


بــا جهانــی شــدن اقتصــاد و گســترش پیوندهــای اقتصــادی کشــورها 
ــا یکدیگــر، آمــار، داده هــا و شــاخص هــای مقایســه ای، اهمیتــی  ب
بیــش از پیــش یافتــه اســت. برهمیــن اســاس برخــی ســازمان هــای 
ــار و  ــن آم ــار ای ــردآوری و انتش ــه گ ــدام ب ــی اق ــن الملل ــر بی معتب

شــاخص هــا در دوره هــای  زمانــی منظــم نمــوده انــد. 
ــور  ــی کش ــواد معدن ــت م ــن وضعی ــاع از آخری ــت اط ــی اس بدیه
خواهــد توانســت نقشــی بــه ســزا در تصمیــم گیــری هــای اقتصــادی  
ســرمایه گــذاران و فعــاالن تجــاری و دیگــر ذینفعــان داشــته باشــد. 
در ایــن راســتا پایــگاه ملــی داده هــای علــوم زمیــن ســعی خواهــد 
ــدن  ــوزه مع ــاری در ح ــات آم ــتمر گزارش ــار مس ــا انتش ــا ب ــود ت نم
ــه فراهــم نمــودن  ــی مشــخص، ضمــن کمــک ب در دوره هــای زمان
شــفافیت در فضــای کان اقتصــادی کشــور، دسترســی فعــاالن ایــن 

ــه اطاعــات تســهیل نمایــد. ــه اینگون حــوزه را ب
ــران در  ــت آهــن در ای ــاری وضعی ــه بررســی آم ــش رو ب ــزارش پی گ

ــه اســت. ــی پرداخت ــاده معدن ــن م ــن ای ــره تأمی ــی زنجی توال
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ت آهن در ایران 
ش آماری وضعی
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فرآیند تولید آهن

نمودار2- میزان و سهم کشورها از تولیدات سنگ آهن جهان

1-2-تولیدات آهن خام )سنگ آهن(
ــال 2015 در  ــده، در س ــر ش ــمی منتش ــار رس ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ــد شــده اســت.  ــان تولی ــن در جه ــن ســنگ آه ــارد ت حــدود 1/6 میلی
بزرگتریــن تولیدکننــدگان ســنگ آهــن در جهــان کشــورهای اســترالیا، 
ــه تنهایــی ســاالنه  چیــن و برزیــل هســتند. اســترالیا در ســال 2015 ب
حــدود 32 درصــد از تولیــدات جهانــی )بیــش از 500 میلیــون تــن( را

ــا 371 و  ــب ب ــه ترتی ــل ب ــن و برزی ــورهای چی ــته و کش ــار داش در اختی
275 میلیــون تــن تولیــد )معــادل بــا  24 و 17 درصــد از مجمــوع 
ــران  ــور ای ــد. کش ــه ان ــرار گرفت ــوم ق ــگاه دوم و س ــان( در جای ــد جه تولی
ــه  ــدی رتب ــهم 1.6 درص ــن و س ــون ت ــد 26 میلی ــا تولی ــال ب ــن س در ای
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــان را ب ــن در جه ــنگ آه ــد س ــم تولی ده

جدول1- میزان اکتشافات و ذخیره )قطعی و احتمالی( سنگ آهن 

1-فرآیند تولید آهن
1-1- ذخایر 

بــر اســاس اعــام ســازمانهای بیــن المللــی )USGS , 2017( مجمــوع 
ذخایــر ســنگ آهــن جهــان حــدود 170 میلیــارد تــن اســت کــه عمده 
ــر ســنگ آهــن اســترالیا 52  ــرار دارد. ذخای آن در کشــور اســترالیا ق
میلیــارد تــن عنــوان شــده اســت. پــس از اســترالیا، روســیه، برزیــل و 
چیــن بــه ترتیــب بــا 25 ، 23 و 21 میلیــارد تــن در رتبــه هــای دوم 
تــا چهــارم قــرار دارنــد. ایــران بــا دارا بــودن 2/7 میلیــارد تــن ذخایــر 
ــه اســت.   ــای گرفت ــان ج ــم جه ــام ده ــن در مق ــده آه ــایی ش شناس

بــر اســاس اکتشــافات جدیــد انجــام شــده در ســطح کشــور در شــش ماهه 
نخســت 1396، ذخیــره قطعــی آهــن 0/9 میلیــون تن گزارش شــده اســت. 
هزینــه عملیــات اکتشــافی در ســطح کشــور از 13 میلیــارد ریــال در ســال 
1394 بــه رقمــی بالــغ بــر 31 میلیــارد ریال در ســال 1395رســیده اســت.
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نمودار1- میزان و سهم کشورها از ذخایر سنگ آهن در جهان   

آهــن چهارمیــن عنصــر فــراوان در زمیــن بــوده و اکســید آن حــدود 5 
درصــد از پوســته زمیــن را شــامل می شــود. کانی هــای معدنــی رایــج 
ــی  ــت )Fe3O4( م ــت )Fe2O3( و مگنتی ــارت از هماتی ــنگ آهن عب س
باشــد. کانســارهای آهــن در ســنگهای ماگمایــی و رســوبی یافــت مــی 
شــوند و کانســارهاي آهــن رســوبي 90 درصــد ذخیــره آهــن دنیــا را 
شــامل مــي شــوند. ســن  ایــن نــوع کانســارها اغلــب پرکامبرین اســت.

آهــن از جملــه بــا ارزش تریــن مــواد معدنــی فلــزی اســت کــه بـــه 
عنـوان مـاده اولیـه در صـنایع مختلـف کـاربرد داشـته و نقـش بســیار

مهمــــی در توســـعه صنعتــی کشــورها ایفــا مــی کنــد. همچنیــن ســنگ 
آهــن مــاده اولیــه تولیــد فــوالد اســت کــه کاربــرد بســیار گســترده ای در 
ــه  توســعه زیرســاخت هــا، راه ســازی، حمــل و نقــل، ماشــین آالت و ... ب
ــر اســاس آمــار موجــود،  خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه دارد. ب
ــور  ــار کش ــان در چه ــن جه ــنگ آه ــر س ــد از ذخای ــدود 70 درص در ح
اســترالیا، برزیــل، روســیه و چیــن شناســایی شــده اســت. چیــن یکــي از 
بزرگتریــن مصــرف کننــدگان ســنگ آهــن دنیــا بــوده و جــزء بزرگتریــن 

تولیــد کننــدگان فــوالد در جهــان نیــز مــي باشــد.

)وزارت صنعت، معدن ، تجارت 2017(

(USGS, 2017)

(WMD, 2017)
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فرآیند تولید آهن

نمودار3- روند تولید سنگ آهن در جهان و ایران

نمودار4- سهم تولیدات آهن ایران از جهان در بازه زمانی 15 ساله  

در ارزیابــی رونــد تولیــدات ســنگ آهــن در جهــان در بــازه زمانــی 
5 ســاله منتهــی بــه ســال 2015، میــزان تولیــدات بویــژه تــا ســال 
2013 افزایــش یافتــه و بــا نــرخ رشــد 6 درصــد از 1321 میلیــون 
تــن  میلیــون   1573 بــر  بالــغ  رقمــی  بــه  دوره  ابتــدای  در  تــن 
در  آهــن  ســنگ  تولیــدات  رونــد  اســت.  رســیده  دوره  انتهــای  در 
ایــن دوره در ایــران نیــز همســو بــا جهــان افزایشــی بــوده اســت. 
ــرخ رشــد ــا ن ــا ســال 2013 شــتاب بیشــتری داشــته و ب ــش ت ــن افزای ای

ــون  ــه 25 میلی ــال 2011 ب ــن در س ــون ت ــدی از 19 میلی  15 درص
تــن در ســال 2013 رســیده اســت. رونــد تولیــدات آهــن در ایــران در 
ادامــه دوره تــا ســال 2015 رونــد تقریبــا ثابتــی )نــرخ رشــد کمتــر از 1 
درصــد( داشــته و  از 25/3 میلیــون تــن بــه 25/8 میلیــون تــن تغییــر 
یافتــه اســت کــه از جملــه دالیــل عمــده ایــن امــر کاهــش قیمــت آهــن 

در بازارهــای جهانــی عنــوان شــده اســت. 
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(WMD, 2017)

ــران از تولیــدات آهــن در جهــان  ــا تغییــرات مذکــور، ســهم ای متناســب ب
تــا ســال 2013 بــا شــیب تنــدی افزایــش یافتــه و از 1/4 درصــد بــه 1/7 
درصــد در ســال 2013 افزایــش یافتــه، امــا از ســال 2013 تــا  ســال 2015 
ــد  ــر خــاف رون ــران )ب ــدات در ای ــزان تولی ــودن می ــت ب ــه ثاب ــا توجــه ب ب
افزایشــی جهــان( ســهم ایــران از تولیــد جهانــی کاهــش یافتــه و بــه 1/6 در 

ســال 2015 رســیده اســت.

ــک  ــور در ی ــادن کش ــدات مع ــن از تولی ــدات آه ــهم تولی ــودار 5 س نم
دوره زمانــی 15 ســاله را نشــان مــی دهــد. نکتــه قابــل تأمــل در نمــودار 
کاهــش ســهم تولیــدات آهــن از تولیــدات معادن کشــور در ســال 2011 
اســت که از 37/5 درصد در ســال 2010  به 9/9 درصد در ســال 2011

 )نرخ رشد 73-درصد( کاهش یافته است.

نمودار 5 - سهم تولیدات آهن از تولیدات مواد معدنی در کشور در بازه زمانی 
15ساله  

)مرکز آمار ایران، 2015( 

(WMD, 2017)
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فرآیند تولید آهن

نمودار 6 - میزان تولید فوالد خام در کشورهای مختلف جهان ) 2015(

1-4 - محصوالت آهن
ــن  ــون ت ــدود 800 میلی ــد ح ــا تولی ــال 2015 ب ــن در س ــور چی کش
فــوالد خــام )معــادل 49.8 درصــد از کل تولیــدات جهانــی( رتبــه اول 
ــس از  ــه خــود اختصــاص داده و پ ــان را ب ــوالد خــام در جه ــد ف تولی
ــه ــاالت متحــده ب ــد و ای ــن، هن ــاد کشــورهای ژاپ ــاف زی ــا اخت آن ب

ترتیــب بــا 105، 89 و 87 میلیــون تــن در رده هــای بعــدی جــای         
گرفتــه انــد. ایــران در ایــن ســال بــا تولیــد حــدود 16 میلیــون تــن فــوالد 
خــام )معــادل 0/9 درصــد از جهــان( در رتبــه چهاردهــم دنیــا قــرار داشــته 

اســت.

ســاله   9 زمانــی  بــازه  یــک  در  ایــران  در  خــام  فــوالد  تولیــد 
)2014-2005( بــا میانگیــن نــرخ رشــد  6/6  درصــدی  از 10 
ــن ــون ت ــر 17 میلی ــغ ب ــی بال ــه رقم ــال 2005 ب ــن در س ــون ت میلی

در ســال 2014 افزایش یافته اســت. ســهم ایــران از تولیدات فــوالد در جهان 
از 0/8 درصــد در ســال 2006 بــه 1 درصــد در ســال 2015 رســیده اســت.
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1-3- معادن آهن 
بزرگتریــن معــادن آهــن دنیــا برحســب ذخیــره، عیــار و تولیــد ســاالنه 
در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت. از ایــن میــان معــدن کاراجــاس در 
برزیــل بــا ذخیــره 7/2 میلیــارد تــن و متوســط عیــار 66 درصــد در رتبــه 

اول قــرار گرفتــه اســت.
معــدن آهــن ســنگان بــا 1/2 میلیــارد تــن ذخیــره و عیــار متوســط 47

تــا 60 درصــد و گل گهــر بــا 1/1 میلیــارد تــن ذخیــره و عیار متوســط 
57 درصــد بزرگتریــن معــادن آهــن شناســایی شــده بــزرگ مقیــاس 
در ایــران بــوده و منابــع اصلــی تأمیــن کننــده آهــن در کشــور مــی 
باشــند. ایــن معــادن در مجمــوع  50 درصــد از ذخایــر ســنگ آهــن 

کشــور را در بــر مــی گیرنــد.

جدول 2 - ده معدن بزرگ سنگ اهن در جهان بر اساس تناژ، تیپ و عیار

جدول 3 - معادن بزرگ مقیاس سنگ آهن در ایران بر اساس تناژ، تیپ و عیار

)پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور2016(

(Worldsteel association, 2016) 

(http://www.mining-technology.com)
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نمودار 9 - روند تولیدات آهن اسفنجی )DRI( در ایران و سهم آن از جهان

نمودار 10 - روند تولید محصوالت فرآوری آهن در ایران در سالهای اخیر 

6

 )مرکز آمار ایران، 2015(

نمودار 7 - عملکرد تولید فوالد در ایران در بازه زمانی 9ساله 

)سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، 2014(

نمودار 8 - سهم ایران از تولیدات فوالد در جهان در بازه زمانی 9 ساله

ــال  ــن در س ــارد ت ــان از 1,1 میلی ــفنجی در جه ــن اس ــدات آه تولی
ــد 3,2  ــرخ رش ــا ن ــال 2014 ب ــن در س ــارد ت ــه 1,3 میلی 2010 ب
ــرخ  ــا ن ــران ب ــن اســفنجی در ای ــدات آه ــش داشــته اســت تولی افزای
رشــد 13 درصــد از 10 میلیــون تــن در ســال 2010 بــه 17 میلیــون 

ــت. ــیده اس ــال 2014  رس ــن در س ت
ــه ــن محصــول از 0/95 درصــد ب ــی ای ــران از تولیــدات جهان ســهم ای

ــد  ــزان تولی ــت. می ــه اس ــش یافت ــال 2014 افزای ــد در س  1/4 درص
محصــوالت فــرآوری شــده آهــن در ایــران در ســال 2015 رقمــی بالــغ 
ــرآوری شــده شــامل  ــوده اســت. محصــوالت ف ــن ب ــر 30 میلیــون ت ب
ــن  ــنگ آه ــد( و س ــه )23 درص ــد(، گندل ــن )60 درص ــانتره آه کنس

ــوده اســت. ــه بنــدی شــده )17 درصــد( ب دان

(WMP, BGS, 2014)

(Worldsteel association, 2016) 
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نمودار 12 - سهم ایران از صادرات جهانی سنگ آهن در بازه زمانی 9 ساله

همچنیــن ایــران در ســال 2016 بزرگتریــن صادرکننــده ســنگ آهــن 
ــدی از  ــهم  85 درص ــودن س ــا دارا ب ــوده و ب ــه ب ــه خاورمیان در منطق
ــه  ــه اول منطق ــب در رتب ــدون رقی ــن، ب مجمــوع صــادرات ســنگ آه

قــرار گرفتــه اســت. 
ــون  ــر 108 میلی ــغ ب ــی بال ــا صادرات ــن ب ــور چی ــال 2016 کش در س
ــوده  تــن فــوالد، بزرگتریــن صــادر کننــده ایــن محصــول در جهــان ب
ــان  ــوالد در جه و ســهمی حــدود 23 درصــد از کل ارزش صــادرات ف
ــهم 1/2  ــودن س ــا دارا ب ــران ب ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــوالد در جه ــم صــادرات ف ــام نوزده درصــدی در مق

اســت.
ــال  ــا س ــال 2006 ت ــان از س ــوالد در جه ــادرات ف ــران از ص ــهم ای س
ــد در  ــه 0/09 درص ــد ب ــته و از 0/5 درص ــی داش ــد کاهش 2013 رون
ســال 2013 رســیده اســت. پــس از ایــن ســال ســهم مذکــور بــا رشــد 
ــه 1/3 درصــد در ســال 2016 رســیده  ــوده و ب چشــمگیری مواجــه ب

اســت.
ســهم ایــران از صــادرات فــوالد در منطقــه خاورمیانــه نوســاتات زیــادی 
داشــته و در بــازه زمانــی 10 ســاله از 2006 تــا 2016 از 74/8 درصــد 

بــه 62 درصــد تقلیــل یافتــه اســت.
ایران در سال 2016 بزرگترین صادرکننده مستقیم فوالد در منطقه 

بوده و پس از آن امارات متحده عربی با سهم 36 درصدی قرار گرفته 
است. 

2- تجارت آهن

2-1- صادرات 
 در ســال 2016 کشــور اســترالیا بــا دارا بــودن ســهم 54 درصــدی از 
مجمــوع صــادرات ســنگ آهــن در جهــان، بزرگتریــن صــادر کننــده 
ــا  ــل ب ــس از آن برزی ــوده و پ ــن کشــورها ب ــی در بی ــاده معدن ــن م ای

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  ســهم 24 درصــدی رتبــه دوم را ب

ــدود  ــال، ح ــن س ــن در ای ــی آه ــادرات جهان ــران از ارزش ص ــهم ای س
0/9 درصــد معــادل 13 میلیــون تــن بــوده و ایــران در جایــگاه یازدهــم 

جهــان قــرار داشــته اســت.

نمودار 11 - میزان و سهم کشورها از صادرات سنگ آهن در جهان  

7

نمودار 13 - سهم کشورها از صادرات سنگ آهن در منطقه خاورمیانه )2016(

(Worldsteel association, 2016) 

(Worldsteel association, 2016) 

(Steel statistical yearbook, 2016)

ســهم ایــران از صــادرات جهانــی ســنگ آهــن از ســال 2006 تــا 2013 
بــا نوســانات انــدک همــواره رو بــه افزایــش بــوده و بــا نــرخ رشــد 19 

درصــد از 0/5 بــه 1/7 درصــد رســیده اســت. 

ــه و  ــش یافت ــدی کاه ــا شــیب نســبتاً تن ــال 2013 ب ــور از س ــهم مذک س
ــرخ رشــد9 -  ــر از 0/9 درصــد در ســال 2015 رســیده اســت )ن ــه کمت ب

درصــد(. 
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نمودار 14 - سهم ایران از صادرات جهانی فوالد در بازه زمانی 9 ساله

نمودار 17 - میزان و سهم کشورها از صادرات مستقیم فوالد در منطقه خاورمیانه )2016(

نمودار 16 - سهم ایران از صادرات فوالد در منطقه خاورمیانه در بازه زمانی 10 ساله

8

نمودار 15 - سهم ایران از صادرات جهانی فوالد در بازه زمانی 10 ساله
(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)
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نمودار20 - میزان و سهم کشورها از واردات فوالد در جهان )2016( 

ایــاالت متحــده آمریــکا در ســال 2016، بــا 31 میلیــون تــن واردات 
فــوالد )ســهم 7.5 درصــدی( بزرگتریــن وارد کننــده ایــن مــاده معدنی 
ــوده اســت و پــس از آن آلمــان و ســپس آفریقــا در بیــن کشــورها ب

ــران از  ــهم ای ــد. س ــه ان ــرار گرفت ــدی ق ــای بع ــی در رده ه ــره جنوب و ک
ــادل  ــد مع ــدود 1/1 درص ــال، ح ــن س ــوالد در ای ــی ف ــزان واردات جهان می
4/7 میلیــون تــن بــوده و در جایــگاه 28 جهــان قــرار گرفتــه اســت.  

2-2 - واردات 
در ســال 2016 کشــور چیــن بــا دارا بــودن ســهم 65 درصــدی از میــزان 
واردات ســنگ آهــن جهــان، بزرگتریــن وارد کننــده ایــن مــاده معدنــی 
در بیــن کشــورها بــوده اســت و پــس از آن بــا فاصلــه زیــاد کشــورهای 
ــد.  ــته ان ــای داش ــای دوم و ســوم ج ــام ه ــی در مق ــره جنوب ــن و ک ژاپ
ــال،  ــن س ــن در ای ــنگ آه ــی س ــزان واردات جهان ــران از می ــهم ای س

حــدود 0/03 درصــد معــادل 492 هــزار تــن بــوده و در جایــگاه 39 
ــنگ  ــی س ــران از واردات جهان ــهم ای ــت. س ــه اس ــرار گرفت ــان ق در جه
از 0/18 درصــد  و  داشــته  رونــد کاهشــی  اخیــر  در ســالهای  آهــن 
اســت. رســیده   2015 ســال  در  درصــد   0/03 بــه   2006 ســال  در 

نمودار 18 -میزان و سهم کشورها از واردات سنگ آهن در جهان )2016(

9

(World steel association, 2016)

(World steel association, 2016)

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)

نمودار 19 - سهم ایران از واردات جهانی سنگ آهن در بازه زمانی 9 ساله
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2-2-قیمت 
ــوده،  ــه کاهــش ب ــی از ســال 2013 رو ب  قیمــت آهــن در بازارهــای جهان
بطوریکــه از 150 دالر )آمریــکا( بــه رقمــی حــدود 40  دالر )آمریکا( کاهش 
یافتــه اســت کــه یکــی از دالیــل عمــده آن افزایــش ظرفیــت تولیــد ســنگ 

آهــن در چیــن اســت.

 کاهــش قیمــت آهــن تــا اواخــر ســال 2015 همچنــان ادامــه داشــته 
امــا بعــد از آن شــاهد رونــد افزایــش قیمــت ســنگ آهــن در بازارهــای 

جهانــی هســتیم.

4-2- مصرف 
بــر اســاس آخریــن گــزارش هــای رســمی منتشــر شــده، چیــن در 
ســال 2016 میــادی بــا دارا بــودن ســهم 44 درصــدی بــه عنــوان 
بزرگتریــن مصــرف کننــده فــوالد در دنیــا بــوده اســت. 10 کشــور نخســت            
ــرف  ــد از کل مص ــوع 75 درص ــان، در مجم ــوالد در جه ــده ف ــرف کنن مص
فــوالد دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد و ســهم دیگــر کشــورهای دنیــا 

ــت. ــوده اس ــد ب ــا 25 درص ــر ب ــان براب ــوالد در جه ــرف ف در کل مص
ایــران در ســال 2016 ســهمی معــادل 1/5 درصــد از مصــرف جهانــی فــوالد

 را به خود اختصاص داده است.
ــا 62/6  ــر ب ــا براب ــوالد دنی ــرف ف ــیایی در مص ــورهای آس ــهم کش س
درصــد، کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 10/5 درصــد و ســهم 
کشــورهای عضــو نفتــا )آمریــکای شــمالی( برابــر بــا 10/9 درصــد بــوده 
اســت. همچنیــن ســهم کشــورهای مشــترک المنافــع در ایــن زمینــه 

ــت. ــوده اس ــا ب ــرف دنی ــد از کل مص ــا 3/7 درص ــر ب براب

نمودار 21 - میزان و سهم ایران از واردات فوالد در جهان در سالهای اخیر

نمودار 22 - واردات مستقیم فوالد کشورها در منطقه خاورمیانه )2016(

ســهم ایــران از واردات جهانــی فــوالد در ســالهای اخیــر بویــژه در فاصلــه 
ــد  ــت، هرچن ــوده اس ــی ب ــد کاهش ــا 2013 دارای رون ــالهای  2009 ت س
در انتهــای دوره بــا شــیب مایمــی رو بــه افزایــش رفتــه و از 0/87 
ــه 1/14 درصــد در ســال 2015 رســیده اســت.   درصــد در ســال 2013 ب

در ســال 2016 در منطقــه خاورمیانــه امــارات متحــده عربــی و 
ــا واردات 7/4 میلیــون تــن، وارد کننــدگان رده اول فــوالد  عربســتان ب
در منطقــه بــوده انــد و ایــران بــا 4/7 میلیــون تــن فــوالد در رده دوم 

ــه اســت. ــرار گرفت ق

نمودار 23 - نوسانات قیمت آهن در بازارهای جهانی
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(http://www.infomine.com, 2017)

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)
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نمودار 24 - میزان و سهم مصرف فوالد در کشورهای جهان )2016(

ــن  شــاخص هاي توســعه هــر کشــور، میــزان مصــرف ســرانه  از مهم تری
فــوالد اســت و از ایــن رو ســرانه مصــرف فــوالد در کشــورهاي صنعتــي 
و نیــز کشــورهاي در حــال توســعه کــه رشــد اقتصــادي مناســبي دارنــد، 
معمــوال باالتــر از ســایر کشورهاســت. متوســط ســرانه جهانــی مصــرف 
فــوالد خــام در ســال 2006 حــدود 199 کیلوگــرم بــوده کــه ایــن رقــم 
در ســال 2016 بــه حــدود  235 کیلوگــرم افزایــش یافتــه اســت. بخــش 
زیــادي از رشــد مصــرف ســرانه به خاطــر افزایــش قابــل توجــه مصــرف 

فــوالد در کشــور 1/4 میلیــارد نفــري چیــن اســت.
ــا  ــر ب ــال 2016 براب ــارات در س ــور ام ــوالد در کش ــرف ف ــرانه مص س
ــا ــگاه اول دنی ــارات در جای ــور ام ــده و کش ــام ش ــرم اع 1008 کیلوگ

ــی اســت کــه ســهم مصــرف ایــن کشــور  ــرار گرفتــه اســت. ایــن در حال ق
تنهــا برابــر بــا 0/7 درصــد از کل مصــرف دنیــا مــی باشــد. کــره جنوبــی بــا 
ســرانه مصــرف 819 کیلوگــرم در جایــگاه دوم جهــان قــرار گرفتــه اســت. 
ــال 2016  ــرم در س ــا 259 کیلوگ ــر ب ــران براب ــوالد در ای ــرف ف ــرانه مص س
بــوده و بدیــن لحــاظ رتبــه 32 را در بیــن 74 کشــور تولیــد کننــده فــوالد در 
جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت.  ســرانه مصــرف فــوالد در ایــران در 
ســالهای اخیــر همــواره از متوســط جهانــی )74 کشــور( باالتــر بــوده اســت، 
امــا در فاصلــه ســالهای 2008 تــا 2012 ایــن رقــم رشــد بیشــتری داشــته 

و فاصلــه آن از متوســط جهانــی افزایــش یافتــه اســت.
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(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)
نمودار 25 - میزان و سهم مصرف فوالد در مناطق مختلف جهان )2016(

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)

نمودار 26 - سرانه مصرف فوالد در کشورهای جهان )2016(

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)
نمودار 27 - سرانه مصرف فوالد در ایران و مقایسه با متوسط جهان

(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2017)
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سنگ آهن در جایگاه 25 در سال 2016 قرار گرفته است.
در میــان شــرکت هــای تولیــد کننــده آهــن در ایــران در ســال 
2014، شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو بــا ظرفیــت تولیــد 
بیــش از 9 میلیــون تــن ســنگ آهــن، در رتبــه نخســت قــرار 
ــون  ــش از 7/5 میلی ــد بی ــا تولی ــر ب ــرکت گل گه ــت. ش ــته اس داش
ــزی  ــن مرک ــنگ آه ــرکت س ــه دوم و ش ــن در رتب ــنگ آه ــن س ت
اســت.  گرفتــه  قــرار  ســوم  رتبــه  در  زیــاد  فاصلــه  بــا  ایــران 

جدول 4 - شرکت های برتر استخراج سنگ آهن بر اساس ظرفیت تولید در سال 2014

2-5 - شرکت های فعال آهن 
ــنگ  ــده س ــتخراج کنن ــرکت های اس ــن ش ــتی از بزرگتری ــدول 11 فهرس ج
آهــن در جهــان را بــر پایــه تنــاژ تولیــد نشــان مــی دهــد. شــرکت 
ــون  ــد 95/5 میلی ــم تولی ــا حج ــورگ ب ــه لوکزامب ــق ب ــلورمیتال متعل آرس
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــه اول را ب ــال 2016 رتب ــن در س ــنگ آه ــن س ت
اســت. از 10 شــرکت برتــر تولیــد کننــده آهــن در جهــان 9 شــرکت متعلــق 
ــن  ــون ت ــد 14 میلی ــا تولی ــران ب ــدرو در ای ــه آســیا اســت و شــرکت ایمی ب
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)بررسی تحلیلی بازار سنگ آهن در ایران و جهان، شرکت کارگزاری بانک ملت 2015(

جدول 5 - ظرفیت شرکت های تولید کننده آهن در ایران در سال 2014

(Worldsteel association, 2016) 
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نمودار 30 - میزان و سهم معادن آهن از مجموع ارزش افزوده معادن در کشور در سالهای اخیر

نمودار 29 - هزینه معادن آهن در ایران به تفکیک بخش های مختلف )2015(

3-2- هزینه های تمام شده 
در ارزیابــی هزینــه هــای صــورت گرفتــه در بخــش هــای مختلــف در 
معــادن آهــن، بخــش اعظــم هزینــه هــا در ســال 2015 مربــوط بــه 

ــارد  ــزار میلی ــر 18 ه ــغ ب ــی بال ــه رقم ــوده ک ــل ب ــل و نق ــش حم بخ
ــه اســت.  ــر گرفت ــا را در ب ــه ه ــا  54 درصــد از کل هزین ــادل ب ــال  مع ری

3-3-ارزش افزوده
 میــزان ارزش افــزوده معــادن آهــن از 3441 میلیــارد ریــال در ســال 
ــال 2015  ــارد دالر در س ــر 34569 میلی ــغ ب ــی بال ــه رقم 2006 ب
ــزوده  ــهم ارزش اف ــد 18 درصد(.س ــرخ رش ــت )ن ــه اس ــش یافت افزای
معــادن آهــن از کل ارزش افــزوده معــادن در کشــور در ایــن دوره بــا 

 نوسانات زیادی از 20/6 درصد به 41/1 درصد ارتقاء یافته است.
ســهم ارزش افــزوده معــادن آهــن از تولیــد ناخالــص داخلــی در کشــور از 
ــه 0/46 درصــد در ســال 2014 افزایــش  0/14 درصــد در ســال 2001  ب

یافتــه اســت )نــرخ رشــد %9(. 

نمودار 28 - ارزش تولید و سهم آهن از مجموع ارزش تولیدات معدنی در کشور در بازه زمانی 14ساله

3- اقتصاد آهن در ایران
1-3- ارزش تولیدات 

ریــال  میلیــارد   947 از  ایــران  در  آهــن  تولیــدات  ارزش 
در  ریــال  میلیــارد   52343 بــه     2001 ســال  در 
درصــد(.  33 رشــد  )نــرخ  اســت  رســیده    2015 ســال 

بــا  کشــور  در  معدنــی  تولیــدات  ارزش  مجمــوع  از  آهــن  ســهم   
در  درصــد   16/7 از  و  داشــته  افزایشــی  رونــد  زیــادی  نوســانات 
اســت. رســیده   2015 ســال  در  درصــد   44/2 بــه   2001 ســال 
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 )مرکز آمار ایران، 2015(

 )مرکز آمار ایران، 2015(

 )مرکز آمار ایران، 2015(
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نمودار 31 - سهم ارزش افزوده معادن آهن از تولید ناخالص داخلی در کشور در سالهای اخیر

نمودار 32 - میزان و سهم اشتغال معادن آهن در کشور در سالهای اخیر 

4-3- اشتغال معادن
 رونــد اشــتغال در معــادن آهــن در ایــران در دوره زمانــی 2007 تــا 2015 
ــال 2015  ــر در س ــه 20872 نف ــر ب ــوده و از 6146 نف ــی ب ــدی افزایش رون

رســیده اســت.

ــن دوره  ــز در ای ــادن آهــن از اشــتغال در بخــش معــدن نی  ســهم مع
ــه حــدود 23  رشــد شــتابانی داشــته و  10 درصــد در ســال 2007 ب

درصــد در ســال 2015 رســیده اســت.  

نمودار 33 - روند بهره وری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن آهن کشور در سالهای اخیر

5-3- بهره وری  
بــازه  در  ایــران،  در  آهــن  معــادن  وری  بهــره  بررســی وضعیــت  در 
عوامــل  کل  وری  بهــره  متوســط   )2006-2015( ســاله   9 زمانــی 
تولیــد )نســبت ارزش افــزوده بــه کل هزینــه هــا( و متوســط بهــره 
خدمــات(،  جبــران  بــه  افــزوده  ارزش  )نســبت  کار  نیــروی  وری 

اســت.  شــده  محاســبه   14.0 و   2.2 ترتیــب  بــه 
بهــره وری نیــروی کار در ایــن دوره دارای رونــد کاهشــی بــوده و از 6/14 
درابتــدای دوره بــه 7/8 در انتهــا تقلیل یافته اســت. بهــره وری کل عوامل 
تولیــد دارای بــا رونــد نســبتاً ثابــت از 7/1 بــه 9/1 افزایــش یافتــه اســت. 
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 )مرکز آمار ایران، 2015(

 )مرکز آمار ایران، 2015(

 )مرکز آمار ایران، 2015(
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