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 مقدمه .1

ادا    ادا و شدا     یکددیرر  ماا ادا  داد   با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندداا  اقتصداد  وردو اا بدا     

المللدی  اا  اعتبر بدین  اا  بین ورو   اامیتی بیش از پیش یافته است. بر امین اساس بر ی سازاان اقایسه

 نمایند.  ا  بین ورو   ای اا  اقایسه اقدام به گردمو   و انترا  ماا اا و شا  

ادا    اندد نقردی بده سددا  د  تصدمیی گیدر       تو ادا ادی   اطالع از م رین وضدعیت وردو اان د  ایدن شدا      

گذا ان و فعالین تجا   و دیرر ذینفعان داشته باشد. لدذا وزا   ندنعت  اعددن و تجدا   و یفده  دود        سراایه

شدفافیت د  فادا    به ایجاد اا د  ورو   ضمن ومک  انترا  استمر و فراگیر اینرونه ماا اا و شا  با داند  ای

تسهیل نماید. د  امین  اسدتا  اعاوندت    ا  اطالعا  اذوو عاالن اقتصاد  به والن اقتصاد  ورو   دسترسی ف

اا  اهی اقتصاد  ادرتب  بدا ب دش ندنعت       طرح و برنااه با ادف شناسایی و باز نرر اقالم ماا   و شا  

 ا د  دسدتو وا   دود قدرا  داد  اسدت. ایدن      « المللدی  اا  بدین  ماا اا و شا  » اعدن و تجا    تهیه گدا ش

المللی بود  و فدا     اا  اطالعاتی اعتبر بین شاال ماا  و اقالم پایرا  شود ایدا ش وه بصو   ادوا   انترر گ

 .  گردد ایاز ارگونه تحلیل ت صصی  نرفاً د  قالب ماا اا  تونیفی ا ائه 

 ا فدراای  ارتب  با فاا  وسب ودا   اا   گذا   اا و سیاست تصمییاا زاینه بهبود  ااید است این سر  گدا ش

توانند نظرا   ود د  زاینه اوضوعا  گدا ش و سا تا  من  ا به دفتر ماا  و فدرمو     سازد. امکا ان احترم ای

 باشد. بردا   ای اا از طریق پو تال وزا ت انه نید قابل بهر  این سلسله گدا ش اا ا ائه نمایند. داد 
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 منبعمعرفي  .2

عا  از الو دسترسی به اط شد است راج www.usgs.govیت ازساماا اا  او د استفاد  د  این گدا ش

 پذیراست.برا  عموم ااکان  اذوو  طریق اراجعه به سایت

 معرفي مواد معدني .3
 آن فرمولعنوان ماده معدني و  .5 جدول

ف
دي

ر
 

عنوان ماده 

 معدني
 ماخذ تعاريف شرح ماده

1 

 باريت

(Barite) 

 مهمم  ماده اینده یک کانی معدنی حاوی سولفات باریم بو Baryte اریتینب

 نظمر  از. اسم   فلمیی  غیمر  معدنی ماده ترین سنگین و بوده باریم منبع ترین

 منشمور  گاهما  و کوتماه , پهن, ای  ورقه های بلور صورت به فیییکی مشخصات

نظر رنگی در حال  خالص سفید رنگ اس . ماده ای شفاف و نیمه  از و مانند

شما  تولیمد باریم  بمه     شفاف و با جالی شیشه ای یما صمدفی ممی باشمد. من    

 .اس  آتشفشانی و رسوبی, هیدروترمال صورت

 سیسمتم  بما  BaSO4 از نظر شیمیایی این ترکیب دارای فرممول شمیمیایی  

 می یاف  کلسی  و کوارتی همراه به معموال معادن در و بوده ارتورومیک تبلور

 آن مخصمو   وزن و شمده  یافم   نیمی  سیلیسی و آهکی های سنگ در. شود

 .رسد می نیی 4/2 تا حداکثر

http://parschemical.com 
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 سيمان

)  (Cement 

است وه قابلیت چسبانیدن ذ ا  به یکددیرر و بوجدود مو دن    ا  چسبند  ااد  سیمان

   س باشدد و از ترویدب اصداله ماکدی      جسی یکپا چه از ذ ا  اترکله  ا دا ا ادی 

سدا ته   گدراد  سدانتی  د جده  15۱۱تدا   14۱۱سیلیس و اوسیداا  اعدنی د  دادا   

گویند و از مسیاب وردن من به  ولینکر شود. به جسی حانل  پس از حرا   دادن ای

میدد و امنندین    اا  ا تلف بدست ادی  امرا  اقدا  اناسبی سنگ گچ سیمان تیپ

شدود. اندداز     به ولینکر و گچ سدیمان پدوزوالنی حاندل ادی     پوزوالن اضافه نمودن

 .باشد اتر و  نگ من سبد تیر  ای ایلی 5-2۱اا  ولینکر دانه

 مزاد ٔپدیا  دانرنااه ویکی

3 

 خاك رس

( Clay) 

 

طبیعدی مگلدوار  شدد      ادا   ودانی  به انجمن اواد و مزاون ماریکا طبق تعریف  ُس

شدود وده بدا افددودن  طوبدت ودافی        دا  گفته ادی  مب ملواینیوم فیلوسیلیکا  شاال

ادا    س. شدوند  ونندد و بدا  ردک شددن ندلب ادی       اا  پالستیک پیدا ای ویژگی

شود وه اگر بدا اقددا  احددود  مب ا لدو       به ذ اتی اطالق ای اکانیک  اک د 

اند.  میر  بدودن   اندیت بتونده شدکلی      شوند   انیت  میر  از  ود نران ای

 داد.  ای است وه  س ا لو  با مب از  ود نران

 مزاد ٔپدیا  دانرنااه ویکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%DA%A9
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عنوان ماده 

 معدني
 ماخذ تعاريف شرح ماده

4 

فلدسپات و نفلين 

 سينيت

FELDSPAR 

AND 

NEPHELINE 

SYENITE 

 

به اعنی لکه گرفته  spar به اعنی نحرا و  Feld این گرو  از وانیها از دو ولمه

فلدسپاتها بر اساس ترویب شدیمیایی بده دو گدرو  فلدسدپاتها  ملکدالن       .شد  است

دا ا   نگ سفید ا قسیی ای شوند. فلدسپاتها اوثرا  پالژیووالز ت)قلیایی( و فلدسپاته

بود  ولی به  نرها   اوستر   شیر   قراد جرر  و سدبد  وشدن نیدد دیدد  ادی      

د  اوثر اوا د از فلدسپا  پتاسیک به عنوان ااد  انلی سدازند  سدراایکها و    .شوند

  تهیده شیرده و   ذوب استفاد  ای شود د  حالی وه از فلدسپا  سددیک د به ومک 

لعاب استفاد  ای گردد. ملواینیی اوجود د  فلدسپاتها به جا  قسدمتی از سدیلیس د    

شیره جایردین شد  و اقاوات فیدیکی شیره  ا د  بر دو د بدا اشدیا    میددگی و     

نفلین سینیت به علت ا زش فوق العاد  ا  وده   .حرا تها  ناگهانی افدایش ای داد

ینیوم  شیره و سراایک پالستیک و وائوچو  تهیه پری و د  ننعت دا د )ننایع ملوا

 قرا گرفته فراوان توجه دنیااو د د اوثرورو اا ( …شیره اعدنی  وود شیمیایی و 

   .است

 سایت ویمیا پا س شایانکا 

http://shayankar.ir 

http://vista.ir 

5 
 فلورين

(Fluorspar) 

و اعموال به نو   بود  اا  اعدنی است وه به حالت  سوبی  از جمله وانین فلو ی 

و نوع اعدنی من وه فلوئو یت نام  شد  ا ترکیلیهاایی د فاا  بین دیرروان  گه

 . دا د

http://parschemical.com 

6 
)ژيپس(  سنگ گچ

GYPSUM 

فت ای شود سنگ گچ سولفا  دوولسیی مبدا  طبیعی است و د  چندین فرم بلو   یا

وجدود  ض یی  ابصو   قرراا  نسبتوه د  ترکیال   اوی پوسته جااد ور  زاین 

 1۸۱برند و تا داا  حدود  . گچ  ا پس از است راج از اعدن اانند ماک بکو   ایدا د

داند تا اقدا   از اولکولهدا  مب تبلدو ش  ا از دسدت     د جه سانتیرراد حرا   ای

 .ه عنوان اصاله سا تمانی وقالب گیر  د  میدبداد وبصو   گچ قابل استفاد  ب

http://persiangyps.com 
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 سنگ آهن

Iron Ore 

 

به اعنی فلد اقددس   (iron &iren ) از واژ  منرالساوسون (Iron) نام مان

به اعنا  مادن اقتبداس شدد      (Ferrum) از واژ  التین Fe گرفته شد  و نماد

د ند پوسته زاین  5ر زاین است وه تقریبا ترین عنان یکی از  ایج  است. این عنصر 

 ود. مان فلد  اسدت   شما  ای داد و دامین عنصر فراوان د  جهان به  ا ترکیل ای

شدود   وانی مان د  طبیعت یافت ای 3۱۱انلی به  نگ سیا  یا  اوستر  و بیش از 

  Fe2O3   اماتیدددتFe3O4 تدددرین منهدددا عبا تندددد از  انیتیدددت  وددده اهدددی

  FeCO3  سدددددید یتFe2O3.nH2O ونیدددددت  لیمFeOOH گوتیدددددت

ادایی ودده ماددن از من   سددنگ اعدددن .  اا تیددت و ااگهمیدت FeSiO4 شدااوزیت 

شود نید بیرتر بصو   اوسیداا  مان  اانند ارنتیت یا اماتیت استند  است راج ای

nstone.comhttp:// firo 

http://shayankar.ir/
http://shayankar.ir/
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عنوان ماده 

 معدني
 ماخذ تعاريف شرح ماده

ادا د  ودو   از مادن جددا      د ند نا الصدی امرااندد. ایدن نا الصدی     2۱تا  2وه با 

 .شوند ای

۸ 
 آهك 

Lime 

از نظر علمی  ماک امان اوسید ولسیی است وه از حرا   دادن شدید سنگ ماک 

 .مید )وربنا  ولسیی طبیعی( بدست ای

ماک و گچ   از جمله اواد  استند وه وا میی منها از دو ان باسدتان   توسد  بردر    

 .   استشنا ته شد  و از منها د  سا تن انواع بنااا   استفاد  ای شد

http:// fironstone.com 
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  موليبدن

MOLYBDEN

UM 

ژادا بده انظدو     اولیبدن بیرتر بعنوان فلد ملیاژ  د  فوالد  مان  ی ته گر  و ابرملیا

  شد  و اقاوات د  برابر زنگ زدگی استفاد  ای شود. بدیش  افدایش س تی پذیر 

ا  تر ی  طبدی  د  ولینیک ا چر ری وه ا یرا X د ند از منداا  اشعه ۸۱از 

اولیبددن د  وا بردادا    . بکا  برد  ای شوند از ملیاژاا  اولیبدن ترکیل شدد  اندد  

اا  فلد  د  تراندیستو  ندازک فدیلی اسدتفاد      الکترونیک ب صوص د  ادایت الیه

. ااروز  این عنصدر  ه استشود. د  گذشته اولیبدنیی د  ننعت الاپ وا برد داشت ای

 .و اامیت این ااد   و به فدونی است وا برد بسیا  وسیعی داشته

http://www.ngdir.ir 

 پایرا  الی داد  اا  علوم زاین ورو  

1۱ 

نيتروژن تثبيت 

 آمونياك -شده  

NITROGEN 

(FIXED)—

AMMONIA 

 ادددواد عبدددا تی بدددهیا  دا  نیتدددروژن اهمتدددرین ترویبدددا  ایدددد وژنیکدددی از 

یکی از اواد  ام پایه برا   ماونیاک.است (Ammonia)اددونیدداکم دا  نیتروژن

 .ننایع و به ویژ  وراو ز  است

http://chimiest.blogfa.com 

 

11 

 گوگرد

SULFUR 

 

عنصر گوگرد د  طبیعت به نو   طبیعی و  ال   یا به نو   ترویبا  سولفید و 

شود. گوگرد سرد و  ال    لفا  امرا  با دیرر عنانر فلد  و نافلد  یافت ایسو

داد.  اا تغییر  نگ ای باشد ولی بیرتر به سبب حرا   باال یا نا الصی ز د  نگ ای

بنا به سیستی تبلو   این نوع گوگرد به نو   گوگرد ملفا ) وابیک یا اوتااد ال( 

شکل  وگرد گااا )پالستیک( و گوگرد بیگوگرد بتا )اونوولینیک یا انرو  (  گ

است برا  نمونه  اوجودا  زند  گوگرد عنصر  اهی برا  ای.باشد )ولوئید ( ای

اا اشا   ورد. این عنصر  توان به حاو  گوگرد د  سا تا  اسید ماینواا و پروتئین ای

تر د  با و    شود؛ ولی به نو   گسترد  به نو   اولیه د  ووداا استفاد  ای

 .شود اا نید به وا  گرفته ای وش اا و حرر  اا  وبریت یّنال

http:// chemgroup.ir 

  

http://www.ngdir.ir/
http://www.ngdir.ir/
http://chimiest.blogfa.com/
http://chimiest.blogfa.com/


` 

6 
 

 در توليد و ذخيره مواد معدني در جهانجایگاه ایران  .4
 

اعدنی د ج شد  است.  تبه ایران بر اساس  دیف  و فرمو   اوادد  جدول زیر  تبه ایران و سهی ورو  د  تولید 

د  نظر گرفته شد  است. با  2۱15نندگان انلی جهان و بر ابنا  ماا تولید سال قرا  گیر  من د  بین تولید و

ایران د  تولید سنگ گچ د  اقایسه با دیرر اواد اعدنی تولید شد  د  ورو  باالترین سهی  ا   توجه به این نکته

 ید  است. س 2۱15د ند د  سال  ۸153به  2۱14د ند د  سال  6115د  دنیا داشته و سهی این ااد  از 

 امننین ایران به عنوان دواین تولید ونند  سنگ گچ جهان اطرح است. 

ار یک از اواد اعدنی با ذور اوا د اصرف و جایردین اا  من توضیه داد  شد  است و تولید ونندگان عمد  

 .با توجه به ذ ائر من ااد  د جدول ذور شد  است 2۱15و  2۱14من به امرا  ایدان تولید د  سالها  
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 معدني  محصوالتو رتبه ايران و سهم آن در توليد و ذخائر مواد  .2 جدول

 2151و  2154 در طي سالهاي

به
رت

 

نام ماده 

 معدني

 رتبه ايران

د  بین )

ورو اا  

 تولید ونند (

سهم ايران از 

 توليد در جهان

سهم 

ايران 

در 

 ذخائر

 توضيحات

4102 4106 

 د  دنیا ذ ائر زیاد  از این ااد  وجود دا د - ۸153 6115 2 سنگ گچ 1

 ذ ائر ذور نرد  است - 4141 414۸ ۸ وائولن  

  6132 41۱2 3164 5 با یت 2

 - 3 3 1۱ گوگرد 4
 به او   سولفید و  گازطبیعیننعتی  ام ذ ائرگوگردد  وغن

 .دا د وجود زیاد اقدا 

 ذ ائر ذور نرد  است - 21۸3 2175 6 فلدسپا  5

 د  دنیا ذ ائر زیاد  از این ااد  وجود دا د - 2169 2167 ۸ نتونیتب 6

 ذ ائر ذور نرد  است - 2119 2117 6 ولینکر 7

۸ 
ت ینیتروژن تثب

 ماونیاک-شد 
16 1172 1171 - 

 گازبرا  طبیعی وانابع وجوددا د د اتمسفرزاین نیتروژن

 شد  لیست ورو اا  برا  توجهی بطو قابل تولیدماونیاک

 ایباشد اوجود

 ذ ائر ذور نرد  است - 1159 1156 7 سیمان 9

 د  دنیا ذ ائر زیاد  از این ااد  وجود دا د ۱139 115 1142 9 اولیبدن 1۱

  1136 1144 1141 7 فلو ین 11

  1142 ۱199 ۱196 11 سنگ مان 12

 د  دنیا ذ ائر زیاد  از این ااد  وجود دا د - ۱1۸ ۱17۸ 13 ماک 13
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 USGSذخائر مواد معدني مورد بررسي درتوليد و  .1

 (Bariteباریت) .1.5

  افدایش داند  وزن د  تولیداتی اانند  نگ  پالستیک و الستیک  وا برد دا د. بعای پرونند با یت به عنوان 

اعدنی د  تراد و نفحه والچ  مستر نگ برا  احافظت و جال  فلد  ود و ای از وا برد اا   اص این ااد  

باشد  امننین از این ااد  به عنوان عاال وزندای د  الستیک و پوشش سیمانی  طو  لوله نفتی زیر مب 

 استفاد  ای شود.

د  دنیا  به دلیل  ماریکا به عنوان اصرف ونند  عمد  با یت باشد. ای حفا   نفت و گازد  اصرف عمد  با یت 

  و  تولید و تجا   جهانی تاثیر گذاشته است. داشته این احصول   تغییراتی وه د  تقاضا 

 توليد و ذخائر باريت در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان .3 جدول

 ارقام به هزار تن

به
رت

 

 نام كشور
 توليد 

 ذخائر

4102 4106 

   
 1۱۱۱۱۱ 3۱۱۱ 3۱۱۱ چین 1

 32۱۱۱ 9۱۱ 114۱ اند 2

 1۱۱۱۱ 9۱۱ 12۱۱ اراوش 3

 15۱۱۱ 7۱۱ 663 ماریکا 4

 24۱۱۱ 3۱۱ 3۱۱ ایران 5

 ۸5۱۱۱ 3۱۱ 3۱۱ قداقستان 6

 7۱۱۱ 22۱ 42۱ اکدیک 7

 35۱۱۱ 2۱۱ 27۱ ترویه ۸

 NA 13۱ 135 تایلند 9

 1۱۱۱ 12۱ 132 پاوستان 1۱

 NA 1۱۱ 1۱6 پرو 11

 NA 9۱ 1۱۱ ویتنام 12

 00111 111 483 ديگر كشورها 

 381111 0401 8211 جهان 
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 Cement)  سيمان) .2.2

بیرترین سیمان پرتلند د  سا ت بتن یا اال  استفاد  ای شود. جایردین اا  سیمان د  ب ش سدا ت و سداز   

اواد  اانند ملواینیوم  مسفالت  مجراز  اک  س  پری شیره  شیره  فوالد  سنگ  و چوب ای باشند. تعداد  از 

وص  اوستر باد  و گرانول سربا   وو    سیمان اید ولیکی اناسدب از طریدق واودنش بدا مادک      اواد  به  ص

انترر شد  توس  اید اتاسیون سیمان پرتلند توسعه پیدا نمود  است. این ااد  به  احتی د  دسترس ای باشدد   

ندد د   ن پرتلاا )اواد اکمل سیمان( به طو  فدایند  ا  به عندوان جدایردین ب ردی از سدیما     SCMامننین

 استفاد  ای شود. ا  سازند  سیمان ا لو  تکمیل شد  و اجد بسیا   از بتن اا  وا برد 

 

 توليد سيمان در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان .4 جدول

 ارقام به ميليون تن

 نام كشور رتبه
 توليد 

4102 4106 

 235۱ 24۸۱ چین 1

 27۱ 26۱ اند 2

 ۸314 ۸312 ماریکا 3

 77 75 ترویه 4

 72 72 برزیل 5

 69 6۸  وسیه 6

 65 65 ایران 7

 65 65 اندوند  ۸

 63 6312 ور  جنوبی 9

 61 6۱15 ویتنام 1۱

 55 531۸ ژاپن 11

 55 55 عربستان 12

 55 5۱ اصر 13

 35 35 تایلند 14

 35 35 اکدیک 15

 32 32 پاوستان 16

 32 32 ملمان 17

 23 22 ایتالیا 1۸

 013 103 ديگر كشورها 

 4511 4581 جهان 
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 ظرفيت كلينكر در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان .1 جدول

 ارقام به ميليون تن

 نام كشور رتبه
 ظرفيت كلينكر

4102 4106 

 2۱۱۱ 2۱۱۱ چین 1

 2۸۱ 2۸۱ اند 2

 1۱6 1۱516 ماریکا 3

 ۸۱ ۸۱  وسیه 4

 ۸۱ ۸۱ ویتنام 5

 79 7۸ ایران 6

 69 69 ترویه 7

 6۱ 6۱ برزیل ۸

 59 59 اندوند  9

 55 55 ژاپن 1۱

 55 55 عربستان 11

 5۱ 5۱ ور  جنوبی 12

 5۱ 5۱ تایلند 13

 46 46 اصر 14

 46 46 ایتالیا 15

 44 44 پاوستان 16

 42 42 اکدیک 17

 31 31 ملمان 1۸

 308 303 ديگر كشورها

 3011 3011 جهان

 

 

 (clay خاك رس) .2.3

د  طبیعت وجود دا د. اوا د وا برد  اک  س د  پر ونند  اا و حجی داندد  ادا  دیاتوایدت      اک  س به وفو  

  ژل سیلیکا  و زئولیت به عنوان جاذب  و انواع نما و سقف د  سدا تمان سداز  بدا     organic littersپلیمر 

 وربنا  ولسیی جایردین ای شود.
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 در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان بنتونيتتوليد  .0 جدول

 تن هزاررقام به ا

 نام كشور رتبه
 بنتونيت

2154 2151 

 432۱ 4۸۱۱ ماریکا 1

 35۱۱ 35۱۱ چین 2

 13۱۱ 1۱1۱ یونان 3

 1۱۸۱ 1۱۸۱ اند 4

 7۱۱ 65۱ ترویه 5

 6۱۱ 6۱۱ اکدیک 6

 44۱ 44۱ برزیل 7

 43۱ 43۱ ایران ۸

 36۱ 36۱ ملمان 9

 31۱ 23۱ جمهو   چک 1۱

 22۱ 22۱ اووراین 11

 115 115 سپانیاا 12

 - - انرلستان 13

 - - سنرال 14

 4511 4551 ديگر كشورها

 05111 05011 كل دنيا
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 در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان كائولنتوليد  .0 جدول

 تن هزاررقام به ا

  

 نام كشور رتبه
 كائولن 

2154 2151 

 244۸۱ 244۸۱ اند 1

 233۱۱ 131۱۱ جمهو   چک 2

 616۱ 631۱ ماریکا 3

 43۱۱ 43۱۱ ملمان 4

 33۱۱ 33۱۱ چین 5

 233۱ 233۱ اسپانیا 6

 17۱۱ 171۱ یلبرز 7

 15۱۱ 15۱۱ ایران ۸

 14۱۱ 1۱۱۱ اووراین 9

 13۱۱ 12۱۱ ترویه 1۱

 11۱۱ 11۱۱ انرلستان 11

 17۱ 165 اکدیک 12

 - - یونان 13

 - - سنرال 14

 6111 2891 ديگر كشورها

 02111 00611 كل دنيا
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 FELDSPAR AND NEPHELINE SYENITEداسپات و نفلين سنيتفل .2.5

برا  تولید  روف شیره ا  است. انابع شناسدایی شدد  و   و ننعت شیره د   توس  بیرترین استفاد  فلداسپا 

ورف نرد  فلدسپا  برا  پاس رویی به تقاضا  جهان وافی است و شوااد زاین شناسی زیاد  نردان ادی   

اگرچه این اندابع  امیرده د اراودد اندلی اصدرف بده  احتدی د         دا د. ن ااد  وجود داد وه انابع بد گی از ای

 دسترس نیستند.

 توليد و ذخائر فلداسپات در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان .8 جدول
 ارقام به هزار تن

 

 

 نام كشور رتبه
 توليد

 ذخائر
2154 2151 

 24۱۱۱۱ 5۱۱۱ 46۱۱ ترویه 1

 na 47۱۱ 47۱۱ ایتالیا 2

 na 25۱۱ 25۱۱ چین 3

 45۱۱۱ 15۱۱ 141۱ اند 4

 na 15۱۱ 11۱۱ تایلند 5

 63۱۱۱۱ 6۱۱ 55۱ ایران 6

 na 6۱۱ 6۱۱ اسپانیا 7

 na 51۱ 53۱ ماریکا 8

 25۱۱۱ 43۱ 42۱ جمهو   چک 9

 14۱۱۱ 4۱۱ 4۱۱ لهستان 10

 na 34۱ 34۱ جمهو   ور  11

 32۱۱۱۱ 33۱ 3۱۱ برزیل 10

 na 32۱ 32۱ االد  13

 1۱۱۱۱۱۱ 3۱۱ 2۱۱ صرا 11

 na 22۱ 22۱ م ژانتین 15

 na 2۱۱ 2۱۱ ملمان 16

 na 0011 0521 ديگر كشورها

 خيلی زياد 40411 41111 جهان
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 (FLUORSPARفلورین) .2.2

و  فوالد ضد زندگ اصنوعی امکن است به عنوان یک احصول جانبی از نفت ملکیالسیون  اسید شویی  فلو ین

جمدع مو   نردد  اسدت. اندابع     ادا  بیاید  ااا اطالعاتی از ایچ یک از این عملیا   بدست شد  فرمو   او انیوم

 ایلیددددون تددددن بددددرمو د شددددد  اسددددت.    5۱۱د  جهددددان حدددددود   نشناسددددایی شددددد   فلددددو ی  

عالو  بر این  اقادیر زیاد  از فلوئو  د  سنگ فسفا  وجود دا د. اسید فروسیلیسیک به عنوان یک جایردین د  

یوم استفاد  ای شود و امننین پتانسدیل من  ا دا د وده بده عندوان جدایردین اسدید ایدد و        تولید فلو اید ملواین

( استفاد  شود. ملواینیوم ضایعا  ذوب  بو اوس  ولرید ولسیی  اوسید مان  سنگ اعددن انرندد    HFفلو یک )

 استفاد  شد  است. نسیلیس  و د  اوسید تیتانیوم به عنوان جایردین برا  پوشش فلو ی

 

 در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان فلورينو ذخائر  توليد .3 جدول

  

 ارقام به هزار تن

 

 

به
رت

 

 نام كشور

 توليد 

 ذخائر
2154 2151 

 24۱۱۱ 3۸۱۱ 3۸۱۱ چین 1

 32۱۱۱ 11۱۱ 111۱ اکدیک 2

 22۱۱۱ 375 375 اغولستان 3

 41۱۱۱ 2۱۱ 2۸5 مفریقا  جنوبی 4

 na 11۱ 11۱ قداقستان 5

 6۱۱۱ 95 9۸ اسپانیا 6

 34۱۱ 9۱ 9۱ ایران 7

 5۸۱ 75 75 اراوش ۸

 na 7۱ 77 انرلستان 9

 5۱۱۱ 63 7۱ ونیا 1۱

 na 6۱ 6۱ ملمان 11

 na - 65 ناابیا 12

 na na 4۱۱۱ ماریکا 13

 551111 251 500 ديگر كشورها

 211111 0211 0331 كل دنيا
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 (GYPSUMسنگ گچ ) .6.5

د  د  جهان ای باشد  بیرترین اصرف این فرمو د  د   داو  ایانده بدرا     دواین ورو  تولید ونند  این اا ایران

 دود ا تصداص داد    ه سا ت و ساز است. اسپانیا  بد گترین تولید ونند  ا وپایی است و  تبه شری د  جهان  ا ب

است. این ورو  عرضه ونند  گچ  ام و دیرر احصوال  گچ به بسیا   ازورو اا  غرب ا وپا اسدت. اسدتفاد    

ندنعت سدا ت و    توسعه افدایش اصرف گچ د  مسیا عمدتا بهگسترش یافته و د  مسیا  دیوا اا  پیش سا تهاز

د ند از گچ اصرف شد  د  گدچ سدا تمان  سدا ت سدیمان پرتلندد  و احصدوال        95ساز بستری دا د. حدود 

 دتا وسیع و زیاد ای باشد.استفاد  ای شود. د  ورو اا  تولید ونند   ذ ایر این ااد  عم دیوا اا  پیش سا ته

 در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان سنگ گچتوليد و ذخائر  .51 جدول

 ارقام به هزار تن

 

 نام كشور رتبه
 توليد 

 ذخائر
2154 2151 

 na 132۱۱۱ 129۱۱۱ چین 1

 na 22۱۱۱ 15۱۱۱ ایران 2

 na 125۱۱ 63۱۱ تایلند 3

 7۱۱۱۱۱ 115۱۱ 11۱۱۱ ماریکا 4

 na 1۱۱۱۱ 13۸۱۱ ترویه 5

 na 64۱۱ 64۱۱ اسپانیا 6

 na 53۱۱ 5۱9۱ اکدیک 7

 na 5۱۱۱ 467۱ ژاپن ۸

 na 45۱۱ 51۱۱  وسیه 9

 na 41۱۱ 41۱۱ ایتالیا 1۱

 na 35۱۱ 35۱۱ استرالیا 11

 39۱۱۱ 35۱۱ 354۱ اند 12

 na 35۱۱ 279۱ عمان 13

 29۱۱۱۱ 33۱۱ 375۱ برزیل 14
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 نام كشور رتبه
 توليد 

 ذخائر
4102 4106 

 na 33۱۱ 23۱۱ فرانسه 15

 45۱۱۱۱ 27۱۱ 265۱ وانادا 16

 na 24۱۱ 24۱۱ عربستان 17

 na 22۱۱ 213۱ الجدایر 1۸

 na 1۸۱۱ 195۱ ملمان 19

 na 14۱۱ 144۱ ژانتین م  2۱

 na 13۱۱ 132۱ پاوستان 21

 na 12۱۱ 17۱۱ انرلستان 22

 na 51111 54311 ديگر كشورها 

 وسيع 218111 244111 جهان 
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 Iron Oreسنگ آهن  .2.5

 در كشورهاي عمده توليد كننده و جهانسنگ آهن توليد و ذخائر  .55 جدول

 ارقام به ميليون تن 

 

  

 نام كشور رتبه
 ذخائر توليد

 آهن مقدار آهن سنگ 2151 2154

 72۱۱ 23۱۱۱ 13۸۱ 151۱ چین 1

 24۱۱۱ 54۱۱۱ ۸24 774 استرالیا 2

 12۱۱۱ 23۱۱۱ 42۸ 411 برزیل 3

 52۱۱ ۸1۱۱ 129 129 اند 4

 14۱۱۱ 25۱۱۱ 112 1۱2  وسیه 5

 65۱ 1۱۱۱ ۸۱ ۸1 مفریقا  جنوبی 6

 23۱۱ 65۱۱ 6۸ 6۸ اوراین 7

 35۱۱ 115۱۱ 43 56 ماریکا ۸

 23۱۱ 63۱۱ 39 44 وانادا 9

 22۱۱ 35۱۱ 37 37 سوئد 1۱

 15۱۱ 27۱۱ 33 33 ایران 11

 9۱۱ 25۱۱ 25 25 قداقستان 12

 3111 58111 521 513 ديگر كشورها

 81111 531111 3321 3421 جهان
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 Limeآهك  .2.8

  ماک به ترتیب فوالد ساز   سولفو زدایی گازاا  حانل از احتدراق  سدا ت و سداز  تصدفیه      بازا اا  عمد 

سدنگ   ی( اسدتند. اندابع دا لدی و جهدان    PCCمب  اعدنکا    واغذ و  میر واغذ و وربنا  ولسیی  سوبی )

برا  امه وردو اا  د   ضمنا ذ ائر این ااد  اعدنی . اندماک و دولوایت اناسب برا  تولید ماک  بسیا  زیاد 

 د.به اقدا  وافی وجود دا   لیست

 

 در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان آهكتوليد  .52 جدول

 

 ارقام به هزار تن

 نام كشور رتبه
 توليد 

2154 2151 

 23۱۱۱۱ 23۱۱۱۱ چین 1

 19۱۱۱ 195۱۱ ماریکا 2

 16۱۱۱ 16۱۱۱ اند 3

 11۱۱۱ 11۱۱۱  وسیه 4

 ۸3۱۱ ۸3۱۱ برزیل 5

 7۸۱۱ 791۱ ژاپن 6

 69۱۱ 69۱۱ ملمان 7

 5۱۱۱ 51۱۱ ور  جنوبی ۸

 43۱۱ 44۱۱ ترویه 9

 3۸۱۱ 39۱۱ فرانسه 1۱

 35۱۱ 36۱۱ ایتالیا 11

 35۱۱ 37۱۱ اووراین 12
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 نام كشور رتبه
 توليد

2154 2151 

 2۸۱۱ 2۸۱۱ ایران 13

 2۱۱۱ 2۱۱۱ استرالیا 14

 19۱۱ 195۱ وانادا 15

 19۱۱ 19۱۱ اسپانیا 16

 1۸۱۱ 17۱۱ لهستان 17

 17۱۱ 17۱۱  واانی 1۸

 15۱۱ 15۱۱ بلغا ستان 19

 15۱۱ 15۱۱ انرلستان 2۱

 14۱۱ 14۱۱ بلژیک 21

 14۱۱ 14۱۱ (salesاالد ) 22

 12۱۱ 12۱۱ (salesمفریقا  جنوبی) 23

 1۱۱۱ 1۱۱۱ جمهو   چک 24

 91۱ 9۱۱ شیلی 25

 ۸7۱ ۸7۱ قداقستان 26

 ۸3۱ ۸2۱ اسلواوی 27

 ۸۱۱ ۸5۱ ویتنام 2۸

 3011 55111 ديگر كشورها

 311111 301111 جهان



` 
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 MOLYBDENUM دنيبمول .2.5

  اانندد فدرو   از من احصدوال  ایدانی  گردد وده  تبدیل ای  اولیبدنبه اوسید  طی فرمیند ونسانتر  اولیبدنیت 

 74  پود  فلد  و اواد شیمیایی ا تلف تولید ای شود.تولید ونندگان مادن  فدوالد و سدوپرملیاژاا حددود     اولیبدن

برا  تدااین   ایلیون تن بود  وه 14دن د  جهان حدود د ند اولیبدن  ا اصرف ای ونند. انابع ار   اولیب

اولیبدن د  وا برد انلی من به عنوان یدک عنصدر    . جایردین احدود  برا وافی استنیازاا  جهان د میند  

ملیاژ  د  فوالد و چدن وجود دا د. د  واقع به دلیل د  دسترس بودن و انعطاف پذیر  اولیبدن  ندنعت تدالش   

 .ادد نکرد  است تا اواد جدید  وه ادایا  ملیاژ این فلد  ا دا د  توسعه

 

 ده و جهاندر كشورهاي عمده توليد كنن موليبدن توليد و ذخائر .53 جدول

 

 

به
رت

 

 نام كشور
 )تن(توليد 

 )هزار تن(ذخائر
4102 4106 

 43۱۱ 1۱1۱۱۱ 1۱3۱۱۱ چین 1

 27۱۱ 563۱۱ 6۸2۱۱ ماریکا 2

 1۸۱۱ 49۱۱۱ 4۸۸۱۱ شیلی 3

 45۱ 1۸1۱۱ 17۱۱۱ پرو 4

 13۱ 13۱۱۱ 144۱۱ اکدیک 5

 26۱ 93۱۱ 97۱۱ وانادا 6

 15۱ 73۱۱ 71۱۱ ا انستان 7

 25۱ 4۸۱۱ 4۸۱۱  وسیه ۸

 43 4۱۱۱ 4۱۱۱ ایران 9

 16۱ 2۱۱۱ 2۱۱۱ اغولستان 1۱

 1۱۱ 14۱۱ 13۱۱ ترویه 11

 6۱ 52۱ 53۱ ازبکستان 12

 19۱ - - استرالیا 13

 na na 13۱ قداقستان 14

 1۱۱ - - قرقیدستان 15

 55111 200111 285111 جهان



` 

01 
 

 NITROGEN (FIXED) AMMONIAآمونياك  –نيتروژن تثبيت شده  .2.15

 

 در كشورهاي عمدهآمونياک  –نيتروژن تثبيت شده توليد  .54 جدول

 توليد كننده و جهان

 ارقام به هزار تن

 نام كشور رتبه
 توليد 

2154 2151 

 4۸۱۱۱ 473۱۱ چین 1

 12۱۱۱ 11۸۱۱  وسیه 2

 11۱۱۱ 11۱۱۱ اند 3

 94۱۱ 933۱ ماریکا 4

 5۱۱۱ 5۱۱۱ اندوند  5

 47۱۱ 473۱ ترینیداد و توباگو 6

 42۱۱ 424۱ وراینا 7

 39۱۱ 394۱ وانادا ۸

 32۱۱ 32۱۱ عربستان 9

 3۱۱۱ 3۱۱۱ استونی 1۱

 3۱۱۱ 299۱ قطر 11

 2۸۱۱ 2۸۱۱ ملمان 12

 27۱۱ 27۱۱ پاوستان 13

 26۱۱ 266۱ اصر 14

 26۱۱ 26۱۱ فرانسه 15

 25۱۱ 25۱۱ ایران 16

 21۱۱ 21۱۱ لهستان 17

 1۸۱۱ 1۸۱۱ الند 1۸

 13۱۱ 125۱ استرالیا 19

 13۱۱ 135۱ ازبکستان 2۱

 12۱۱ 12۱۱ وندوئال 21

 11۱۱ 1۱6۱ بال وس 22

 11۱۱ 11۱۱ عمان 23

 11۱۱ 11۱۱ انرلستان 24

 1۱۱۱ 1۱۱۱ االد  25

 53111 53311 ديگر كشورها

 540111 541111 جهان



` 

00 
 

 

 SULFURگوگرد .2.11

تولیدد گدوگرد د     د و انتظا  ادی با  وند  افدایردی اواجده بدود  اسدت.    تولید گوگرد د  جهان  اا  ا یر د  سال

 او ایانه  مفریقا  شرق و جنوب مسیا فرمیند اایع ساز  گاز طبیعی به شکل قابل توجهی د  اا  نفتی و  عملیا 

گذا   د  این انداطق شدود.   افدایش یابد  ارر اینکه  وود اقتصاد جهانی سبب وااش سراایه و ااریکا  التین 

عالو  بر این  تولید گوگرد امکن است امداان با  وااش جهانی تقاضا برا  نفت یا گداز طبیعدی افدت نمایدد.     

 5اا  قیردا   و سولفیداا  فلد  د  حددود   ذ ایر تب یر  و مترفرانی  گاز طبیعی  نفت  ااسهد  انابع گوگرد 

غال سنگ  ذایلیا د تن گوگرد د   6۱۱انید یت تقریبا نااحدود است و  ایلیا د تن است . گوگرد اوجود د  گچ و

اا   باشد. تولید گوگرد از این انابع انو  به توسعه  وش غنی از اواد ملی اوجود ای اا  اا  نفتی و شیل شیل

 است راج وی ادینه است. 
 

 در كشورهاي عمده توليد كننده و جهان گوگردتوليد و ذخائر .51 جدول

 

 ر تنارقام به هزا

 نام كشور رتبه

 توليد 

2154 2151 

 11۱۱۱ 1۱5۱۱ چین 1

 93۱۱ 963۱ ماریکا 2

 73۱۱ 73۱۱  وسیه 3

 6۱۱۱ 591۱ وانادا 4

 3۸۱۱ 3۸۱۱ ملمان 5

 33۱۱ 325۱ ژاپن 6

 33۱۱ 33۱۱ عربستان 7

 2۸۱۱ 2۸3۱ اند ۸

 27۱۱ 274۱ قداقستان 9

 21۱۱ 21۱۱ ایران 1۱



` 

01 
 

 

 

 

 

 

 

 نام كشور تبهر

 توليد 

4102 4106 

 19۱۱ 19۱۱ ااا ا  11

 1۸۱۱ 1۸4۱ اکدیک 12

 17۱۱ 17۱۱ شیلی 13

 14۱۱ 14۱۱ ور  جنوبی 14

 11۱۱ 1۱7۱ لهستان 15

 9۱۱ ۸3۱ استرالیا 16

 ۸2۱ ۸2۱ قطر 17

 ۸۱۱ ۸۱۱ وویت 1۸

 ۸۱۱ ۸۱۱ وندوئال 19

 74۱ 74۱ فنالند 2۱

 74۱ 74۱ ایتالیا 21

 54۱ 54۱ برزیل 22

 54۱ 54۱ کستانازب 23

 51۱ 515 الند 24

 4251 4251 ديگر كشورها 

 01511 01111 جهان 


