت. در ا
ر مربـوط 
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-۲۰۰۰های   سال

یم ۱۲۷۶به  ۲
موجـود کشـور 

ون تـنیـلیم ۷۷
ـود اختصـاص
ونـد بـه شـدت

دارنـد. کش یـابت
ا بیدا و اسـترال

ردات جهــان را
کش ۹ نگ آهن

اده شـده اسـت
شـورها، نمـودار

  شود. 

  يمي

،1393ييز و زمستان 

ور برتر جهان طی

۰۰۰ در سال 
یهـا ساس داده

۷۸، و حـدود 
ردات را بـه خـ

]. بـرخالف رو۱
رونـد واردات ثـ

ا، کانـایـتالی، ا
وم تــا دهــم وار

سنزان واردات 
نشـان د ۹کل
کشر ین از سایچ

تر ش انیورها نما

 احمدي و اديبه كريم

پاي، 2  ي ، شماره25ال

ده کشو سنگ آهن

تنون یلیم ۵۰
اس ]. بر۲۰، ۱

۲۰۰۳ر سـال
زان واریـن میـر

۱۶، ۸ اسـت [
ر کشـورها ریـا
وان، فرانسـه،یا
دو یهــا مقــام ،

زیرات مییار تغ
در شـک ۲۰۱۳-

واردات کشور چ
ر کشویدات سا

رضا

سا، ي آمار رسمي ايران

س میزان صادرات

  ت وارداتی
۸۰جهان از  ن
۸افته است [ی
د سنگ آهـنت

تـ شیکنون ب تا
گرفتـه یشـی پ

ن، سـیشـور چـ
مـان، هلنـد، تـا

ون تــنیــلیم ۴
اند. نمود ص داده

-۲۰۰۰ یها ل
زان ویاد میز ی

ذف شده تا وارد

هاي ي بررسي مجله    ...

نمودار تغییرات - 

وضع یبررس 
سنگ آهندات
ش یافزا ۲۰۱

ون تن واردات
یشی روند افزا

ورها بـه شـدت
در کش سنگ آهن

، آلمیجنـوب ی ه
تــا ۱۳۴حــدود

 خود اختصاص
سـال ین طـی چ
ی ل فاصلهیدل به
ن کشور حذیت ا

202 

  ...................

 

-۸شکل 

۵-۲-۳-
زان واردیم

۳در سال 
ویلیم ۱۴۸

با  ۲۰۱۳
ر کشـویسا

سنواردات 
 ژاپن، کـره
واردات حــ

به ۲۰۱۳
جز  ها بیدن

ز یشکل ن
به واردات
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های  ی سـال

ن یچهــارم
رصد بازار 

ر آن کم یا
رسـد و  یم
ون تـن یلی
ل یـن دلیـ

ن یند. چـ
کنـد  یـه م
خصوص  ه
درصـد  ۵

ش خـود را 
ن هـدف، 

ر كشورهاي جهان   

....  212 - 191صص 

جـز چـین طـی ه بـ

چ، یجنــوب یقــا
در ۹۷ن حدود 

دارد اما ذخا یر
ون تن نمیلیم 

یچند م یی تنها
همـ باشـد. بـه ی
ا خود نشده یخل

نـی، هزگ آهـن
هن، بیرج از چ

۰ حذف کردن 
ها تالش ینیه چ
نیـها بـه ا آن ی

گ آهن ايران و ساير

، ص1393ييز و زمستان 

کشور برتر جهان

قیل و آفریــ برز
نی] و کشور چ
ارین معادن بس

۱۰۰ش از یه ب
ن هر کدام بهیچ

یهـزار تـن م ۵
از منابع داخ ن
سنگ یبردار بهره

ل به معادن خا
ها با هدف ینی

که ارند. هرچند
ینند اما دسترس

رات و واردات سنگ

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

۹ایران و  گ آهن

ا، یاســترال یها
۱۶، ۶ است [
نی]. چ۱ست [
مجموع به ن در

یواقع معادن چ
۰۰ر یـهـا ز آن
سنگ آهنشت
اکتشاف و به ی

لین دلیهم  و به
ین چیت. بنابرا

دا یادیار زیبس
کن یدنبال م یج

توليد، مصرف، صادر

اس،  آمار رسمي ايران

سنگیزان واردات

ــس از کشــوره
نیبه چ گ آهن

ران بوده اسیا هن
ن معادنیر ایخا
 بر است. در نه

یحداکثر بازده
بردا ی ه توسعه

یدالر براون یلی
افتهیب دست ن

آورده است یرو
ب ی هنوز فاصله

در معادن خارج
] ۱۰[.  

حليل آماري ميزان ت

هاي ي بررسي مجله   ..

مودار تغییرات می
۲۰.  

پــ ۲۰۱۳ســال
سنگبزرگ  ی ه

سنگ آهدرات
که کل ذخ یا ونه

نیز هزیها ن ز آن
تر ندارند و ح ش
کنون موفق به ا
م ۴۰۰ک به ی

ج مطلوبیبه نتا
قا ین و آفریالت

ه ۲۰۱۵ سال
تر د شیب یگذار

کل خواهد بود

تح

  ...................

نم -۹شکل 
۲۰۰۰-۰۱۳

  
ران در سیــا

صادرکننده
هدف صاد

گو هاست ب
برداشت از

شیره بیذخ
ها تا ینیچ

یساالنه نزد
اما هنوز به

ال یکایآمر
واردات تا
گ هیبا سرما

ار مشکیبس
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 سنگ آهند، مصرف، صادرات و واردات یزان تولیم یسهم جهان یا رهینمودار دا ۱۰شکل 
ن نمـودار، سـهم یـاساس ا دهد. بر یرا نشان م ۲۰۱۳برتر جهان در سال  یران و کشورهایا

  :شود یل میر تحلیصورت ز همختلف، ب یها نهیران در زمیده کشور اول و کشور ا یجهان
 ۷٫۵درصـد، هنـد  ۱۴ن یدرصد، چـ ۱۹٫۸ل یدرصد، برز ۲۹٫۵ا ید: استرالیتول ی نهیدر زم -

 ی االت متحـدهیدرصد، ا ۳٫۳ یجنوب یقایآفر درصد، ۴٫۲ن یدرصد، اکرا ۵٫۳ه یدرصد، روس
  درصد. ۱٫۹ران یدرصد و ا ۲٫۱درصد، کانادا  ۲٫۷کا یآمر
 ۴٫۱ه یدرصـد، روسـ ۶٫۶درصـد، هنـد  ۷٫۲درصد، ژاپـن  ۵۸٫۴ن یمصرف: چ ی نهیدر زم -

درصـد،  ۲٫۴کـا یآمر ی االت متحـدهیـدرصد، ا ۲٫۶ن یدرصد، اکرا ۳٫۴ یجنوب ی درصد، کره
  درصد. ۰٫۹ران یدرصد و ا ۱٫۱وان یدرصد، تا ۱٫۹ل یبرز درصد، ۲٫۲آلمان 

 ۴٫۶ یجنـوب یقـایدرصـد، آفر ۲۵٫۶ل یـدرصـد، برز ۴۶٫۸ا یصادرات: اسـترال ی نهیدر زم -
 ۱٫۸ران یـدرصـد، ا ۱٫۸درصـد، سـوئد  ۲ه یدرصـد، روسـ ۳ن یدرصد، اکرا ۳درصد، کانادا 
  درصد. ۱درصد و هند  ۱٫۷ درصد، هلند

درصـد، آلمـان  ۵٫۲ یدرصد، کـره جنـوب ۱۰٫۵درصد، ژاپن  ۶۱ن یواردات: چ ی نهیدر زم -
درصـد،  ۰٫۹ا یـتالیدرصـد، ا ۱٫۲درصـد، فرانسـه  ۱٫۶وان یدرصد، تـا ۲٫۴درصد، هلند  ۳٫۱

  ران صفر درصد.یدرصد و ا ۰٫۳ا یدرصد، استرال ۰٫۵کانادا 

 مختلف جهان ینواح سنگ آهنت یوضع یبررس -۳-۳
 یمختلـف جهـان طـ ینـواح سنگ آهند، مصرف، صادرات و واردات یزان تولیرات مییتغ

 ،۲۰۱۳در سـال  نشان داده شـده اسـت. ۱۴تا  ۱۱ یها در شکل ۲۰۱۳-۲۰۰۰ یها سال
االت مسـتقل یـدرصـد، ا ۲۰٫۸ یجنوب یکایدرصد، آمر ۲۲٫۹ا یدرصد، آس ۳۱٫۷ه یانوسیاق

درصـد،  ۴٫۲قـا یدرصـد، آفر ۵٫۷ یشـمال یکـایدرصـد، آمر CIS(۳ ۱۰٫۶مشترک المنافع (
را بـه خـود  ید جهـانیدرصد تول ۱٫۵کشور)  ۲۷ه اروپا (شامل یدرصد و اتحاد ۲انه یخاورم

و از  یجنوب یکایآمر ۲۰۰۲-۲۰۰۰دهد که از سال  ینشان م ۱۱اند. شکل  اختصاص داده
 ه بـایانوسـیاق ی اند. قـاره د جهـان را داشـتهیـن مقـدار تولیتر شیا بیآس ۲۰۱۱-۲۰۰۳سال 

ار دارد)، در یـرا در اخت ۲۰۱۳د جهـان در سـال یـاول تول ی ا (که رتبـهیداشتن کشور استرال
  نموده است. ید را طیتول یر روند صعودیاخ یها سال
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.................   

واردات (د) 

ر كشورهاي جهان   

....  212 - 191صص 

  

  

 

  
صـادرات (ج) و و

گ آهن ايران و ساير

، ص1393ييز و زمستان 

 مصـرف (ب)، ص

رات و واردات سنگ

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

ن تولیـد (الـف)،
  .۲۰۱۳ل

توليد، مصرف، صادر

اس،  آمار رسمي ايران

سـهم جهـانی میـزان
 برتر دنیا در سال

حليل آماري ميزان ت

هاي ي بررسي مجله   ..

  

 

 

ای س نمودار دایـره 
ایران و کشورهای

تح

  ...................

(الف)

 (ب)

  (ج)

  (د)

-۱۰شکل 
اسنگ آهن 



.................   

  
 -۲۰۱۳.  

و  یصـعود
داراسـت. 

ه و یانوسـ

  
 -۲۰۱۳.  

.....  212- 191 صص 

-۲۰۰۰های  سال

به شدت ص یف
رف جهـان را د

ایانـه، اقیخاورم
۱۲.(  

۲۰۰۰های  ی سال

  يمي

،1393ييز و زمستان 

ختلف جهان طی 

ن، مصرفیشور چ
درصـد مصـر ۷۶
، خیجنـوب یکا

۲(شکل  ستند

مختلف جهان طی

 احمدي و اديبه كريم

پاي، 2  ي ، شماره25ال

نواحی مخ گ آهن

خاطر وجود کشو
۶٫۴] و ۹دارد [
کی، آمریشمال

هس یصرف جهان

نواحی م نگ آهن

رضا

سا، ي آمار رسمي ايران

سنگت میزان تولید

ا به خیآس ی اره
جهـان را د یح

CISیکای، آمر
مص یبعد یها ه

سن  میزان مصرف

هاي ي بررسي مجله    ...

نمودار تغییرات -۱

ز قایمصرف ن ی
ر نـواحیتر از سا

S)، ۲۷اروپا ( 
ب حائز رتبهیرت

نمودار تغییرات -

206 

  ...................

۱۱شکل 
  

ی نهیدر زم
ار باالتیبس

 ی هیاتحاد
تر قا بهیآفر
  

-۱۲شکل 
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.................   

درصـد،  ۷
۲۷ (۳٫۵ 

بق شـکل 
اول  ی بـه
کشــور  ــن

انـه یخاورم
درصـد،  ۰

). ۱۴کل 
، هماننـد 

  
۲ -۲۰۱۳.  

ران و یـر ا
صـه شـده 
ـادرات و 
  ص مـورد 

ر كشورهاي جهان   

....  212 - 191صص 

۷٫۲قـا یصـد، آفر
۷اروپا ( ی هیحاد

انـد. مطـاب  داده
ل، رتبیـشـور برز

ســنگ آهــتــر  ش
  ت.
درصـد، خ ۱۲٫

۰٫۴ یجنـوب یا
دهنـد (شـک ی م

نیاد کشـور چـ
   داده است.

۲۰۰۰های  ی سال

کشـور گ آهـن
خالص ۲-۲۰۱۳

د، مصـرف، صـ
ا مجمـع خـاصیـ 

گ آهن ايران و ساير

، ص1393ييز و زمستان 

درص ۲۷٫۹ یوب
درصد، اتح ۴٫۷

خود اختصاص
کش ی ه واسـطه

شیصــادرات بــ
دا کرده استیپ ی

٫۳) ۲۷اروپـا (
کـایدرصد، آمر
لیـان را تشـک

ایـار زیات بسـ
خود اختصاص

 مختلف جهان طی

سـنگ یا هیف ناح
۰۰۰ یها سـال
دیـزان تولیــا م
ا قـارهیـه یـاح

رات و واردات سنگ

پايي، 2  ي ، شماره25ل 

جنو یکای، آمر
۷ یشمال یکایر

ت جهان را به خ
بـه یجنوب یکا
ه بــا صیانوســیاق
یجنوب یکایمر

ا ی هیـصد، اتحاد
د ۰٫۵قا ید، آفر

ـد واردات جهـ
ل واردایـدل ا بـه

ت جهان را به خ

نواحی سنگ آهن

د و مصرفیتول
س یا، طـیـر دن

ـر در ارتبـاط بـ
 صـنعت، در نا

توليد، مصرف، صادر

اس،  آمار رسمي ايران

درصد، ۴۸٫۳ه
درصد، آمر ۵٫۴

درصد صادرات
کیآمر ۲-۲۰۰۸

از آن بــه بعــد 
نسبت به آم یر
درص ۸۲٫۵ا یس
درصد ۱٫۲ یمال

CIS ۰٫۲ درصـ
ایآسـ ی که قاره

واردات زانین م

س میزان صادرات

زان تیم یم نسب
ن صـنعت دیـا

ر و ارقام معتبـ
نیبرتر ا یرها

حليل آماري ميزان ت

هاي ي بررسي مجله   ..

هیانوسیاق ۲۰۱
۴ا یدرصد، آس 

 ۲٫۱انه یخاورم
۲۰۰۰ یها سال

 را داشــته امــا
تر یروند صعود

ز آسیواردات ن ی
شم یکاید، آمر

Sدرصد و  ۰٫۳ 
ک ینشان م  دهد

نیتر شیصرف، ب

نمودار تغییرات -

متوسط سهم ۲
صـاحب نـام ا 
که آمار  ییجا آن

کشو سنگ آهن

تح

  ...................

۳سال  در
CIS ۵٫۵

درصد و خ
س یط ۱۳

صــادرات
ا، ریاسترال
ی نهیدر زم
درصد ۱٫۷
ه یانوسیاق

۱۴شکل 
نمودار مص

  

-۱۳شکل 
  

در جدول 
یکشورها
آ است. از
سنواردات 

  



.................   

  
 -۲۰۱۳.  

ن اسـاس، 
ن یــور چــ
ــر رگ ن یت
ن یتـر زرگ

شـاخص  

  خاورمیانه

  ایران

۹۸  

۹۵  

.....  212- 191 صص 

۲۰۰۰های  ی سال

نیـول هـم بـر ا
دهنــد کــه کشــ ی
ــزر ـن ــد ب و هن
ران بـزیز اینه ن
  ود.

گ آهن کشـورهای

یه اروپا 
۲۷(  CIS 

  روسیه

۸۸  ۵۳  

۹۳  ۵۰  

  يمي

،1393ييز و زمستان 

مختلف جهان طی

ن جدویا یها ده
یدول نشــان م

ــ ی ده ــنگ آه س
انیخاورم ی طقه

شو یمحسوب م
ای سنگ ت ناحیه

اتحادی  آفریقا
)۷

آفریقای 
  سوئد  جنوبی

۷۴  ۸

۷۸  ۳

 احمدي و اديبه كريم

پاي، 2  ي ، شماره25ال

نواحی م نگ آهن

ن دادیشد بنابرا
ن جــدیــا یهــا ه

ــد ده و واردکنن
باشند. در منط ی
، مسنگ آهن ی

 صادرات و واردات

یکای
  اقیانوسیه  وبی

  استرالیا  یل

۸۹  ۹۹  

۹۵  ۹۳  

رضا

سا، ي آمار رسمي ايران

سن میزان واردات

باش یم یابیدست
ــده اســت. داده

ــرف ــد ، مص کنن
یا میآس ی قاره

ی  و صادرکننده
ن تولید، مصرف،

آمریکای   ا
  شمالی

آمری
جنو

  ن
ایــــاالت 
 ی متحـده
  آمریکا

برزی

  ۵۳  ۹

  ۴۸  ۵

هاي ي بررسي مجله    ...

نمودار تغییرات -

ز قابل دیها، ن ن
 و پــردازش شــ

ــدهین تولی دکنن
سنگ آهن ی ه

کننده ، مصرف
سهم نسبی میزان -

  .۲۰۱۳در سال
  حیه مربوطه

آسیا  یت

ـور 
ـــــ
کشــ

ص
شاخ

  

چین

ـهم 
ســـــ

ـط 
ســـــ

متو
ـــــه

احی
ن

 
ـی 

طــــ
ای 

ــال
س

 
ای 

ه
۲۰

۰۰
-

(
)۵۹

حیــه
م نا

ســه
 

ای 
ال 

ر س
د

۲۰
۱۳

 
صد)

(در
  ۶۱
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  ...................

-۱۴شکل 
  

ت آنیفعال
اســتخراج
ــزرگ ــر ب یت

صادرکننده
دکنندهیتول

  
-۲جدول 
د هر ناحیه
ناح            

فعالیت ی زمینه

ولید
ت

  
۲۰

۱۲
 

صد)
(در

  
د)

(در
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 ای سنگ آهن کشورهای سهم نسبی میزان تولید، مصرف، صادرات و واردات ناحیه-۲جدولی  ادامه
  .۲۰۱۳در سال  شاخص هر ناحیه

  ناحیه مربوطه            
آمریکای   آسیا  فعالیت ی زمینه

  شمالی
آمریکای 
اتحادیه اروپا   آفریقا  اقیانوسیه  جنوبی

)۲۷(  CIS  خاورمیانه  

رف
مص

  

ـور 
ـــــ
کشــ

ص
شاخ

  

  چین
ایاالت 
 ی متحده
  آمریکا

  ایران  روسیه  آلمان  مصر  استرالیا  برزیل

ـهم 
ــــــ

ط س
ـــــ
وســ

مت
ــــه

حیـــ
نا

 
ـی 

ــــــ
ی ط

ا ـال
ســـ

 
ای 

ه
۲۰

۰۰
-

۲۰
۱۲

 
صد)

(در
  

۶۵  ۶۳  ۷۴  ۸۸  ۳۳  ۲۶  ۶۰  ۶۲  

حیــه
م نا

ســه
 

ای 
ال 

ر س
د

۲۰
۱۳

 
صد)

(در
  ۷۶  ۶۹  ۶۹  ۹۹  ۶۸  ۲۹  ۵۶  ۴۸  

ات
صادر

  

ـور 
ــــــ

کش
ص

شاخ
  

آفریقای   استرالیا  برزیل  کانادا  هند
  ایران  اکراین  سوئد  جنوبی

حیـه
م نا

سـه
سط 

متو
 

ای 
سال

طی 
 

ای 
ه

۲۰
۰۰

-
۲۰

۱۲
 

صد)
(در

  
۸۹  ۷۴  ۹۲  ۹۹  ۷۳  ۶۳  ۴۱  ۵۰  

حیــه
م نا

ســه
 

ای 
ال 

ر س
د

۲۰
۱۳

 
صد)

(در
  ۱۹  ۶۳  ۹۲  ۹۷  ۶۳  ۵۱  ۵۴  ۸۳  

ات
وارد

  

ـور 
ــــــ

کش
ص

شاخ
  

عربستان   اکراین  آلمان  مصر  استرالیا  آرژانتین  کانادا  چین
  صعودی

حیــه
م نا

ســه
ــط 

توس
م

 
ای 

ـال
ی س

ط
 

ای 
ه

۲۰
۰۰

-
۲۰

۱۲
 

صد)
(در

  

۵۷  ۳۱  ۹۵  ۱۰۰  ۶۷  ۲۵  ۲۸  ۴۳  

حیــه
م نا

ســه
 

ای 
ال 

ر س
د

۲۰
۱۳

 
صد)

(در
  ۷۴  ۴۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۶۳  ۲۵  ۹۴  ۱۶  
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  یریگ جهینتبحث و  -۴
، یقطعـ ی رهیـزان ذخیـ، از نظـر میالدیمـ ۲۰۱۳در سـال  یمعتبر جهان یاساس آمارها بر

ن، کانـادا، یکـا، اکـرایآمر ی االت متحـدهیـن، هنـد، ایه، چیل، روسیا، برزیاسترال یکشورها
ن، یه، چـیل، روسـیـا، برزیاسـترال یآهن، کشـورها یزان محتوایونزوئال و سوئد و از نظر م

اول تـا دهـم  یها کا و سوئد، حـائز رتبـهیآمر ی االت متحدهین، کانادا، ایهند، ونزوئال، اکرا
آهـن جهـان قـرار  یو محتـوا یره قطعیزان ذخیازدهم میگاه یز در جایران نیا . کشورهستند

 یقاین، آفریه، اکراین، هند، روسیل، چیا، برزی، استرالسنگ آهند یزان تولیدارد. از نظر م
اول تـا دهـم را بـه خـود  یها ب رتبـهیـترت ران بـهیکا، کانادا و ایآمر ی االت متحدهی، ایجنوب

 اند. اختصاص داده
، یجنـوب ی ه، کـرهین، ژاپـن، هنـد، روسـیچـ ی، کشـورهاسـنگ آهـنزان مصـرف ینظر ماز 
اول تـا دهـم  یها ب حائز رتبهیترت وان بهیل و تایکا، آلمان، برزیآمر ی االت متحدهین، ایاکرا

را به خـود اختصـاص داده اسـت. از نظـر مقـدار  ازدهمی ی ران رتبهیث این حیو از ا هستند
ه، ین، روسـی، کانادا، اکـرایجنوب یقایل، آفریا، برزیاسترال یکشورها ،سنگ آهنصادرات 
 ی ن، ژاپــن، کــرهیچــ یز کشــورهایــزان واردات نیــران، هلنــد و هنــد، و از نظــر میــســوئد، ا

اول تـا دهـم را  یها ا رتبـهیا، کانـادا و اسـترالیـتالیوان، فرانسـه، ای، آلمان، هلند، تـایجنوب
  باشد. یز صفر مین ۲۰۱۳ال ران در سیزان واردات ایاند. م کسب کرده
برخـوردار  یگـاه خـوبیانـه از جایخاورم ی ران در منطقـهیکشور ا سنگ آهنت یاگرچه وضع

ا و کـل جهـان، هنـوز از یآسـ ی د امـا در قـارهیـآ ین منطقه به شـمار میاست و قدرت اول ا
 ی ن صنعت، فاصلهیصاحب نام ا یو با کشورهایست برخوردار ن یت چندان مناسبیموقع

 ن فاصله را کم کرد.یتوان ا یشده، م د هدفمند و حسابیزان تولیش میدارد که با افزا یادیز
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