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ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻـﺎدرات و واردات ﺳـﻨﮓ
آﻫﻦ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
رﺿﺎ اﺣﻤﺪی* و ادﯾﺒﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اراک
ﭼﮑﯿﺪه :ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻓﻠﺰی ﺑﺎ ارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﻣـﺎدهی اوﻟﯿـﻪ
در ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑـﻪوﯾـﮋه ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓــﻮﻻد ،ﮐــﺎرﺑﺮد داﺷــﺘﻪ و ﻧﻘــﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﻮﺳــﻌﻪی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﺑﺘـﺪا
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان و ﺟﺎﯾﮕـﺎه آن در ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ،ﻗـﺎرهی آﺳـﯿﺎ و ﮐـﻞ ﺟﻬـﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارز ﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ آن ،ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ،
ﻣﺼــﺮف ،ﺻــﺎدرات و واردات اﯾ ـﺮان ،ده ﮐﺸــﻮر ﺑﺮﺗــﺮ دﻧﯿ ـﺎ و ﻧــﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻬــﺎن ،ﻃ ـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ،۲۰۱۳-۲۰۰۰ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲٫۵و  ۱٫۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻦ ذﺧﯿﺮهی ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آﻫـﻦ ،رﺗﺒـﻪی ﯾـﺎزدﻫﻢ ﺟﻬـﺎن و ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ۳۷٫۵و ﻣﺼـﺮف ۱۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،رﺗﺒﻪی دﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﯾﺮان ﺑـﺎ
ﺻﺎدرات  ۲۲٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،رﺗﺒﻪی ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻬـﺎن را دارا ﺑـﻮده در ﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان
واردات آن ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮب اﯾـﺮان در ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ،در ﻗـﺎرهی آﺳـﯿﺎ و ﮐـﻞ ﺟﻬـﺎن از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ،ﻓﺎﺻـﻠﻪی
ز ﯾﺎدی دارد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺳﻨﮓ آﻫﻦ؛ آﻣﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﻣﺼﺮف؛ ﺻﺎدرات و واردات.

* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۳٫۱۰٫۳ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۴٫۶٫۲۴ :

192

رﺿﺎ اﺣﻤﺪي و ادﻳﺒﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺎم آﻫﻦ از واژهی آﻧﮕﻼﺳﺎﮐﺴﻮن ) (iron & irenﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻠﺰ ﻣﻘﺪس ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه و ﻧﻤـﺎد
 Feاز واژه ﻻﺗﯿﻦ  Ferrumﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻫﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎور ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان

ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻫﻦ از آﺳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﯽ آﻫـﻦ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ و آن

ﻫﻢ از ر ﯾﺸـﻪی اﺳـﻤﻦ )ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ آﺳـﻤﺎن( اﻗﺘﺒـﺎس ﺷـﺪه اﺳـﺖ .آﻫـﻦ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﯽ  ۵درﺻـﺪ
ﺑــﻪﻋﻨــﻮان ﭼﻬــﺎرﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼــﺮ ﻓــﺮاوان در ﭘﻮﺳــﺘﻪی زﻣـﯿﻦ و دﻫﻤـﯿﻦ ﻋﻨﺼــﺮ ﻓــﺮاوان در ﺟﻬــﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ].[۱۲

اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻪ  ۹۵درﺻﺪ ذﺧﯿﺮهی ﻓﻠﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﯽدﻫـﺪ

در ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺰات ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را دارد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاواﻧـﯽ ،دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ و
ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ز ﯾﺎد آن اﺳﺖ ].[۸

 -۲ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان
ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮهی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾـﺮان ﺣـﺪود  ۵٫۱-۴٫۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗـﻦ ﺑـﺮاورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ
] .[۱۶ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن زﻣـﯿﻦﺷﻨﺎﺳـﯽ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ) ،۱(USGSذﺧﯿـﺮهی ﻗﻄﻌـﯽ
ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ اﯾـﺮان در ﺳـﺎل  ،۲۰۱۳ﺣـﺪود  ۲٫۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗـﻦ ) ۱٫۴۷درﺻـﺪ ﻣﺠﻤـﻮع ذﺧـﺎﯾﺮ
ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺎن( و ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻦ آن ۱٫۱ ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ) ۱٫۳۶درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ

ﺟﻬﺎن( ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۱۹ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی آﻫـﻦ اﯾـﺮان در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ ﮐﺸـﻮر ﭘﺮاﮐﻨـﺪه
ﺑﻮده اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از آنﻫﺎ ﻣﻮرد ارز ﯾﺎﺑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸـﺎف ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.

ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﺮان ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﺻـﻔﻬﺎن -ﻣﻼﯾـﺮ و ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺳـﻨﮕﺎن،
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﺣﯽ زﻧﺠﺎن ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﻫﻤـﺪان ،ﻧـﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺮﺧـﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻗﻄﻌﯽ  ۴ﻣﻌـﺪن ﻣﻬـﻢ اﯾـﺮان ﮐـﻪ در
ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺻﻠﯽ آﻫﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ] [۱۶ ،۱۳و ﺣﺎوی ﺣـﺪود  ۹۰درﺻـﺪ ذﺧـﺎﯾﺮ
آﻫﻦ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ] [۲در ﺟﺪول  ۱ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﯿﺎر آﻫـﻦ اﯾـﻦ ذﺧـﺎﯾﺮ ﻧﯿـﺰ ،ﺣـﺪود
 ۵۵ﺗﺎ  ۶۰درﺻﺪ اﺳﺖ ].[۲

ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺣﺪود  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻤـﻮده ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان،

ﺣﺪود  ۲درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ] .[۲۰ ،۱۹ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف ﻇـﺎﻫﺮی ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ اﯾـﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از ﻃﺮ ﯾﻖ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ
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 ۲۰۱۳ﺣــﺪود  ۱۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗــﻦ )ﻣﻣﻌــﺎدل  ۰٫۹دررﺻــﺪ ﺟﻬــﺎن( و ﻣﯿــﺰان
۲
] ،[۴ ،۳ددر ﺳــﺎل
ت اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻧﯿﺰ ۳۹ ،ﻫﺰار
ﺻﺎدرات آآن ﻧﯿﺰ  ۲۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﺪ .ﻣﯿﺰان واردات

ﮑﻞ  ۱ﻧﻤـﻮدار ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ] .[۲۰ ،۱۱۹در ﺷـﮑ

۲۰۱۳-۲۰۰۰
۲
ﺻﺎدرات و واردات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾـﺮان ﻃـﯽ ﺳــﺎلﻫﺎی
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟ ﯿﺪﺪ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻ
ﺮان در اﯾـﻦ ﺑـﺎزهی زﻣـﺎﻧﯽ،
ﮓ آﻫـﻦ اﯾـ ن
ﻧﺸـﺎن دادهه ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣﺼـﺮف ﺳـﻨﮓ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑ ﯿﻦ  ۳۸-۱۲و  ۲۶-۹٫۵ﻣﯿﻠ ـﯿـﻮن ﺗـﻦ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮﺮات داﺷـﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻣﯿـﺰان ﺻــﺎدرات و

ﺗﻦ را ﻧﺸﺎن
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﻦ ﮐﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑ ﯿﻦ  ۲۳-۰و  ۳-۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻦ
واردات ﺳﻨ
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪوول  -۱ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﺎﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻗﻄﻌﻌﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﻬﻢ اﯾﺮﺮان
ﺧﯿﺮه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ذﺧ

ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ

))ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ(

ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻌﺎدن ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

۱۲۵۰

۱۰۰۰

ﺧﻮاف

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮕﺎن

۱۲۲۰

۸۵۰

ﺑﺎﻓﻖ

ﭼﺎدرﻣﻠﻮ

۳۴۲

۲۹۵

ﺑﺎﻓﻖ

ﭼﻐﺎرت

۱۱۰

۶۰

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
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ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷـﮑﻞ  ۱ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد در ﺑـﺎزهی زﻣـﺎﻧﯽ  ۲۰۱۳-۲۰۰۰روﻧـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺻﻌﻮدی ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ ﻧﻤـﻮدار ﻣﯿـﺰان

واردات ﺑــﺎ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﺑﺴـﯿﺎر ﮐــﻢ ،روﻧــﺪی ﻧﺰوﻟـﯽ و رو ﺑــﻪ ﺻــﻔﺮ را ﻃـﯽ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑــﺮ اﺳــﺎس
آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،رﺗﺒﻪی دﻫـﻢ

] ،[۲۰ ،۱۹ ،۱۷از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻇـﺎﻫﺮی ،رﺗﺒـﻪی ﯾـﺎزدﻫﻢ و از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺻـﺎدرات
رﺗﺒﻪی ﻫﺸﺘﻢ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ].[۱۹ ،۱۸

 -۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 -۳-۱ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ و ﺟﻬﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﺮان دارای ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ذﺧـﺎﯾﺮ ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ﺑـﻮده و در زﻣﯿﻨـﻪی
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۲ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻﺎدرات و واردات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾـﺮان و
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪی زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰۱۳-۲۰۰۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ در
ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ اﯾـﺮان ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺣـﺪود  ۹۵و  ۷۵درﺻـﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات اﯾﺮان از ﺳﺎل ۲۰۰۰

ﺗﺎ  ۲۰۱۳روﻧﺪی ﮐﺎﻣﻼً ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﯿﺰان واردات ،روﻧﺪی ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﻧﺰوﻟـﯽ و

رو ﺑﻪ ﺻﻔﺮ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ
ﻣﺼﺮف ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۳ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﻣﺼـﺮف ،ﺻـﺎدرات و واردات ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ
اﯾﺮان را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ و ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ.

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۰ﺣـﺪود  ۱۹درﺻـﺪ ) ۱۸۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ( ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺟﻬﺎن را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺳـﺎل  ۲۰۱۳ﺑـﻪ ﺣـﺪود ۲۳

درﺻﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﮐﺸـﻮر اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺣـﺪود  ۳۸-۱۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ،ﻃـﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی  ،۲۰۱۳-۲۰۰۰ﺟﺰء ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و در
اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﺧﻂ راﺳﺖ ،ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و واردات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ آﺳﯿﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و واردات ﺟﻬﺎن ،روﻧﺪی
ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴۳و  ۵۳درﺻﺪ ﻣﺼﺮف و

واردات ﺟﻬﺎن را دارا ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺣـﺪود  ۷۷و  ۸۳درﺻـﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣﺼـﺮف ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺰان واردات ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .ﻣﯿـﺰان ﺻـﺎدرات اﯾـﻦ ﻗـﺎره ﻧﯿـﺰ
ﻃﯽ  ۱۴ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﻧﺪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﯽ داﺷـﺘﻪ و ﺣـﺪود  ۶درﺻـﺪ از ﺻـﺎدرات ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ

ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ،ﺻﺎدرات و واردات ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾـﮏ ﺧـﻂ
راﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳-۲ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ده ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن
 -۳-۲-۱ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی  USGSاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،در ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮهی
ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدهی ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺟﻬﺎن  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﻋﯿﺎر آﻫﻦ )ﺑﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ۵۲درﺻـﺪ( ،ﻣﺤﺘـﻮای آﻫـﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ۸۸ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗـﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ

] .[۱۹در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﯿـﺮهی ﻗﻄﻌـﯽ )ﺣـﺪود ۲۱

درﺻﺪ ذﺧﯿﺮهی ﻗﻄﻌﯽ ﺟﻬﺎن( و  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﻣﺤﺘﻮای آﻫـﻦ ) ۱۹/۳درﺻـﺪ ﻣﺤﺘـﻮای آﻫـﻦ
ذﺧــﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌ ـﯽ ﺟﻬــﺎن( ،ﻣﻘــﺎم اول ﺟﻬــﺎن را ﺑــﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼــﺎص داده اﺳــﺖ و ﭘــﺲ از آن

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ،روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،اﮐـﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﻧـﺎدا ،وﻧـﺰوﺋﻼ و
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ۴ ،۶٫۳ ،۶٫۵ ،۶٫۹ ،۸٫۱ ،۲۳ ،۲۵ ،۳۱و  ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﯿﺮهی ﻗﻄﻌﯽ
و  ۲٫۴ ،۲٫۳ ،۲٫۳ ،۲٫۱ ،۵٫۲ ،۷٫۲ ،۱۴ ،۱۶و  ۲٫۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﻣﺤﺘـﻮای آﻫـﻦ ،در ردهﻫـﺎی

دوم ﺗﺎ دﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ]) [۱۹ ،۱۷ ،۱۴ﺷﮑﻞ  .(۴ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﮐﺸـﻮر اﮐـﺮاﯾﻦ ﺑـﺎ ۳۰

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﯿﺮهی ﻗﻄﻌﯽ ،ﻣﻘﺎم اول را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑـﻮد ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۳ﺑـﻪ
ردهی ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۳از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿـﺮهی ﻗﻄﻌـﯽ ،در
ردهی ﯾ ـﺎزدﻫﻢ ﺟﻬــﺎن ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ] .[۱۹ ،۱۷ ،۱۴ﺷــﮑﻞ  ۵ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻣﯿ ـﺰان ذﺧــﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻒﺷﺪهی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻦ اﯾﺮان و  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿـﺎ را ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
 ۲۰۱۳-۲۰۰۰ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﯿـﺰان ذﺧﯿـﺮهی ﮐﺸـﻒﺷـﺪه ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
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آن روﺳـﯿﻪ،
ﺟﻬﺎن را دارا ﺑﻮدده و ﭘـﺲ از ن
ﺗﻦ ﻣﻘﺎم اول ﺟﻬ
 ۲۰۱ ۳-۲۰۰۰اﮐﺮاﯾﻦ ﺎﺑﺎ  ۶۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻦ
ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﺮ ﯾﮑﺎ ،ﻫﻨﺪ ،ﺳﻮﻮﺋﺪ ،وﻧـﺰوﺋﻼ و اﯾـﺮان در
ﭼﯿﻦ ،اﺳﺘﺮﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻗﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،اﯾ ت
ردهﻫﺎی دووم ﺗﺎ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺮﺮار دارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  -۴ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮهی ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻦ اﯾﺮا ن و  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ در ﺳﺎل .۲۰۱۳

ﺑﺮﺗـﺮ دﻧﯿـﺎ ﻃـﯽ
ﯽ ،ﻗﻄﻌـﯽ و ﻣﺤﺘــﻮای آﻫـﻦ اﯾـﺮان و  ۱۰ﮐﺸـﻮر ﺮ
ﺷﮑﻞ  -۵ﻧﻤﻤﻮدار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰﺰان ذﺧﺎﯾﺮ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی .۲۰۱۳-۲۰۰۰۰
ﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎﺎل  ،25ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1393ﺻﺺ ...................... 212-191
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 -۳-۲-۲ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰ ۰ﺑـﻪ  ۱۹۲۹ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل
ﮓ آﻫﻦ ﺟﻬﺎن از  ۹۵۶ﻣﯿﻠﯿ ن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ

آﻣﺎرﻫــﺎی ﺟﻬــﺎﻧﯽ ،ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿ ـﺐ
اﺳــﺖ ] .[۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۵ﺑــﺮﺮ اﺳــﺎس ﻫ
 ۲۰۱۳اﻓ ــﺰـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﺳ
ﻦ ،آﻓﺮ ﯾﻘـﺎی ﺟﻨﻨـﻮﺑﯽ ،اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪهی
ﻞ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ،اﮐﺮاﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ

ﺳـﺎل ۲۰۱۳
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﺎﻧﺎدا و اﯾﺮان ،دده ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ و ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪ هی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺟﻬـﺎن در ل
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﺣـﺪود  ۹۰دررﺻـﺪ ﺳـﻨﮓ آﻫﻫـﻦ ﺟﻬـﺎن را ﺗﻮﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺷـﮑﻞ ۶

ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی -۲۰۰۰
ﺑﺮﺗـﺮ ﺟﻬـﺎن را ﻃ
ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ ﯿﯿﺮات ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﻨﮓ آﻫﻫـﻦ ده ﮐﺸـﻮر ﺑﺮ

ﺳـﺎل ۲۰۰۸
ل  ۲۰۰۰ﺗـﺎ  ۲۰۰۵و در ل
ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﻧﻧﻤـﻮدار از ﺳـﺎل
ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺮ
 ۲۰۱۳ﻧﺸ
 ۲۰۰اﯾـﻦ
ﺟﻬﺎن را دارا ﺑـﻮده ﮐﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۲۰۰۶و ۰۷
ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﻘﺎمم اول ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﻨﮓ آﻫﻦ ن
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۰۰۹ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﻖ
ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﮐﺸ

ﺗﻦ ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ،ﺑـﺰرگﺗـﺮ ﯾﻦ ﮐﮐﺸـﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﺪهی اﯾـﻦ
 ۵۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۹۵ﺗﺎ ۰
ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮ

ﻣﺎدهی ﻣﻌﺪﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

.۲۰۱۳
ﺳﺎلﻫﺎی ۳-۲۰۰۰
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ده ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮓ
ت
ﺷﮑﻞ  -۶ﻧﻤﻮدار

ﭼـﯿﻦ  ۱۴۵۱ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﺳـﻨﻨﮓ آﻫـﻦ
 ،۲۰۱۳ﮐﺸـﻮر ﭼ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻬﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ۳
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮدده ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰﺰان ﻓﻘﻂ  ۲۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﯿـﺰﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺖ ] .[۲۰ ،۱۱ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺻﺺ ..................... 212 -191
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ﮐﺸﻮر ﭼـﯿﻦ ،ﻗـﺎرهی آﺳـﯿﺎ و ﺟﻬـﺎن )در ﻓﺎﺻـﻠﻪی زﻣـﺎﻧﯽ  ،(۲۰۱۲-۲۰۰۰ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤـﻮدار ﺷـﮑﻞ ۶
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸـﻮر ﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۲۰۱۰روﻧـﺪی ﺻـﻌﻮدی داﺷـﺘﻪ و از آن ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ،
روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی روﺳـﯿﻪ ،اﮐـﺮاﯾﻦ ،آﻓﺮ ﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ،
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،ﮐﺎﻧـﺎدا و اﯾـﺮان ﻧﯿـﺰ در ﻓﺎﺻـﻠﻪی ﺳـﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۰ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎً
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -۳-۲-۳ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ﺟﻬـﺎن از  ۹۷۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۰ﻣـﯿﻼدی ﺑـﻪ
 ۱۸۶۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۳اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
 ۲۰۱۴ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ  ۲۰۰۸ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﺑﺮﺳـﺪ ] .[۷ﺑـﺮ اﺳـﺎس دادهﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد،

ﮐﺸــﻮر ﭼـﯿﻦ ﻫﻤــﻮاره از ﺳــﺎل  ۲۰۰۰ﺗــﺎ  ۲۰۱۳ﺑــﺎ ﯾـﮏ روﻧــﺪ ﮐــﺎﻣﻼً ﺻــﻌﻮدی ،ﺑــﺰرگﺗــﺮ ﯾﻦ

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر از
 ۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۰۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .ژاﭘﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮف ﺣـﺪود  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه دوم را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی ز ﯾﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ دارد.

ﺷﮑﻞ  ۷ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان و  ۹ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن )ﺑﻪﺟﺰ ﭼﯿﻦ(
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ
ز ﯾﺮا ﻓﺎﺻﻠﻪی ز ﯾﺎد ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﮐﻞ ﻧﻤﻮدار و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﯿـﺮ

ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ )ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﺗﻤﺮﮐـﺰ در ﻗﺴـﻤﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ
ﻧﻤﻮدار( ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗـﺪﺑﯿﺮ ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻧﻤـﻮد ﺑﻬﺘـﺮی ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻﻌﻮدی ﻣﺼﺮف ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ روﻧﺪی ﺛﺎﺑﺖ

و ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧـﺎﭼﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر دارﻧـﺪ .ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﻫﻨـﺪ ،روﺳـﯿﻪ ،ﮐـﺮهی

ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﮐﺮاﯾﻦ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺗﺎﯾﻮان و اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ردهﻫﺎی ﺳـﻮم
ﺗﺎ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان و ﻧﻪ ﮐﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪﺟـﺰ ﭼـﯿﻦ ﯽ
ﺷﮑﻞ  -۷ﻧﻤﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮓ
.۲۰۰۱۳-۲۰۰۰

 -۳-۲-۴ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات
 ۲۰۰۰ﺑـﻪ
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﺣﺪودد  ۵۰۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳـﺎل ۰
ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮓ
ت
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠ ﯽ ﻣﯿﺰان

ﺳـﺎس آﻣﺎرﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ،
رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ] .[۲۰ ،۱۱۸ﺑـﺮ اﺳ
 ۱۲۷۱ﻣﯿ ﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳـﺎﺎل  ۲۰۱۳ـ
آﻓﺮ ﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﮐﺮاﯾﻦ ،روﺳﯿﻪ ،ﺳﻮﺋﺪﺪ ،اﯾـﺮان،
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮااﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺮ
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸ
 ۲۰۱۳ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨـﻨﺪ ﮐـﻪ در
ﺟﻬﺎن در ﺳـﺎل ۳
ﻨﺪ ،ده ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺗﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺟ
ﻫﻠﻨﺪ و ﻫﻨﺪ
درﺻـﺪ ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ﺻـﺎدراﺗﯽ ﺟﻬـﺎﺎن را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ] .[۲۰ﺷـﮑﻞ ۸
ﺪ
ﺣﺪود ۹۱
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪ

ﻮر ﺑﺮﺗـﺮ ﺟﻬـﺎن ﻃ
ﺻﺎدرات ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ده ﮐﺸـﻮر
ﻧﻤﻮدار ﺗﻐ ﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺻ
ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی -۲۰۰۰

 ۲۰۱۳را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ ﻧﻤـﻮدار ﺗـﺎ ﺳـﺎـﺎل  ۲۰۱۱ﮐﺸــﻮر ﻫﻨـﺪ ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸـﻮر
ﺖ .روﻧـﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۱۳ﺑـﻪ ردهی دﻫﻫـﻢ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪههی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده ﻪ
لﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۰ﺗﻘﺮ ﯾﺒ ًﺎ ﺻـﻌﻮدی
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ددر ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﺎل
ﺻﺎدرات ﺳ

)ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ( ﻣﯽﺑﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎل ۲۰۱۵
آﻫﻦ ﺟﻬﺎن در ل
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺳﯿﺘﯽ ﮔﺮوپ ۲ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدررات ﺳﻨﮓ ﻦ
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ
ﺑﻪ  ۱۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻋﺎﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪی ﺳ

ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺮﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱ ۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۶۸۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻢ
ﻓﺖ ].[۱۵
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ده ﮐﺸﻮﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی .۲۰۱۳-۲۰۰۰
ﺷﮑﻞ  - ۸ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺳ

 -۳-۲-۵ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ واردات
آﻫﻦ ﺟﻬﺎن از  ۵۰۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ  ۱۲۷۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗـﻦ
ﻣﯿﺰان وارددات ﺳﻨﮓ ﻦ
ﮐﺸـﻮر ﭼـﯿﻦ ﺑـﺎ
ر
ﺳﺎس دادهﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد
در ﺳﺎل  ۲۰۱ ۳اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ] .[۲۰ ،۱۸ﺑﺮ اﺳ
 ۷۷ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ در ﺳـﺎل
واردات ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ در ﺳـﺎل  ، ۲۰۰۳و ﺣـﺪود ۷۸
ت
 ۱۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮﻮن ﺗﻦ
 ۲۰۱۳ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶﺗــﺮ ﯾﻦ ﻣﯿـﺰان وارردات را ﺑـﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده و از
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﭘﯿﺸـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ] .[۱۱۶ ،۸ﺑـﺮﺧﻼف رووﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺻـﻌﻮدی

ﺸـﻮرﻫﺎی
ﺸـﻮر ﭼـﯿﻦ ،ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ رروﻧـﺪ واردات ﺛــﺎﺑﺘﯽ دارﻧـﺪ .ﮐﺸ
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﮐﺸ
واردات ﺳﻨ

ﺗـﺎﯾﻮان ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،،اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ،ﮐﺎﻧـﺎدا و اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان
ژاﭘﻦ ،ﮐـﺮههی ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،آﻟﻤﻤـﺎن ،ﻫﻠﻨـﺪ ،ﺎ
واردات ﺣــﺪود  ۱۳۴ﺗــﺎ  ۴ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗــﻦ ،ﻣﻘــﺎمﻫــﺎی دووم ﺗــﺎ دﻫــﻢ وارردات ﺟﻬــﺎن را در ﺳــﺎل
ﺸـﻮر ﺑﺮﺗـﺮ
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰﺰان واردات ﺳﻨﻨﮓ آﻫﻦ  ۹ﮐﺸ
ص
 ۲۰۱۳ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺖ .در اﯾـﻦ
ﺳـﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۰در ﺷـﮑﮑﻞ  ۹ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﭼﯿﻦ ﻃـﯽ ل
ر
ﺸـﻮرﻫﺎ،
ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪی ز ﯾﺎد ﻣﯿﺰان وواردات ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸ
ﻧﻤـﻮدار ﻣﺮﺑـﻮط
ﺷﻮد.
ت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺬﺬف ﺷﺪه ﺗﺎ وارددات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﻮرﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﺷ
ﺑﻪ واردات
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ﻃـﯽ ﺳـﺎلﻫﺎی
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ اﯾﺮان و  ۹ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن ﺑـﻪﺟـﺰ ﭼـﯿﻦ ﯽ
ﺷﮑﻞ  -۹ﻧﻤﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﯿﺰان واردات ﮓ
.۲۰۰۱۳-۲۰۰۰

ﭼﻬــﺎرﻣﯿﻦ
اﯾ ـﺮان در ﺳــﺎل  ۲۰۱۳ﭘ ــﺲ از ﮐﺸــﻮرﻫﻫﺎی اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾ ـﻞ و آﻓﺮ ﯾﻘــﺎی ﺟﻨــﻮﺑﯽ ،ﭼ

ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ] [ ۱۶ ،۶و ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺣﺪود  ۹۷دررﺻﺪ ﺑﺎزار
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪههی ﺑﺰرگ ﮓ
ذﺧﺎﯾﺮ آن ﮐﻢ
ﺎری دارد اﻣﺎ ﺎ
ﺳﺖ ] .[۱ﭼﯿ ﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﺴﯿ ر
ﻫﻦ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳ
ﻫﺪف ﺻﺎددرات ﺳﻨﮓ آﻫ
ﻧﻤﯽرﺳـﺪ و
ﻣﻌﺎدن در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻤ
ن
ﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻞ ذﺧ
ﺑﺮداﺷﺖ ازز آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺰ ﯾﻨﻨﻪﺑﺮ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﻌﺎدن ﭼﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗـﻦ

ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ آنﻫـﺎ زﯾـﺮ  ۵ ۰۰ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ ـ
ذﺧﯿﺮه ﺑﯿ ﺶﺗﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣ
ﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﭼـﯿﻦ
ﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ
ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﺎﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﻪ
ﺳﻨﮓ آﻫـﻦ ،ﻫﺰ ﯾﻨــﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮓ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰد ﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف و ﺑﻬ

ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿ ﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
ب
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ

آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﻻﻻﺗﯿﻦ و آﻓﺮ ﯾﻘﺎ روی آورده اﺳﺖ
ﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼ ﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﺬف ﮐﺮدن  ۵۰درﺻـﺪ
ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ش
ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎدی داارﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻪ
واردات ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻫ
ﺗﻼش ﺧـﻮد را
ﺧﺎرﺟﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﻨﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻫـﺪف،
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﮔﺬاری ﺑﯿﺶﺗﺮ ددر ﻣﻌﺎدن ﺟ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ].[۱۰
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ﺷﮑﻞ  ۱۰ﻧﻤﻮدار داﯾﺮهای ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻﺎدرات و واردات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ
اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۳را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ ﻧﻤـﻮدار ،ﺳـﻬﻢ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ده ﮐﺸﻮر اول و ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪﺻﻮرت ز ﯾﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

 در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ :اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۲۹٫۵درﺻﺪ ،ﺑﺮزﯾﻞ  ۱۹٫۸درﺻﺪ ،ﭼـﯿﻦ  ۱۴درﺻـﺪ ،ﻫﻨـﺪ ۷٫۵درﺻﺪ ،روﺳﯿﻪ  ۵٫۳درﺻﺪ ،اﮐﺮاﯾﻦ  ۴٫۲درﺻﺪ ،آﻓﺮ ﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۳٫۳درﺻﺪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪهی
آﻣﺮ ﯾﮑﺎ  ۲٫۷درﺻﺪ ،ﮐﺎﻧﺎدا  ۲٫۱درﺻﺪ و اﯾﺮان  ۱٫۹درﺻﺪ.

 -در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺼﺮف :ﭼﯿﻦ  ۵۸٫۴درﺻﺪ ،ژاﭘـﻦ  ۷٫۲درﺻـﺪ ،ﻫﻨـﺪ  ۶٫۶درﺻـﺪ ،روﺳـﯿﻪ ۴٫۱

درﺻﺪ ،ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۳٫۴درﺻﺪ ،اﮐﺮاﯾﻦ  ۲٫۶درﺻﺪ ،اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ  ۲٫۴درﺻـﺪ،
آﻟﻤﺎن  ۲٫۲درﺻﺪ ،ﺑﺮزﯾﻞ  ۱٫۹درﺻﺪ ،ﺗﺎﯾﻮان  ۱٫۱درﺻﺪ و اﯾﺮان  ۰٫۹درﺻﺪ.
 -در زﻣﯿﻨﻪی ﺻﺎدرات :اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۴۶٫۸درﺻـﺪ ،ﺑﺮزﯾـﻞ  ۲۵٫۶درﺻـﺪ ،آﻓﺮ ﯾﻘـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ ۴٫۶

درﺻﺪ ،ﮐﺎﻧﺎدا  ۳درﺻﺪ ،اﮐﺮاﯾﻦ  ۳درﺻـﺪ ،روﺳـﯿﻪ  ۲درﺻـﺪ ،ﺳـﻮﺋﺪ  ۱٫۸درﺻـﺪ ،اﯾـﺮان ۱٫۸
درﺻﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ  ۱٫۷درﺻﺪ و ﻫﻨﺪ  ۱درﺻﺪ.
 در زﻣﯿﻨﻪی واردات :ﭼﯿﻦ  ۶۱درﺻﺪ ،ژاﭘﻦ  ۱۰٫۵درﺻﺪ ،ﮐـﺮه ﺟﻨـﻮﺑﯽ  ۵٫۲درﺻـﺪ ،آﻟﻤـﺎن ۳٫۱درﺻﺪ ،ﻫﻠﻨﺪ  ۲٫۴درﺻﺪ ،ﺗـﺎﯾﻮان  ۱٫۶درﺻـﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ  ۱٫۲درﺻـﺪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ  ۰٫۹درﺻـﺪ،

ﮐﺎﻧﺎدا  ۰٫۵درﺻﺪ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ۰٫۳درﺻﺪ و اﯾﺮان ﺻﻔﺮ درﺻﺪ.

 -۳-۳ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ،ﺻﺎدرات و واردات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن ﻃـﯽ

ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۰در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱۱ﺗﺎ  ۱۴ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل ،۲۰۱۳
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ  ۳۱٫۷درﺻﺪ ،آﺳﯿﺎ  ۲۲٫۹درﺻﺪ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۲۰٫۸درﺻـﺪ ،اﯾـﺎﻻت ﻣﺴـﺘﻘﻞ

ﻣﺸﺘﺮک اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ) ۱۰٫۶ ۳(CISدرﺻـﺪ ،آﻣﺮ ﯾﮑـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ  ۵٫۷درﺻـﺪ ،آﻓﺮ ﯾﻘـﺎ  ۴٫۲درﺻـﺪ،
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  ۲درﺻﺪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ )ﺷﺎﻣﻞ  ۲۷ﮐﺸﻮر(  ۱٫۵درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد

اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ  ۱۱ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۰۲-۲۰۰۰آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و از

ﺳﺎل  ۲۰۱۱-۲۰۰۳آﺳﯿﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﻬـﺎن را داﺷـﺘﻪاﻧﺪ .ﻗـﺎرهی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ﺑـﺎ
داﺷﺘﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )ﮐﻪ رﺗﺒـﻪی اول ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺟﻬـﺎن در ﺳـﺎل  ۲۰۱۳را در اﺧﺘﯿـﺎر دارد( ،در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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)اﻟﻒ(

)ب(

)ج(

)د(

ﺻـﺎدرات )ج( و وواردات )د(
ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ )اﻟـﻒ( ،ﻣﺼـﺮف )ب( ،ﺻ
ن
ﺳـﻬﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺷﮑﻞ  -۱۰ﻧﻤﻮدار داﯾـﺮهای ﺳ
ﺳﺎل .۲۰۱۳
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ااﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ در ل

ﺻﺺ ..................... 212 -191
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ﻳﻤﻲ
رﺿﺎ اﺣﻤﺪي و ادﻳﺒﻪ ﻛﺮﻳﻤ

ﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی .۲۰۱۳-۲۰۰۰
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮓ
ت
ﺷﮑﻞ  -۱۱۱ﻧﻤﻮدار

ﺻـﻌﻮدی و
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺻ
ﻓ
ﺸﻮر ﭼﯿﻦ،
ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﮐﺸﻮ
در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺎرهی آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺧ
ﻧـﻮاﺣﯽ ﺟﻬـﺎن را ددارد ] [۹و  ۷۶۶٫۴درﺻـﺪ ﻣﺼـﺮﺮف ﺟﻬـﺎن را دداراﺳـﺖ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺣ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ ،اﻗﯿﺎﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ و
 ،CISآﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،آﻣﺮ ﯾﮑﮑﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ ،ﺧ
اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ )S ،(۲۷
.(۱۲
ﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲
ﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴ
رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺼ
آﻓﺮ ﯾﻘﺎ ﺑﻪﺗﺮﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎﺋﺰ ﻪ

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی .۲۰۱۳-۲۰۰۰
ﺷﮑﻞ  - ۱۲ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻨﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﯽ

ﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎﺎل  ،25ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1393ﺻﺺ ...................... 212-191
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 ۷٫۲درﺻـﺪ،
ﺻـﺪ ،آﻓﺮ ﯾﻘـﺎ ۷
درﺻﺪ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﻮﺑﯽ  ۲۷٫۹درﺻ
،
در ﺳﺎل  ۲۰۱ ۳اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ۴۸٫۳
۳٫۵ (۲۷
ﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ )۷
آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ  ۴٫۷۷درﺻﺪ ،اﺗﺤ
 ۵٫۴درﺻﺪ ،ﺮ
 ۵٫۵ CISدرﺻﺪ ،آﺳﯿﺎ ۴

ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧـﺪ .ﻣﻄـﺎﺑﺑﻖ ﺷـﮑﻞ
ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧ
ت
درﺻﺪ و ﺧﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  ۲٫۱درﺻﺪ
ﺸـﻮر ﺑﺮزﯾـﻞ ،رﺗﺒﺒـﻪی اول
ﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑـﻪﻪ واﺳـﻄﻪی ﮐﺸ
 ۲۰۰۸-۲۰۰۰آﻣﺮ ﯾﮑ
۲
ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳ﻃﯽ ﺳ
ﺻــﺎدرات را داﺷــﺘﻪ اﻣــﺎ از آن ﺑــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯿﻪ ﺑــﺎ ﺻــﺎدرات ﺑـﯿﺶﺗــﺮ ﺳــﻨﮓ آﻫــﻦ ﮐﺸــﻮر
ﺖ.
ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،رروﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺮ

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ
ﺻﺪ ،اﺗﺤﺎدﯾـﻪی ااروﭘـﺎ ) ۱۲٫٫۳ (۲۷درﺻـﺪ ،ﺧ
آﺳﯿﺎ  ۸۲٫۵درﺻ
در زﻣﯿﻨﻪ ی واردات ﻧﯿﺰ ﺳ
 ۰٫۴درﺻـﺪ،
ﮑـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ ۰
 ۱٫۷درﺻﺪﺪ ،آﻣﺮ ﯾﮑﺎی ﺷﻤﻤﺎﻟﯽ  ۱٫۲درﺻﺪﺪ ،آﻓﺮ ﯾﻘﺎ  ۰٫۵ددرﺻﺪ ،آﻣﺮ ﯾ ﺎ
ﮑﻞ .(۱۴
 ۰٫۲ CISدرﺻــﺪ واردات ﺟﻬــﺎن را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨـﺪ )ﺷـﮑ
اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ  ۰٫۳درﺻﺪ و S
ﺷﮑﻞ  ۱۴ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﮐﻪ ﻗﺎرهی آﺳـﯿﺎ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ وارداات ﺑﺴـﯿﺎر ز ﯾـﺎﺎد ﮐﺸـﻮر ﭼـﯿﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
واردات ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧ
ت
ﺼﺮف ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﻧﻤﻮدار ﻣﺼ

.۲۰۱۳-۲۰۰۰
۲
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﯽ
ﺷﮑﻞ  - ۱۳ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺳ

ﮐﺸـﻮر اﯾـﺮان و
ر
ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ
ف ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮓ
ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف
در ﺟﺪول  ۲ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻢ
ﺻـﻪ ﺷـﺪه
ﺳـﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳-۲۰۰۰ﺧﻼﺻ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻـﺎﺣﺐ ﻧـﺎم اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ در دﻧﯿـﺎ ،ﻃـﯽ ﺳ
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻌﺘﺒــﺮ در ارﺗﺒـﺎط ﺑــﺎ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪﺪ ،ﻣﺼـﺮف ،ﺻــﺎدرات و
اﺳﺖ .از آآنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ر

ﺧـﺎص ﻣـﻮرد
ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ،در ﻧﺎﺎﺣﯿـﻪ ﯾـﺎ ﻗـﺎره ﯾـﺎ ﻣﺠﻤـﻊ ص
واردات ﺳﻨ
ﺻﺺ ..................... 212 -191
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ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی .۲۰۱۳-۲۰۰۰
ﺷﮑﻞ  - ۱۴ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان واردات ﺳﻨﻨﮓ آﻫﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﯽ

ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داددهﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪوول ﻫـﻢ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آننﻫﺎ ،ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ددﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷ
دادهﻫــﺎی اﯾ ـﻦ ﺟــﺪﺪول ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫﻨــﺪ ﮐــﻪ ﮐﺸ ــﻮر ﭼ ـﯿﻦ
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ﺑــﺰرگﺗــﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪه ،ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨــﺪﺪه و واردﮐﻨﻨــﺪﺪهی ﺳــﻨﮓ آﻫـــﻦ و ﻫﻨــﺪ ﺑــﺰررگﺗــﺮ ﯾﻦ
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ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪههی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻗﺎرهی آﺳﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﻨﻄ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه  ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،ﻣﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻮد.
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رﺿﺎ اﺣﻤﺪي و ادﻳﺒﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ

 -۴ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۳ﻣـﯿﻼدی ،از ﻧﻈـﺮ ﻣﯿـﺰان ذﺧﯿـﺮهی ﻗﻄﻌـﯽ،

ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨـﺪ ،اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ،اﮐـﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﻧـﺎدا،
وﻧﺰوﺋﻼ و ﺳﻮﺋﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺘﻮای آﻫﻦ ،ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾـﻞ ،روﺳـﯿﻪ ،ﭼـﯿﻦ،
ﻫﻨﺪ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،اﮐﺮاﯾﻦ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ و ﺳﻮﺋﺪ ،ﺣـﺎﺋﺰ رﺗﺒـﻪﻫﺎی اول ﺗـﺎ دﻫـﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺤﺘـﻮای آﻫـﻦ ﺟﻬـﺎن ﻗـﺮار

دارد .از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ ،اﮐﺮاﯾﻦ ،آﻓﺮ ﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﯾﺮان ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ رﺗﺒـﻪﻫﺎی اول ﺗـﺎ دﻫـﻢ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼـﺮف ﺳـﻨﮓ آﻫـﻦ ،ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﭼـﯿﻦ ،ژاﭘـﻦ ،ﻫﻨـﺪ ،روﺳـﯿﻪ ،ﮐـﺮهی ﺟﻨـﻮﺑﯽ،

اﮐﺮاﯾﻦ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮزﯾﻞ و ﺗﺎﯾﻮان ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗـﺎ دﻫـﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ اﯾﺮان رﺗﺒﻪی ﯾﺎزدﻫﻢ را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ .از ﻧﻈـﺮ ﻣﻘـﺪار
ﺻﺎدرات ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،آﻓﺮ ﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﮐـﺮاﯾﻦ ،روﺳـﯿﻪ،
ﺳــﻮﺋﺪ ،اﯾـﺮان ،ﻫﻠﻨــﺪ و ﻫﻨــﺪ ،و از ﻧﻈــﺮ ﻣﯿـﺰان واردات ﻧﯿـﺰ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﭼـﯿﻦ ،ژاﭘــﻦ ،ﮐــﺮهی

ﺟﻨﻮﺑﯽ ،آﻟﻤﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﺗـﺎﯾﻮان ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ،ﮐﺎﻧـﺎدا و اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ رﺗﺒـﻪﻫﺎی اول ﺗـﺎ دﻫـﻢ را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯿﺰان واردات اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ از ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺧـﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار
اﺳﺖ و ﻗﺪرت اول اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾـﺪ اﻣـﺎ در ﻗـﺎرهی آﺳـﯿﺎ و ﮐـﻞ ﺟﻬـﺎن ،ﻫﻨـﻮز از

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪی
ز ﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺣﺴﺎبﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﮐﻢ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
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