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 و ایران آهن جهانسنگ تجارتو  مصرف ،ارزیابی وضعیت تولید
 

 1 محمد حسن جوالزاده
 آژینه گستر اسپاداناشرکت  1

 
 

 چکیده 
سنگ شود.  قراضه تولید میآهن و اصلی پایه سنگ فرآیندامروزه فوالد در جهان و ایران براساس دو 

شود.  دانه  تولید و عرضه می ریز واي  تکه ،پلت ،کنسانتره صورته ب ،اصلی تولید فوالد همادبه عنوان آهن 
 هاي مختلف مصرف شکلآهن به تن سنگ 5/1کوره بلند جهت تولید یک تن چدن در حدود  در
و  میلیون تن 4/75و1167ترتیب  به 2013جهان در سال آهن اسفنجی  و مذاب شود. میزان تولید چدن می

آهن استخراج شده سنگدرصد  65 بیش ازمیلیون تن بوده است.  1929آهن جهان نیز میزان تولید سنگ
 بالغ بر 2013 در سال آهن جهانگردد. کل ظرفیت تولید سنگ صادر می دنیادر جهان به مناطق مختلف 

و  530به ترتیب با تولید برزیل و استرالیا کشورهاي  2013میلیون تن برآورد شده است. در سال  2631
 میلیون تن 336، آهن چینسنگ میزان تولید .اند داشتها هاي اول و دوم ر میلیون تن سنگ آهن رده 398

، 270پی به ترتیب با  .اچ .، ریوتینتو، بیوالهاي  شرکت. زارش شده استگ خلوص آهن) درصد 62 با(
میلیون  1155چین با آهن هستند. کنندگان سنگدرآهن پیشتاز صامیلیون تن صادرات سنگ 259و  259

میلیون تن واردات  820با  چینباشد. کشور  در جهان می آهنسنگکننده تن مصرف بزرگترین مصرف
آهن چین به ین واردات سنگربیشتآهن جهان به ثبت رسیده است. کننده سنگبعنوان بزرگترین وارد

  .میلیون تن است 49ایران در تولید سنگ آهن جهان  سهم .میلیون تن از استرالیا بوده است 1/471میزان 
 

 .تولید، وارداتآهن، پلت، صادرات، سنگ :کلیدي کلمات

1 h.joulazadeh@ymail.com 
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 مقدمه 
گردد.  و کوره قوس الکتریکی تولید می اکسیژنیجهان با دو فرآیند اصلی کنورتر  فوالد عمدهامروزه 

بوده  درصد 2/28و  2/71به ترتیب  2013در سال خام جهان سهم این دو فرآیند اصلی در تولید فوالد 
میلیون تن به ثبت رسیده  1607بالغ بر  2013در سال  دنیااست. شایان ذکر است، میزان تولید فوالد خام 

شارژ اصلی کنورترهاي بوده است.  درصد 87و  13هاي یاد شده در ایران به ترتیب فرآیندسهم است. 
دهد. چدن مذاب مورد  ) تشکیل میدرصد 25-15) و قراضه (درصد 85 -75اکسیژنی را چدن مذاب (

ه اي، آگلومرات و پلت بتکهصورت ترکیبی از ه ژ اصلی سنگ آهن بنیاز جهان در کوره بلند با شار
از طرف دیگر . ]1[ شود هاي آلمان دیده می دار کوره بلند روند تغییر مواد آهن 1 در شکل آید.دست می

شود، شارژ  قراضه و مقدار کمی نیز آهن اسفنجی که با استفاده از گندله در واحد آهن اسفنجی تولید می
هاي فوالدسازي جهان در  ترکیب شارژ فلزي کوره د.نده می قوس الکتریکی را تشکیل هايفلزي کوره

چدن مذاب و آهن اسفنجی جهان در سال  میزان تولید .]2[ شده است آورده 1جدول در  2013سال 
است. بطور متوسط به ازاي هر تن چدن مذاب و  به ثبت رسیدهمیلیون تن  4/75و  1167به ترتیب  2013

آهن میزان تولید سنگ 2013شود. در سال  تن سنگ آهن مصرف می 45/1و  5/1آهن اسفنجی به ترتیب 
درصد آن در صنایع فوالد مورد مصرف قرار گرفته است. در  98و بوده  تن میلیون 1929جهان بیش از 

میلیون تن  1260آهن بکار رفته است. کیلوگرم سنگ 1200همان سال به ازاي هر تن فوالد خام تولیدي 
سنگ آهن استخراجی به نقاط دیگر جهان صادر گردیده است. کل ظرفیت تولید سنگ آهن جهان در 

هاي گروه وال، گروه  شرکت ظرفیت تولید سنگ آهنمیلیون تن در سال برآورد شده است.  2631حدود 
میزان تولید سنگ  ثبت شده است. میلیون تن 310و  379، 452ریوتینتو و گروه بی.اچ.پی بلیتن به ترتیب 

خلوص اینکه ه توجه ب خلوص آهن) گزارش شده است. با درصد 62 با میلیون تن( 336، آهن کشور چین
 درصد 62معادل  هاي دیگر آهن است، جهت مقایسه با تولید کشور درصد 17چین در حدود  سنگ آهن

هاي اخیر روند کاهش خلوص آهن سنگ آهن چین در سال 2شود. در شکل  خلوص آهن نشان داده می
 .]3[ دشو دیده می

 
 تولید سنگ آهن در جهان 

هاي رو سنگ آهن کشورمیزان رز است. 2013در سال  میلیارد تن 170و سنگ آهن جهان رمیزان رز
میلیارد  8/5آهن ایران نیز  میلیارد تن برآورد شده است. رزرو سنگ 31و  9/32استرالیا و برزیل به ترتیب 

ریتم تولید سنگ آهن با آهنگ تولید فوالد نسبت مستقیمی دارد. میلیارد تن آن قطعی است.  8/2 تن که
ثیرگذار أبر روي صنایع سنگ آهن نیز ت ،ثیر گذاشته استأروي صنعت فوالد ت کلیه عوامل مؤثر که بر

روند تولید  میلیون تن بوده است. 160آهن جهان در حدود تولید سنگمیزان  1910بوده است. در سال 
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میلیون تن) بدلیل ابداع فرآیند کنورتر اکسیژنی و فراگیر شدن  338( 1952آهن جهان بعد از سال سنگ
میلیون تن رسیده  1929به  2013صنایع فوالد جهان در حد چشمگیري افزایش یافته و در سال  آن در

نیز مؤثر  آن آهن پر عیار کردن. به افزایش کمی فوالد به غیر از افزایش کمی سنگ]4[ )3(شکلاست
اند. بطور  کننده سنگ آهن در این راستا فعالیت زیادي انجام دادههاي بزرگ تولید . شرکتبوده است

در  درصد 65را از  کبرزیل با غنی کردن سنگ آهن تولیدي خویش خلوص آهن خش وال مثال شرکت
میلیون تن تولید در رأس  530کشور استرالیا با . افزایش داده است 2013در سال  درصد 67به  1993سال 
اي  انتره، تکهسکن صورت پلت،ه . سنگ آهن در صنایع بجهان قرار گرفته استآهن سنگکنندگان تولید

دهد که اغلب در کوره  را پلت تشکیل می تولیدي جهان سنگ آهن درصد 25. شودریز عرضه می و
هاي پلت سازي جهان به تفکیک کشورها به نمایش درآمده ظرفیت 4 در شکل شود.بلندها مصرف می

میزان تولید و  .باشد دارا میمیلیون تن  215کشور چین با  رین ظرفیت تولید پلت جهان راتبیش .]5[ است
اکثر سنگ آهن میلیون تن برآورد شده است.  25 و 49در سال گذشته به ترتیب  ایران آهنسنگمصرف 

 6/14 میزان تولید آهن اسفنجی ایران 2013شود. در سال ایران براي تولید آهن اسفنجی مصرف می
آهن سنگمیلیون تن پلت مصرف شده است. بقیه  21میلیون تن بوده است که براي این منظور در حدود 

میلیون  8/12در ایران شرکت چادرملو با اي، زینتر و کنسانتره بکار رفته است.  آهن تکهبه صورت سنگ
هاي مختلف ایران  شرکت آهنسنگ میزان تولید 5 در رأس ایستاده است. در شکل آهنسنگ تن تولید
و ) میلیون تن 4/19( بین کشورهاي اسالمی ایران، قزاقستان در .]6[ دگذر از نظر می 1392در سال 
 میزان تولید هاي اول تا سوم قرار دارند. ردهدر آهن به ترتیب در تولید سنگ )میلیون تن 6/11(موریتانی

به ثبت رسیده است. کشورهاي مصر، بوسنی هرزگوین و الجزائر نیز  میلیون تن 5/5نیز  ترکیه آهنسنگ
کشورهاي اندونزي و  سنگ آهن میزان تولید اند. میلیون تن تولید سنگ آهن داشته 1 و 1/2، 3به ترتیب 

 .]4[ ون تن به ثبت رسیده استیمیل 7/10و  10مالزي نیز به ترتیب 
جهان آهن سنگ در سال گذشته میزان مصرف رود.آهن جهان بطور روزافزون باال میتقاضاي سنگ

تقاضاي بهبود کیفیت ذیل  مستقیم به دالیلاء ضمناً در شاخه احیمیلیون تن ثبت شده است.  1969بالغ بر 
 :آهن رو به افزایش استسنگ

 برداريافزایش درجه حرارت بهره - 2                  افزایش ظرفیت ظروف واکنش  - 1
 هاي کیفیتافزایش خواسته - 4 هاي پوشش داراستفاده از پلتافزایش  - 3
  افزایش میزان تزریق اکسیژن - 5

 :رو به افزایش است آهنتقاضاي بهبود کیفیت سنگ ذیل و در شاخه کوره بلند نیز به دالیل
 ها عمرکاري کوره افزایش - 2 موجود هاي افزایش حجم کورهو کاهش همزمان تعداد  - 1
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 افزایش میزان تزریق پودر زغال - 4                                                 کاهش میزان حجم سرباره - 3
 کاهش میزان مصرف کک - 6 افزایش نسبت تزریق اکسیژن به هیدروژن - 5

 
 آهن  المللی سنگپیامدهاي بین

 منجر به افزایش تولید چدن مذاب تقاضاي شدید فوالد، 2013در سال  دهد که هاي اولیه نشان می داده
و چین برزیل ، استرالیا کشورهاي شده است. درصد 11/3هن نیز به اندازه آو سنگ درصد 82/3 میزان به

آهن در برزیل اند. تولید سنگ آهن جهان خود را حفظ کردهعناوین بزرگترین تولیدکنندگان سنگ
کاهش  درصد 7/3نسبت به سال گذشته  آمریکاآهن تولید سنگ است. تغییري نکرده 2012نسبت به سال

 واردات و صادرات داشته است. درصد 5/2از خود نشان داده در حالیکه کانادا رشد تولید به میزان 
آهن با المللی سنگتجارت بینآید.  اي به شمار می عنوان فشارسنج اقتصاد محلی و منطقهه ، بآهنسنگ

میلیون تن   330و  613میلیون تن رسیده است. استرالیا و بزریل به ترتیب با  1260به  شافزای درصد 10
اند. قاره آسیا بازار واردات  آهن جهان را حفظ کردهصادرات مقام اول و دوم صادرکنندگان سنگ

 136،  820به ترتیب  2013کره جنوبی در سال ژاپن و، چیندهد. کشورهاي  دینامیک جهان را تشکیل می
آهن جهان در سال کنندگان پیشتاز سنگ وارد 6 در شکل. داشتندآهن سنگ اتمیلیون تن وارد 63و 

آهن کشور ژاپن از کشورهاي استرالیا و برزیل میزان واردات سنگ .]3[ گردد مشاهده می 2013و  2012
 یپبی اچ  ،ریوتینتو ،والهاي  شرکت 2013در سال میلیون تن اعالم شده است.  11/37و  58/83به ترتیب 

ایران در سال قبل اند.  انجام داده آهنسنگ صادرات میلیون تن 186 و 259، 270به ترتیب به میزانبیلیتن 
 میلیون تن آن به سوي چین بوده است. در شکل 43/22آهن داشته که میلیون تن صادرات سنگ 24

 .]7[ آورده شده است 2005 – 2013 هايآهن ایران به چین طی سالروند صادرات سنگ7
 

 آهن قیمت سنگ
آهن و خلوص آهن آن محل استخراج، تقاضاي سنگ ،آهنآهن تابع نوع محصول سنگقیمت سنگ

شود. قیمت پلت  آهن بر مبناي هر یک درصد خلوص آهن تعیین میاست. قیمت هر نوع محصول سنگ
در سال باشد.  آهن ریز میبیشتر از سنگاي نیز  آهن تکهاي و قیمت سنگ آهن تکهبیشتر از قیمت سنگ

دالر بر تن گزارش شده است. قیمت  152، (CFR)آهن وارداتی کشور چین قیمت سنگحداکثر گذشته 
 2013و  2012، 2011هاي در سال چین آهن) درصد 62(ریز دانه با خلوص  سنگ آهن وارداتمتوسط 

جهت تولید فوالدي هاي بزرگ شرکت .]8[ بوده است) CFR( تن دالر بر 135و 130، 168به ترتیب 
را با  کنند و هر سال آن قراردادهاي طوالنی مدت امضاء می آهنپایدار خویش با تولیدکنندگان سنگ

صادراتی استرالیا  آهنسنگ میانگینقیمت  ،2نمایند. در جدول  توجه به شرایط حاکم بازبینی و تمدید می
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هاي حمل  هزینه 8 شکل در. ]9[ نشان داده شده است (CIF) 2013تا  2007به مقصد ژاپن از سال  و برزیل
 .]3[ گردد سنگ آهن از غرب استرالیا و برزیل به سوي چین و ژاپن مشاهده می

 
 دورنما 

هاي آتی نیز ادامه خواهد آهن جهان، در طول سالدر صنایع سنگ و توسعه بازسازي ،سازيیکپارچه
هاي اقتصادي توان رقابت خود را بهبود خواهند بخشید. بهینه کردن شاخصکنندگان با داشت. لذا تولید

ثیر بسزائی بر روي بازارهاي فوالد و در پیامد أشود هر نوع تغییرات در وضعیت اقتصاد آسیا ت بینی می پیش
هاي  آهن آن توسط شرکتقسمت عظیم نیازهاي سنگچین آهن خواهد گذاشت. آن به مصرف سنگ

 820به  2002میلیون تن در سال  5/111 کشور چین ازآهن سنگواهد شد. واردات مین خأخارجی ت
بینی آهن کشور چین و پیشروند واردات سنگ 9در شکل .]10[ رسیده است 2013میلیون تن در سال 

نیاز به محصوالت با  مدرن در چین و ياقتصاد توسعه یک بازار. ]10[ گذرد چند سال آینده از نظر می
نماید. با توجه به این  آهن میباال این کشور را وادار به حفظ و یا افزایش میزان واردات سنگکیفیت 

درصد  7/3با  آهن جهان، میزان تولید سنگآمریکاوضعیت و تقاضاي زیاد تولیدکنندگان فوالد شمال 
 جهان درآهن افزایش ظرفیت تولید سنگ .تن خواهد رسید میلیون 2008به  2014در سال  افزایش

 تهاي زیس محدودیت میلیون تن خواهد بود. 60و  61، 95به ترتیب  2016و  2015، 2014هاي  سال
محیطی ایجاد شده در چین در آینده نزدیک منجر به تعطیلی برخی از واحدهاي زینترسازي خواهد شد و 

 و پلت نیز افزایش خواهد یافت. مرغوب اي در نتیجه تقاضاي سنگ آهن تکه
 

 گیري  نتیجه
بزرگترین  تن باشد. میلیون 2008بالغ بر  2014در سال  جهانآهن تقاضاي سنگ شود میبینی  پیش
 آهنسنگ واردات بیشترین باشد. چین می میلیون تن 1156با  2013آهن جهان درسال کننده سنگمصرف

 ي جنوبیآفریقابرزیل و استرالیا، کشورهاي  .انجام داده است میلیون تن 820چین به میزان کشور را  جهان
 میلیون تن 630با جهان آهنتولیدکنندگان سنگ نبزرگتری باشند. می آهن جهانزرگترین صادرکننده سنگب

 درصد 67-68آهن برزیل در حالیکه خلوص سنگبوده  درصد 17د. خلوص سنگ آهن چین نباش میاسترالیا 
منجر به آهن بازاي هر تن فوالد تولیدي قراضه در صنعت فوالد بجاي سنگنمودن جایگزین  باشد. می

آهن تجارت سنگ شود. آهن میکیلوگرم سنگ 1450معادل  و درصد 75جویی انرژي به میزان صرفه
 ، ریو تینتو، بی اچ پی بزرگترینوالهاي  شرکت. میلیون تن گذشته است 1260از مرز  2013جهان در سال 

 Fortescue Metalهاي  شرکت ه همراهب آیند. این سه شرکت شمار می  آهن جهان بهکنندگان سنگتولید
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به خود آهن جهان را صادرات سنگ درصد 63آهن جهان را تولید و سنگ درصد 30ن آمریکاو آنگلو 
 دهند. می اختصاص

آهن و واحدهاي هاي آتی توسعه و واردات کشور بخصوص توسعه معادن سنگ با توجه به برنامه
مستقیم و کوره بلند الزامی  اءدر واحدهاي احی ها از محصوالت آن جهت استفاده پلتکنسانتره، تولید 

میلیون تن  20میلیون تن است که بزودي  30 بیش ازظرفیت تولید پلت ایران در شرایط کنونی  باشد. می
 3/51گذاري با سرمایهمیلیون تن ظرفیت تولید  283در حدود  دیگر به این ظرفیت افزوده خواهد شد.

  بزودي در کشورهاي برزیل و استرالیا به ظرفیت تولید سنگ آهن جهان افزوده خواهد شد.میلیارد دالر، 
میزان  تولید جهان برسد. درصد 68به  2014آهن جهان در سال شود حجم تجارت سنگبینی میپیش

تولید پلت جهان  میزان .میلیون تن برآورد شده است 24و  49آهن ایران به ترتیب تولید و صادرات سنگ
میلیون تن بوده است. ظرفیت  21سهم ایران در این تولید نزدیک به و  میلیون تن 477، 2013در سال 

  .]5[ میلیون تن بوده است 30و  550جهان و ایران به ترتیب پلت تولید 
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 .]2[ هاي جهان سازي دار فوالد هاي مواد آهن ورودي .1جدول
/2013 %  

2012 
2013 2012 2011 2010 2009  

08/3 +  تولید فوالد خام 1224 1416 1536 1559 1607 
64/3 +  سهم کنورتور اکسیژنی 853 987 1065 1099 1139 
03/2 +  سهم کوره قوس الکتریکی (میلیون تن) 344 411 449 443 452 

 1/28  4/28  2/29  0/29  1/28  سهم کوره قوس الکتریکی  % 

83/3 +  تولید چدن (میلیون تن) 933 1034 1105 1124 1167 
 6/72  1/72  9/71  0/73  2/76 % نسبت چدن مذاب به فوالد خام   

75/1 + (میلیون تن)قراضه فوالدي  440 530 570 570 580   

 1/36  6/36  1/37  4/37  95/35 % نسبت قراضه به فوالد خام   

70/2 +  تولید آهن اسفنجی (میلیون تن) 64 70 73 74 76 

 7/4  8/4  7/4  9/4  2/5  نسبت آهن اسفنجی به فوالد خام % 
11/3 + دار (میلیون تن)کل مواد آهن 1437 1634 1748 1768 1823   

 4/113  4/113  8/113  4/115  4/117 دار بر فوالد خام %نسبت کل مواد آهن   

 

 .]9[ (CIF) دالر برتن هاي اخیر سال درژاپن  داتیروا آهنسنگ میانگینقیمت  .2 جدول
 

 سال 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
48/126  67/138  76/172  87/128  83/75  11/100  53/66  میانگین 
71/120  91/127  73/160  119 99/67  74/90  04/57  استرالیا 
95/133  04/157  98/193  26/146  68/87  12/114  4/78  برزیل 

 

 
 .]1[ دار در کوره بلندهاي آلمانروند تغییر ترکیب مواد آهن .1شکل 
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 .]3[ چین آهن کشورروند کاهش خلوص سنگ .2 شکل

 

 
 .]4[ آهن جهانروند تولید سنگ .3شکل 

 

 
 .]5[ جهان به تفکیک کشورها سازيهاي پلتظرفیت .4شکل
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 .]6[ 1392هاي ایرانی در سال  آهن شرکتمیزان تولید سنگ .5شکل

 

 
 .]3[ 2013و  2012آهن جهان در سال واردکنندگان اصلی سنگ .6شکل

 
 .]7[آهن ایران به کشور چین روند صادرات سنگ .7شکل
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 .]3[آهن به سوي چین و ژاپن هاي حمل سنگهزینه . 8شکل
 
 

 
 

 .]10[آهن کشور چین روند واردات سنگ .9شکل
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