به نام خداوند زمین و آسمانها

با جهاني شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر ،آمار،
دادهها و شاخصهای مقایسهای ،اهمیتي بیش از پیش یافته است .بر همین اساس
برخي سازمانهای معتبر بینالمللي اقدام به گردآوری و انتشار این آمار و شاخص-
ها در دورههای زماني منظم نمودهاند.

سال سوم -شماره 3
گزارش آماری وضعیت آهن در ایران
پاییز 1399
ویرایش دوم

بدیهي است اطالع از آخرین وضعیت مواد معدني درکشور ،نقش به سزایي در
تصمیم گیریهای اقتصادی سرمایهگذاران و فعاالن تجاری و دیگر ذینفعان داشته
باشد .در این راستا پایگاه ملي دادههای علوم زمین سعي خواهد نمود تا با انتشار
مستمر گزارشات آماری در حوزه معدن در دورههای زماني مشخص ،ضمن کمک
به فراهم نمودن شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور ،دسترسي فعاالن این
حوزه به اینگونه اطالعات را تسهیل نماید.
گزارش پیش رو به بررسي آماری وضعیت آهن در ایران در توالي زنجیره تأمین
این ماده معدني پرداخته است.

پایگاه ملي داده های علوم زمین کشور
کارگروه نقشه راه
مدیر اجرایي  :امید اردبیلي
مشاور علمي  :بهرام محقق
تهیه کننده :ملیحه سادات فاضلي
صفحه آرایي  :طاهره مجیدی ،ریحانه شریفي
ویراستار  :ناهید اسدی ،میترا آقاجاني
طراح جلد  :سید مهرداد بطحایي

با تقدیر و تشکر از همکاران مرکز آمار کشور
آقای محمود غالمي و خانم هایده حجت االسالمي
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فرآیند تولید آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

مقدمه
همچنینسنگ آهن ماده اولیه تولید فوالد است که کاربرد
بسیار گسترده ای در توسعه زیرساختها ،راه سازی ،حمل و
نقل ،ماشین آالت و  ...به خصوص در کشورهای در حال توسعه
دارد .بر اساس آمار موجود ،در حدود  70درصد از ذخایر سنگ
آهن جهان در چهار کشور استرالیا ،برزیل ،روسیه و چین
شناسایي شده است .چین یکي از بزرگترین مصرف کنندگان
سنگ آهن دنیا بوده و جزء بزرگترین تولید کنندگان فوالد در
جهان بشمار ميرود.

آهن چهارمین عنصر فراوان در زمین بوده و اکسید آن حدود 5
درصد از پوسته زمین را شامل ميشود .کانيهای معدني رایج
سنگآهن عبارت از هماتیت ) (Fe2O3و مگنتیت ) (Fe3O4مي-
باشد .کانسارهای آهن در سنگهای ماگمایي و رسوبي یافت مي
شوند و کانسارهای آهن رسوبي  90درصدذخیره آهن دنیا را
شامل ميشوند .سن این نوع کانسارها اغلب پرکامبرین است.
آهن از جمله با ارزشترین مواد معدني فلزی است که بـه عنـوان
مـاده اولیـه در صـنایع مختلـف کـاربرد داشـته و نقـش
بســیار مهمــي در توسـعه صنعتي کشورها ایفا ميکند.

 -1فرآیند تولید آهن
 -1-1ذخایر آهن 
عنوان شده است پس از استرالیا ،روسیه ،برزیل و چین به
ترتیب با  23 ،25و  21میلیارد تن در رتبههای دوم تا چهارم
قرار دارند .ایران در سال  ،2017با دارا بودن  2.7میلیارد تن
ذخایر شناسایي شده آهن در مقام دهم جهان جای گرفته است.

بر اساس اعالم سازمانهای بینالمللي (،)USGS- 2018

مجموع ذخایر سنگ آهن جهان در سال  ،2017حدود 170
میلیارد تن برآورد شده است که عمده آن در کشور استرالیا قرار
دارد .میزان ذخایر سنگ آهن استرالیا حدود  50میلیارد تن

نمودار -1میزان و سهم کشورها از ذخایر سنگ آهن در جهان
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سال  1394به رقمي بالغ بر  31میلیارد ریال در سال 1395
رسیده است (نرخ رشد  138.5درصد).

بر اساس اکتشافات جدید انجام شده در سطح کشور در سال
 ،1395ذخیره قطعي آهن  4.5میلیون تن گزارش شده است.
هزینه عملیات اکتشافي در سطح کشور از  13میلیارد ریال در

جدول -1میزان اکتشافات و ذخیره (قطعي و احتمالي) سنگ آهن
سال

هزینه عملیات اکتشافي (میلیون ریال) ذخیره احتمالي (تن) ذخیره قطعي (هزار تن)

مساحت (کیلومتر مربع)
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اختصاص داده اند ،استان یزد با  322میلیون تن ذخیره آهن و
سهم  13درصدی در رتبه سوم از نظر میزان ذخایر آهن در کشور،
قرار گرفته است.

استان کرمان و خراسان رضوی به ترتیب با  982و  958میلیون
تن ذخیره معادن آهن و در مجموع سهم  77درصدی ذخایر
آهن ،بیشترین میزان ذخایر این ماده معدني کشور را به خود

نمودار -2سهم استانها از ذخایرآهن در کشور
فارس
%1

همدان
%1

یزد
%13

هرمزگان
%1

سایر استانها
%1

کردستان
%6

خراسان رضوی
%38

کرمان
%39

(مرکز آمار ایران)2017 ،

 -2-1تولیدات آهن خام (سنگ آهن)
را در اختیار داشته و کشورهای چین و برزیل به ترتیب با 332
و 274میلیون تن تولید (معادل با  21و  17درصد از مجموع
تولید جهان) در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند .ایران در این
سال با تولید  22میلیون تن و سهم  1.4درصدی ،رتبه دهم
تولید سنگ آهن در جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آخرین آمار رسمي منتشر شده ،در سال  2017در
حدود  1.6میلیارد تن سنگ آهن در جهان تولید شده است.
بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن در جهان کشورهای
استرالیا ،چین و برزیل هستند .استرالیا در سال  2017به تنهایي
حدود  34درصد از تولیدات جهاني (بیش از  548میلیون تن)

نمودار -3میزان و سهم از تولیدات سنگ آهن جهان
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رشد  14.7درصدی از  19میلیون تن در سال  2011به 25

در ارزیابي روند تولیدات سنگ آهن در جهان در بازه زماني 6
ساله منتهي به سال  ،2017میزان تولیدات بویژه تا سال2013
روند افزایشي داشته و با نرخ رشد  3.2درصد از  1322میلیون
تن در سال  2011به رقمي بالغ بر  1596میلیون تن در انتهای
دوره ( )2017رسیده است .روند تولیدات سنگ آهن در این

میلیون تن در سال  2013رسیده است .روند تولیدات آهن در
ایران در ادامه دوره تا سال  2015رو ند تقریبا ثابتي (نرخ رشد
کمتر از  1درصد) داشته و از 25.3میلیون تن به  25.8میلیون
تن تغییر یافته است اما در سال  2016کاهش چشمگیری داشته
و به  21.6میلیون تن رسیده اما در ادامه درسال  2017با اندکي
افزایش به  21.9رسیده است.

دوره در ایران نیز همسو باتولیدات جهاني روند افزایشي داشته
است .این افزایش تا سال  2013شتاب بیشتری داشته و با نرخ
2
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نمودار  -4روند تولید سنگ آهن در جهان و ایران
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سال  2017با توجه به کاهش میزان تولیدات در ایران (بر خالف
روند افزایشي جهان) سهم ایران از تولید جهاني کاهش یافته و
به  1.4درصد در سال  2017رسیده است.

متناسب با تغییرات مذکور ،سهم ایران از تولیدات آهن در جهان
تا سال  2013با شیب تندی افزایش یافته و از  1.4درصد به
 1.7درصد در سال  2013افزایش یافته ،اما از سال  2013تا

نمودار -5سهم تولیدات آهن ایران از جهان در بازه زماني 6ساله 
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درصد از تولیدات آهن کشور در رتبههای اول تا سوم کشور
جای گرفته اند.

استانهای کرمان با  32599هزار تن ،یزد با  20945هزار
تن و خراسان رضوی با  8492هزار تن در مجموع با 91

نمودار -6سهم از تولیدات معادن آهن در استانهای کشور
همدان کردستان
%2
%3
خراسان رضوی
%12
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%4
کرمان
%48
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%31

(مرکز آمار ایران)2017 ،

3

فرآیند تولید آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

 -3-1معادن آهن
در برزیل با ذخیره  7/2میلیارد تن و متوسط عیار  66درصد در
رتبه اول قرار گرفته است.

بزرگترین معادن آهن دنیا برحسب ذخیره ،عیار و تولید ساالنه
در جدول  2نشان داده شده است .از این میان معدن کاراجاس

جدول  10 -2معدن بزرگ سنگ آهن در جهان بر اساس تناژ و عیار 
میزان ذخیره (میلیارد تن)

عیار متوسط (درصد)

ردیف

نام معدن

کشور

مالک یا مالکین



1

کاراجاس

برزیل

واله



2
3
4
5
6

سامارکو آلگریا
میناس ایتابیریتوس
وارگم گرانده

برزیل
برزیل
برزیل

بي اچ پي بیلیتون و واله
واله
واله







زاناگا
سیماندو

کنگو
گینه

گلنکور اکستراتا و شرکت زاناگا آیرون اور
ریوتینتو و شرکت آلومینیم چین ()CHALCO









7
8
9

هامرزلي
چیچستر هاب
میناس ریو

استرالیا
استرالیا
برزیل

ریوتینتو
فورتسکیو متال گروپ ()FMG
آنگلو آمریکن









10

کارارا

استرالیا

کارارا ماینینگ لیمیتد ()KML





http://www.mining-technology.com

ایران بوده و منابع اصلي تأمینکننده آهن در کشور ميباشند.
این معادن در مجموع  50درصد از ذخایر سنگ آهن کشور را در
بر ميگیرند .

معدن آهن سنگان با  1/2میلیارد تن ذخیره و عیار متوسط 47
تا  60درصد و گل گهر با  1/1میلیارد تن ذخیره و عیار متوسط
 57درصد بزرگترین معادن آهن شناسایي شده بزرگ مقیاس در

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

نام معدن

میزان ذخیره (میلیون تن)

عیار متوسط (درصد)

تیپ کانسار

1

سنگان





اسکارن مگنتیتي

2

گل گهر





آتشفشاني -رسوبي نوع راپیتان

3

چادرملو





آهن آپاتیت

(1)IOA

4

چغارت





آهن آپاتیت

(1)IOA

5

جالل آباد





آتشفشاني -رسوبي

6

چاه گز





آهن آپاتیت

(1)IOA

7

آنومالي شمالي بافق





آهن آپاتیت

(1)IOA

8

زاغیها (مجموعه  3آنومالي)





آهن آپاتیت

(1)IOA

9

میشدوان





آهن آپاتیت

(1)IOA

(پایگاه ملي دادههای علوم زمین کشور)2016

 -4-1انواع تولیدات فرآوری شده 
زیاد کشورهای ژاپن ،هند و ایاالت متحده به ترتیب با 101 ،105
و  82میلیون تن در ردههای بعدی جای گرفته اند .ایران در این
سال با تولید حدود  21میلیون تن فوالد خام (معادل  1.2درصد
از جهان) در رتبه سیزدهم دنیا قرار گرفته است.

در سال  ،2017حدود  1.7میلیارد تن فوالد در جهان تولید شده
است .کشور چین با تولید بیش از  870میلیون تن فوالد خام
(معادل  50.3درصد از کل تولیدات جهاني) رتبه اول تولید فوالد
خام در جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن با اختالف

 1کانيسازی آهن اکسید-آپاتیت
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نمودار -7میزان و سهم تولید فوالد خام در کشورهای مختلف جهان در سال 2017
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تولید فوالد خام در ایران در یک بازه زماني 10ساله (-2007
 )2017با میانگین نرخ رشد  8درصدی از  10میلیون تن در سال
 2007به رقمي بالغ بر 21میلیون تن در سال  2017افزایش

یافته است .همچنین روند سهم ایران از تولیدات فوالد در جهان
در یک دوره  10ساله ( )2007-2017همواره رو به رشد بوده و
از  0.8درصد در سال  2007به  1.2درصد در سال  2017افزایش
یافته است.

نمودار  -8میزان و سهم ایران از تولیدات فوالد در جهان در بازه زماني 10ساله 













%
















میلیون تن










2013 2014 2015 2016
سهم ایران از تولیدات فوالد در جهان

2017

2012

2009 2010 2011
تولیدات فوالد ایران

2007

2008

)(Worldsteel association, 2019

نمودار  -9عملکرد تولید فوالد در ایران در بازه زماني  10ساله 
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(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدني)2018 ،

سالهای  2015و  2016تولیدات آهن اسفنجي در جهان روند
کاهشي داشته اما در سال  2017دوباره به رقم  1.3میلیارد تن
افزایش یافته است .روند تولیدات آهن اسفنجي در ایران در این

تولیدات آهن اسفنجي در جهان تا سال  2014روند رو به رشدی
داشته و از  1.1میلیارد تن در سال  2010به  1.3میلیارد تن در
سال ( 2014نرخ رشد  4.3درصد) افزایش یافته است اما در
5
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این محصول از  0.95درصد در سال  2010به  1.7درصد در سال
 2017افزایش یافته است 

دوره همواره رو به رشد بوده و با نرخ رشد  11درصد از 10.5
میلیون تن در سال  2010به رقمي بالغ بر  21.7میلیون تن در
سال  2017رسیده است .همچنین سهم ایران از تولیدات جهاني

(نرخ رشد  9درصد).

نمودار  -10روند تولیدات آهن اسفنجي DRIدر ایران و جهان
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نمودار  -11روند سهم تولیدات آهن اسفنجي  DRIایران در جهان
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به رقمي بالغ بر  11.2میلیون تن در سال  2017افزایش یافته
است .محصوالت فرآوری شده شامل گندله ( 16درصد) و آهن
دانه بندی شده ( 14درصد) ،آهن منگنزدار ( 1درصد) ،هماتیت
( 1درصد) و ..بوده است.

میزان تولید محصوالت فرآوری شده آهن در ایران در سال 2017
رقمي بالغ بر  68میلیون تن بوده است .نمودار  12روند تولید
محصوالت فرآوری آهن در ایران در  8سال اخیر را نشان مي
دهد ،در بین محصوالت ،تولید گندله روند رو به رشدتری را
داشته و از  231هزار تن در سال  2009با نرخ رشد  62درصد
.

6

فرآیند تولید آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران
نمودار -12روند تولید محصوالت فرآوریآهن در ایران در سالهای اخیر
,

,

هزار تن

,

,

2017
گندله
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2016
منیتیت

2014
هماتیت

2011
2012
آهن دانه بندی شده
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2009
2010
آهن منگنز دار

(مرکز آمار ایران )2017 ،

نمودار  -13انواع محصوالت فرآوری آهن در کشور در سال 2017
آهن دانه بندی
شده
%14

کنسانتره آهن
%31

آهن منگنز دار
%1

سنگ آهن
%37

هماتیت
%1
منیتیت
0.004

گندله
%16


(مرکز آمار ایران )2017 ،
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تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

 -2تجارت آهن
 -1-2صادرات آهن
جهاني آهن در این سال ،حدود  1.3درصد معادل  21میلیون
تن بوده که نسبت به سال قبل ( )2016حدود  5میلیون تن
افزایش صادرات داشته است (نرخ رشد  38.5درصد) .در این
سال ایران در جایگاه نهم میزان صادرات سنگ آهن در جهان
قرار گرفته است.

در سال  1640 ، 2017میلیون تن سنگ آهن در سراسر جهان
صادر شده است .در این سال ،کشور استرالیا با  873میلیون تن
و سهم  53درصدی از مجموع صادرات سنگ آهن در جهان،
بزرگترین صادر کننده این ماده معدني در بین کشورها بوده و
پس از آن برزیل با  383میلیون تن و سهم  23درصدی رتبه
دوم را به خود اختصاص داده است .سهم ایران از میزان صادرات

نمودار  -14میزان و سهم کشورها از صادرات سنگ آهن در جهان2017 ،
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)(Worldsteel association, 2018

 2017رسیده است .در این دوره ،سهم ایران از صادرات سنگ
آهن در جهان نیز تا سال  2013رو به رشد بوده و از  0.5درصد
با نرخ رشد  23درصد به  1.7درصد در سال  2013افزایش یافته
است ،اما در فاصله سالهای  2014و  2015با شیب نسبتاً

روندصادرات سنگ آهن درایران دربازه زماني  10ساله نشان
ميدهد ،میزان صادرات سنگ آهن ایران از سال  2007تا 2013
با نوسانات اندک همواره رو به افزایش بوده و با نرخ رشد 33.4
درصد از  4.0میلیون تن در سال  2007به  22میلیون تن در
سال  2013رسیده است .اما از سال  2013میزان صادرات سنگ
آهن با شیب نسبتاً تندی کاهش یافته و به حدود  13میلیون
تن در سال  2015رسیده است ،از سال  2016میزان صادرات
سنگ آهن دوباره رو به رشد بوده و به  22میلیون تن در سال

تندی رو به کاهش بوده و به  0.9درصددر سال  2015رسیده
اما در ادامه روند رو به رشدی را تجربه کرده و به  1.3درصد در
سال  2017ارتقا یافته است.

نمودار  -15روند میزان و سهم ایران از صادرات جهاني سنگ آهن در بازه زماني  10ساله
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)(Worldsteel association, 2018

مجموع صادرات سنگ آهن ،در رتبه اول منطقه قرار گرفته
است.

همچنین در سال  ،2017ایران بزرگترین صادرکننده سنگ آهن
در منطقه خاورمیانه بوده و با دارا بودن سهم  63درصدی از
8

تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران
نمودار  -16سهم کشورها از صادرات سنگ آهن در منطقه خاورمیانه2017 ،
سایر کشورهای
خاورمیانه
%17
بحرین
%20
ایران
%63

)(Steel statistical yearbook, 2018

داده است و پس از آن ژاپن و کره جنوبي به ترتیب با  37و 31
میلیون تن ،در رتبههای دوم و سوم جای گرفته اند .ایران با 7.5
میلیون تن صادرات و سهم  1.6درصدی در مقام نوزدهم
صادرات فوالد در جهان در این سال قرار گرفته است.

در سال  463 ،2017میلیون تن فوالد درجهان صادر شده است.
کشور چین با صادراتي بالغ بر  74میلیون تن فوالد ،بزرگترین
صادر کننده این محصول در جهان بوده و سهمي معادل 16
درصد از کل ارزش صادرات فوالد در جهان را به خود اختصاص

نمودار  -17میزان و سهم کشورها از صادرات مستقیم فوالد در جهان 2017 ،
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)(WORLD STEEL IN FIGURES, 2018

چشمگیری مواجه بوده و به  1.6درصد در سال  2017رسیده
است.

سهم ایران از صادرات فوالد در جهان از سال  2007تا سال
 2013روند کاهشي داشته و از  0.13درصد به  0.09درصد در
سال  2013رسیده است .پس از این سال سهم مذکور با رشد


نمودار  -18سهم ایران از صادرات جهاني فوالد در بازه زماني  10ساله
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تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

 2017با سهم  54درصدی بزرگترین صادرکننده مستقیم فوالد
در منطقه بوده است.

سهم ایران از صادرات فوالد در منطقه خاورمیانه نوساتات زیادی
داشته (بازه زماني  10ساله) و از  42درصد در سال  2007به
 54درصد در سال  2017افزایش یافته است .ایران در سال

نمودار  -19سهم ایران از صادرات فوالد در منطقه خاورمیانه در بازه زماني 10ساله











2017

2016

2015

2014



2013





2012



2011

2010

%








2008

2009

2007
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نمودار -20میزان و سهم کشورها از صادرات مستقیم فوالد در منطقه خاورمیانه ()2017
سایر کشورهای
خاورمیانه
%10

بحرین
%6

امارات متحده عربي
%22

ایران
%54

عربستان سعودی
%8
)(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2018

 -2-2واردات آهن
داشته اند .سهم ایران از میزان واردات جهاني سنگ آهن در
سال  ،2016حدود  0.03درصد معادل  492هزار تن بوده ولي
در سال  2017مقدار واردات سنگ آهن برای کشور ایران ثبت
نشده است.

در سال  ، 2017حدود 1640میلیون تن سنگ آهن در سراسر
جهان صادر شده است .کشور چین با  1075میلیون تن واردات
سنگ آهن و سهم  70درصدی ،بزرگترین وارد کننده این ماده
معدني در بین کشورها بوده است و پس از آن با فاصله زیاد
کشورهای ژاپن و کره جنوبي در مقام های دوم و سوم جای

نمودار  -21میزان و سهم کشورها از واردات سنگ آهن در جهان2017 ،
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)(World steel association, 2018
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تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

سنگ آهن در سال  2017در ایران در گزارش اخیر انجمن
مطالعات فوالد (به دالیل مختلف) ذکر نشده است.

سهم ایران از واردات جهاني سنگ آهن در سالهای اخیر روند
کاهشي داشته و از  0.12درصد در سال  2007به  0.03درصد

در سال  2016رسیده است .متأسفانهدادههای مربوط به واردات

نمودار  -22سهم ایران از واردات جهاني سنگ آهن در بازه زماني  10ساله 
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)(World steel association, 2018

در رده های بعدی قرار گرفته اند .سهم ایران از میزان واردات
جهاني فوالد در این سال ،حدود  0.7درصد درحدود  3میلیون
تن بوده و در جایگاه سي و ششم جهان قرار گرفته است.

میزان واردات جهاني فوالد در سال  452 ،2017میلیون تن
بوده است .ایاالت متحده آمریکا با  35میلیون تن واردات فوالد
(سهم  7.8درصدی) بزرگترین وارد کننده این ماده معدني در
بین کشورها بوده است و پس از آن آلمان و سپس کره جنوبي

نمودار  -23میزان و سهم کشورها از واردات فوالد در جهان2017 ،

,
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)(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2018

و از  0.8درصد در سال  2013به  0.7درصد در سال 2017
تنزل یافته است.

سهم ایران از واردات جهاني فوالد در سالهای اخیر بویژه در
فاصله سالهای  2009تا  2013روند کاهشي داشته ،همچنین
در انتهای دوره با شیب مالیم و تقریباً ثابتي رو به کاهش رفته


نمودار  -24روند میزان و سهم ایران از واردات فوالد در جهان در بازه زماني  10ساله
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تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

کنندگان رده اول فوالد در منطقه بوده اند ،سهم ایران از واردات
فوالد در منطقه حدود 12درصد بوده است.

در سال  2017در منطقه خاورمیانه امارات متحده عربي و
عربستان به ترتیب با واردات  6.5و  4.6میلیون تن ،وارد

نمودار  -25واردات مستقیم فوالد کشورها در منطقه خاورمیانه2017 ،
امارات متحده
عربي
%25

سایر کشورها
%46

عربستان سعودی
%17

ایران
%12

)(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2018

 -3-2قیمت آهن
قیمت سنگآهن در بازارهای جهاني از اواخرسال  2010تا

یافته است .یکي از دالیل عمده کاهش قیمت سنگ آهن در

اواخرسال  2019همواره رو به کاهش بوده ،بطوریکه از 156

بازارهای جهاني ،افزایش ظرفیت تولید سنگ آهن در چین

دالر (آمریکا) با نرخ رشد  -6درصد به رقمي کمتر از  90دالر

است .کاهش قیمت آهن تا اواخر سال  2015همچنان ادامه

(آمریکا) تنزل یافته است .کمترین میزان قیمت سنگ آهن در

داشته اما بعد از آن شاهد روند افزایش قیمت سنگ آهن در

اواخر سال  2015رخ داد که به حدود  39دالر (آمریکا) کاهش

بازارهای جهاني هستیم .

نمودار  -26نوسانات قیمت سنگآهن در بازارهای جهاني
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 -4-2مصرف آهن 
بودن سهم  46درصدی (  737میلیون تن) به عنوان بزرگترین
مصرف کننده فوالد در دنیا بوده است و ایاالت متحده آمریکا و
هند به ترتیب با سهم  6.2و  5.5درصد با اختالف زیاد در رتبه
های بعدی قرار گرفته اند .ایران در سال  2017با مصرف 20
میلیون تن فوالد و سهم  1.3درصدی از مصرف جهاني ،در رتبه
یازدهم جهان قرار گرفته است .

بر اساس آخرین گزارش های رسمي منتشر شده در سال ،2017
حدود  1.6میلیارد تن فوالد در جهان مصرف شده
است.کشورهای نخست مصرف کننده فوالد در جهان ،در
مجموع بیش  75درصد از کل مصرف فوالد دنیا را به خود
اختصاص دادند و سهم دیگر کشورهای دنیا در کل مصرف فوالد
در جهان برابر با  25درصد بوده است .چین در این سال با دارا
 12

تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران
نمودار  -27میزان و سهم مصرف فوالد در کشورهای جهان ()2017
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)(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2018

است .همچنین سهم خاورمیانه در این زمینه برابر با  3.4درصد
از کل مصرف دنیا بوده است.

سهم کشورهای آسیایي در مصرف فوالد دنیا برابر با 66.4
درصد،کشورهای عضو اتحادیه اروپا  10.2درصد و سهم
کشورهای عضو نفتا (آمریکای شمالي) برابر با  8.9درصد بوده

نمودار  -28میزان و سهم مصرف فوالد در مناطق مختلف جهان2017 ،
66.4

,
,


0.4

2.2

2.6

2.7

3.4

3.3

8.9

10.2



میلیون تن
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فوالد در کشور  1.4میلیارد نفری چین است .در سال ،2017
سرانه مصرف فوالد در کشور کره جنوبي برابر با  1106کیلوگرم
اعالم شده و در جایگاه اول دنیا قرار گرفته و کشور تایوان با
سرانه مصرف  747کیلوگرم در جایگاه دوم جهان قرار گرفته
است .سرانه مصرف فوالد در ایران برابر با  245کیلوگرم در سال
 2017بوده و بدین لحاظ رتبه  18را در جهان به خود اختصاص
داده است.

از مهمترین شاخصهای توسعه هر کشور ،میزان مصرف سرانه
فوالد است و از این رو سرانه مصرف فوالد در کشورهای صنعتي
و نیز کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی مناسبي دارند،
معموال باالتر از سایر کشورهاست .متوسط سرانه جهاني مصرف
فوالد خام در سال  2006حدود  199کیلوگرم بوده که این رقم
در سال  2017به حدود  214کیلوگرم افزایش یافته است .بخش
زیادی از رشد مصرف سرانه بهخاطر افزایش قابل توجه مصرف
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تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران
نمودار  -29سرانه مصرف فوالد در کشورهای جهان 2017 ،
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)(INDIRECT TRADE IN STEEL, 2018

تا  2012این رقم رشد بیشتری داشته و فاصله آن از متوسط
جهاني افزایش یافته است.

سرانه مصرف فوالد در ایران در سالهای اخیر همواره از متوسط
جهاني ( 74کشور) بیشتر بوده است .در فاصله سالهای 2008

نمودار  -30روند سرانه مصرف فوالد در ایران و مقایسه با متوسط جهان 
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 -5-2شرکت های فعال آهن
خود اختصاص داده است .از  10شرکت برتر تولید کننده
آهن در جهان  9شرکت متعلق به آسیا است و شرکت
ایمیدرو در ایران با تولید  14میلیون تن سنگ آهن در
جایگاه  25در سال  2016قرار گرفته است.

جدول  4فهرستي از بزرگترین شرکتهای استخراج کننده

سنگ آهندر جهان را بر پایه ظرفیت تولید نشان ميدهد.
شرکت آرسلورمیتال متعلق به لوکزامبورگ با حجم تولید
 95.5میلیون تن سنگ آهن در سال  2016رتبه اول را به
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تجارت آهن

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران
جدول  -4شرکت های برتر استخراج سنگ آهن بر اساس ظرفیت تولید در سال 2014
رتبه

ظرفیت تولید (میلیون تن)

شرکت

کشور



آرسلورمیتال

لوکزامبورگ





گروه بوآ چین

چین





گروه HBIS

چین





گروه 

ژاپن





پوسکو

کره جنوبي





گروه شاگانگ

چین





گروه آناستل

چین





فوالد 

ژاپن





گروه شوگانگ

چین





گروه تاتا استل

هند





ایمیدرو

ایران


))Worldsteel association, 2017

داشته است .شرکت گل گهر با تولید بیش از  7.5میلیون
تن سنگ آهن در رتبه دوم و شرکت سنگ آهن مرکزی
ایران با فاصله زیاد در رتبه سوم قرار گرفته است .

در میان شرکت های تولید کننده آهن در ایران در سال
 ،2014شرکت معدني و صنعتي چادرملو با ظرفیت تولید
بیش از  9میلیون تن سنگ آهن ،در رتبه نخست قرار

جدول – 5ظرفیت شرکتهای تولید کننده آهن در ایران در سال 2014
ردیف

ظرفیت تولید

نام شرکت



شرکت معدني و صنعتي چادرملو 

بیش از  9میلیون تن



شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

 7.5میلیون تن



شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 

 3.5میلیون تن



شرکت سنگ آهن سنگان 

 2.2میلیون تن



شرکت سنگ آهن سیرجان 

1میلیون و  50هزار تن



شرکت سنگ آهن جالل آباد زرند 

 978هزار تن



شرکت سنگ آهن میشدوآن 

 597هزار تن



شرکت سنگ آهن فالت مرکزی 

 316هزار تن

(بررسي تحلیلي بازار سنگ آهن در ایران و جهان ،شرکت کارگزاری بانک ملت )2015
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اقتصاد آهن در ایران

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

 -3اقتصاد آهن در ایران
 -3-1ارزش تولیدات
کاهش یافته است (نرخ رشد  .)%-32سهم ارزش تولیدات معادن
آهن از مجموع ارزش تولیدات معدني در کشور نوسانات زیادی
داشته این سهم تا سال  2013روند افزایشي داشته ،اما در
سالهای  2014و  2015روند کاهشي داشته بطوریکه از 58
درصد در سال  2013به  44درصد در سال  2015رسیده است
اما درسال  2017دوباره روند رو به رشدی داشته و به سهم 48
درصدی از ارزش تولیدات معادن کشور رسیده است.

روند ارزش تولیدات آهن در ایران در  10سال گذشته همواره
رو به رشد بوده بطوریکه از  9577میلیارد ریال در سال 2007
به رقمي بالغ بر  121223میلیارد ریال در سال  2017رسیده
است (نرخ رشد  .)%29نکته قابل تامل کاهش شدید ارزش
تولیداتمعادن آهن در سال  2015است که از  76987میلیارد
ریال در سال  2014به  52343میلیارد ریال در سال 2015

نمودار  -31ارزش تولید و سهم آهن از مجموع ارزش تولیدات معدني در کشور در بازه زماني  10ساله
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(مرکز آمار ایران )2017 ،

 -3-2هزینههای تمام شده
هزینههای سرزمین بوده که رقمي بالغ بر  29هزار میلیارد ریال
معادل با  52درصد از کل هزینهها را در بر گرفته است .

در ارزیابي هزینههای صورت گرفته در بخشهای مختلف در
معادن آهن ،بخش اعظم هزینهها در سال  2017مربوط به

نمودار -33هزینه معادن آهن در ایران به تفکیک بخش های مختلف ()2017


,
,

24.5

,

17.5

,

میلیارد ریال

,

,

5.3


انرژی (سوخت+برق)

حقوق دولتي

نیروی کار

سرزمین

(مرکز آمار ایران)2017 ،

 -1به کلیه هزینه های معدن اعم از ارزش مواد ،ابزار و وسایل کارکم دوام،کارهای کنتراتي ،تعمیـرات جزﺋـي سـاختمان و لـوازم و تجهیـزات اداری،
آزمایشگاه و  )...که در مرکز آمار ایران با عنوان ارزش پرداختي ها محاسبه و اراﺋه مي گردد به غیر از هزینه های انرژی (هزینه های سوخت+برق) اطالق مي گردد.
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اقتصاد آهن در ایران

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

 -3-3ارزش افزوده 
معادن آهن از کل ارزش افزوده معادن در کشور در این دوره با
نوسانات زیادی از  29درصد در سال  2007به  46درصد در
سال  2017ارتقاء یافته است .

میزان ارزش افزوده معادن آهن از  6864میلیارد ریال در سال
 2007به رقمي بالغ بر  89295میلیارد دالر در سال 2017
افزایش یافته است (نرخ رشد  29درصد) .سهم ارزش افزوده

نمودار  -34میزان و سهم معادن آهن از مجموع ارزش افزوده معادن در کشور در بازه زماني  10ساله
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(مرکز آمار ایران)2017 ،

 56و  36درصد برآورد شده است و سایر استانها تنها  8درصد

 92درصد ارزش افزوده معادن آهن کشور در دو استان کرمان
و یزد قرار گرفته ،بدین ترتیب سهم استان کرمان و یزد به ترتیب

از ارزش افزوده معادن آهن کشور را دربر ميگیرند.

نمودار  -35سهم استانها از ارزش افزوده معادن آهن در کشور
سایر استانها
%1

کردستان
%2

همدان
%2

خراسان رضوی
%3
یزد
%36

کرمان
%56

(مرکز آمار ایران)2017 ،

 -3-4اشتغال 
 27درصد در سال  2017رسیده است .استانهای یزد با 10779
نفر ،کرمان  10361نفر و با فاصله بیشتر خراسان رضوی با
 2852نفر ،بیشترین تعداد شاغلین معادن آهن در کشور را به
خود اختصاص داده اند .

روند اشتغال در معادن آهن در ایران در دوره زماني  2007تا

 2017افزایشي بوده و از  6هزار نفر در سال  2007به بیش از
 25هزار نفر در سال  2017رسیده است (نرخ رشد 15.4
درصد) .سهم معادن آهن از اشتغال در بخش معدن نیز در این
دوره رشد شتاباني داشته و  10درصد در سال  2007به حدود
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اقتصاد آهن در ایران

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

نمودار  -36میزان و سهم اشتغال معادن آهن در کشور در بازه زماني  10ساله
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(مرکز آمار ایران)2017 ،
نمودار  -37سهم استانها از شاغلین معادن آهن در کشور
سایر استانها کردستان
%1
%4
یزد
%42

همدان
%2
خراسان رضوی
%11

کرمان
%40

(مرکز آمار ایران)2017 ،



 -3-5ارزش سرمایه گذاری

در دوره زماني  2007تا  2017میزان ارزش سرمایه گذاری

است .سهم ارزش سرمایه گذاری معادن آهن در کشور در این

معادن آهن نوسانات زیادی داشته است ،اما همواره رو به رشد

دوره رشد چشمگیری داشته و از  12درصد در سال  2007به

بوده بطوریکه از  296میلیارد ریال در سال  2007به 13421

حدود  62درصد در سال  2017افزایش یافته است.

میلیارد ریال در سال  2017با نرخ رشد  46درصد ارتقا یافته
نمودار  -38میزان و سهم معادن آهن از مجموع ارزش سرمایه گذاری معادن در کشور در بازه زماني  10ساله
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(مرکز آمار ایران)2017 ،
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اقتصاد آهن در ایران

گزارش آماری وضعیت آهن در ایران

 -3-5بهره وری
معادن آهن در کشور نشان ميدهد ،بهره وری نیروی کار در این
دوره دارای روند به شدت کاهشي بوده بطوریکه از 23.5
درابتدای دوره به  6.5در انتها تقلیل یافته است .بهرهوری کل
عوامل تولید در دوره مورد بررسي نوسانات کمي داشته و بر
خالف بهره وری نیروی کار روند افزایشي داشته و از  2.5درصد
به  2.8درصد رسیده است.

در بررسي وضعیت بهره وری معادن آهن در ایران ،در بازه زماني
 10ساله ( )2007-2017متوسط (میانگین) بهره وری کل
عوامل تولید (نسبت ارزش افزوده به کل هزینهها) و بهره وری
نیروی کار (نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات) ،به ترتیب
 2.3و  11.5محاسبه شده است این درحالي است که این اعداد
برای کشور به ترتیب  4.6و  7.5ميباشد .بررسي روند بهره وری

نمودار -39روند بهره وری کل عوامل تولید و نیروی کار در معادن آهن کشور بازه زماني  10ساله 
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(مرکز آمار ایران)2017 ،
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