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r       هاي نشریات مرکز آمار ایران  نشانه  

  

  . آمار گردآوري نشده است         -
  . آمار در دسترس نیست          0 0 0
  . ذاتاً یا عمالً وجود ندارد   ×
  . معنی است جمع و محاسبه غیر ممکن یا بی    ××

  . رقم کمتر از نصف واحد است           
  . نظرکردن است  ناچیز و قابل صرف) نسبت(رقم           

  . رقم غیر قطعی است       *
  .رقم جنبه تخمینی دارد      ** 
W      به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.  

   
  

هـا و   نسـبت   محاسـبه . ها به علت سرراست کردن ارقام اسـت  سرجمعاختالف در 
  .    سرراست کردن ارقام صورت گرفته است ها قبل از شاخص

   

//  



 
 

  

  مقدمه

بخش صنعت و مصـالح مـورد نیـاز بـراي ایجـاد       هاي تأمین کننده مواد اولیه ترین بخش بخش معدن از عمده

محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی بـه عنـوان یـک امکـان بـالقوه       ...ها و سدها، فرودگاه بنادر، ساختمان،

تواند نقش اساسی را در توسعه صـنعتی کشـور ایفـا نمـوده و راهگشـاي بسـیاري از معضـالت خودکفـایی          می

هـاي   سـال  قبـل آغـاز گردیـده و در    سال 60برداري اقتصادي از معادن کشور حدود  بهره. صنعتی کشور باشد

برداري صحیح و  بهره .نقش و اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور فزونی یافته است ،وناگونبه دالیل گ ،اخیر

هاي دقیق بوده و این هدف جـز بـا در اختیـار     ریزي علمی از ذخایر انبوه و متنوع معدنی کشور مستلزم برنامه

   .نخواهد شدهاي این بخش میسر  داشتن آمار و اطالعات دقیق و به هنگام از فعالیت

برداري  طرح آمارگیري از معادن در حال بهره، )1384و 1370به جز سال هاي ( 1364ازسال مرکز آمار ایران 

هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به عملکرد ایـن بخـش و محاسـبه سـهم آن در تولیـد ناخـالص        بارا  کشور

داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات و فروش مواد معدنی، مقـدار و ارزش صـادرات مسـتقیم، ارزش افـزوده،     

طـرح  . ته اسـت گذاشـ  اجـرا  بـه  ....گذاري و  ارزش سرمایهترکیب نیروي انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، 

نفـر از   170 طرح هـاي مـذکور بـوده کـه بـا      طرح ازاجراي مین هفتبیست و  1392سال آمارگیري ازمعادن 

ایـن طـرح   همچنـین در  . شده اسـت معدن در سراسر کشور انجام  5200مراجعه به حدود  ومأموران آمارگیر 

آوري اطالعـات هـر    دیهی اسـت جمـع  ب. اند مشارکت داشته آمایی و کارشناسی طرح ازبینی، دادهبنفر در  125

 1392لذا در طرح آمارگیري از معادن سـال  . پذیر خواهد بود هاي مالی امکان حساب نهایی شدنسال، بعد از 

دفترصنعت، معدن  این نشریه در. آوري شده است جمع) 1391سال (سال قبل  یک و آمار مربوط به اطالعات

 آمـار  سـایت مرکـز   در و ان گروه آمارهاي معدن تهیه شـده اسـت  ایران توسط کارشناس آمار زیربنایی مرکز و

  .دسترسی استقابل  ir.org.amar.www ایران به نشانی
  

  مرکز آمار ایران
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  مفاهیم تعاریف و - 1

   معدن - 1-1

که به  تسهیالتی آالت و ماشین و) استبرداري از آن اقتصادي  معدنی که بهره  ذخیره(کانسار معدن عبارت است از مجموعه 

معادن نفت،  در این طرح الزم به ذکر است که . آرایی از کانسار ایجاد شده است کانه برداري و تجهیز و بهره منظور اکتشاف و

  .شود گاز و خاك رس پوشش داده نمی

  شاغالن  - 1-2

شاغالن از نظـر  . کنند هستند که در داخل یا خارج معدن به صورت تمام وقت یا پاره وقت براي معدن کار میتمامی افرادي 

  . شوند خدماتی تفکیک می شاغالن اداري، مالی و دارند به دو گروه شاغالن خط تولید و  اي که به عهده وظیفه

  ارزش کل تولیدات  - 1-3

قیمـت فـروش بـه      کننـده یعنـی   قیمت تولید  به  قابل فروش مواد معدنیارزش ضایعات  و  معدنی استخراج شده ارزش مواد

  .محل معدن است مشتریان در

  ) اي ارزش تغییرات اموال سرمایه(گذاري  سرمایه - 1-4

هزینـه تعمیـرات    ارزش خریـد یـا تحصـیل و   (اي  گذاري عبارت است از تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سـرمایه  سرمایه

  آماري  طی دوره) اي ش یا انتقال اموال سرمایهاساسی منهاي ارزش فرو

  جبران خدمات شاغالن - 1-5

  نشاغال به) ... پول و کاال و(ها  سایر پرداختی حقوق و عبارت است از مزد و شاغالنجبران خدمات 

  ارزش افزوده - 1-6

 تیالتفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعال مابه یبه عبارت ایها  ها و ارزش پرداختی التفاوت ارزش دریافتی عبارت است از مابه

  معدنی

  کار يروین بهره وري - 1-7

   عبارت است از نسبت ارزش افزوده به تعداد کارکنان
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 ها خالصه یافته -2

  خدمات جبران پرداختی بابت  حقوق و مزد و شاغالن و ، تعداددرحال بهره برداري معادن تعداد - 2-1

دهـد کـه تعـداد معـادن      نشان می 1390در مقایسه با سال  1391برداري سال  معادن در حال بهره عملکردبررسی  •

  .استداشته  افزایش درصد 3/1 ،افزایشمورد  70با  1391سال  در درحال بهره برداري کشور

معادن کشور در اختیار بخش عمومی و مابقی در اختیـار بخـش خصوصـی     درصد 6/3، 1391از نظر تعداد در سال  •

  .اند معادن کشور در اختیار بخش عمومی و بقیه در اختیار بخش خصوصی بوده درصد 4، 1390در سال . اند بوده

کـار   برداري کشور به نفر در معادن در حال بهره 84922دهد که مجموعاً  نتایج به دست آمده از آمارگیري نشان می •

هـا،   نفـر تکنسـین   3283نفر کـارگران مـاهر،    24236نفر کارگران ساده،  20261اند که از این تعداد  اشتغال داشته

  .اند نفر شاغالن امور اداري و مالی بوده 17941نفر شاغالن امور حمل و نقل و  14342نفر مهندسین،  4860

     ،افـزایش  میلیـارد ریـال   1541شاغالن بـا  و جبران خدمات   درصد 5/0حدود  ،شافزاینفر   394با تعداد شاغالن  •

   .اند داشته افزایش درصد 21 /1

 باالترین تعداد شاغالن نفر  6017و  13656، 15732اصفهان به ترتیب با  و یزد هاي کرمان،استان 1391در سال  •

  . اند را به خود اختصاص داده

و  12371، 15297به ترتیب بـا  خشک  و زغال سنگشن و ماسه،  سنگ آهن، هاي مختلف، معادن در بین فعالیت •

  31بـا   1391الزم به ذکر است که تعداد شاغالن زن در سـال  . اند ترین تعداد شاغالن را دارا بوده نفر بیش 12175

  .نفر رسیده است 1048نفر به  1079از  1390نفر کاهش نسبت به سال 

 1390میلیـون ریـال و در سـال     4/130، حـدود  1391سرانه جبران خدمات شاغالن معادن بخش عمومی در سال  •

  . داشته است درصد 7/4میلیون ریال بوده است که به این ترتیب افزایشی معادل 5/124حدود 

حـدود   1390میلیـون ریـال و در سـال     2/95، حدود 1391سرانه جبران خدمات شاغالن بخش خصوصی در سال  •

  .داشته است افزایش درصد 6/24میلیون ریال بوده است که  4/76

  ارزش صادرات مستقیم معادن درحال بهره برداري و مقدارتولید، ارزش تولید - 2-2

این مقـدار   از .میلیارد ریال تولید شده است210,101تن مواد معدنی به ارزش  هزار 461,340حدود ، 1391درسال  •

شـده   صادر کشور معدن به خارج از میلیون دالر به طور مستقیم از 611تن مواد معدنی به ارزش  هزار 5416حدود 
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 میلیـون دالر  888تن مواد معدنی به ارزش بـیش از   هزار  5286، حدود 1390سال  این درحالی است که در .است

 درصـد  5/2 حدود 1390 نسبت به سال 1391مقدارصادرات مستقیم معادن درسال  ،به این ترتیب. شده است صادر

  .کاهش داشته است درصد 2/31بیش از ) برحسب دالر(ارزش آن  و افزایش

در خصوص توزیـع اسـتانی ارزش تولیـدات     1391برداري سال  بررسی نتایج طرح آمارگیري از معادن در حال بهره •

میلیـارد ریـال    3966و  30903، 42335هاي کرمان، یزد و آذربایجان شرقی به ترتیـب بـا    دهد که استان نشان می

  .اند باالترین ارزش تولید ساالنه را به خود اختصاص داده

میلیارد ریال بـوده اسـت و در    210،101بالغ بر  1391برداري کشور در سال  ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره •
 5936و  21675، 51537 هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینـی بـه ترتیـب بـا     بین فعالیت

 .اند میلیارد ریال باالترین ارزش تولید ساالنه را داشته

  ارزش سرمایه گذاري معادن درحال بهره برداري - 2-3

 داشـته  افـزایش  درصـد  40، 1390نسبت به سـال   1391برداري در سال  گذاري معادن در حال بهره ارزش سرمایه •

  . است 

آن توسـط بخـش    درصد 9/48گذاري در بخش معدن، حدود  میلیارد ریال سرمایه 8607از کل مبلغ  1391در سال  •
 3/39، حـدود  1390کـه در سـال    شده است؛ در صورتی انجامتوسط بخش خصوصی  درصد 1/51و حدود  عمومی 

گـذاري   سـرمایه . بـود توسط بخش خصوصی انجام گرفته  درصد 7/60گذاري توسط بخش عمومی و  سرمایه درصد

را  افـزایش  درصد 8/17و در بخش خصوصی  درصد 2/74در بخش عمومی حدود 1390نسبت به سال  1391سال 

  .دهد نشان می

 8607بـرداري کشـور    گـذاري در معـادن در حـال بهـره     ارزش سـرمایه  1391دهد که در سال  نتایج طرح نشان می •

و  1334، 3672ینی به ترتیب با و سنگ تزی مسهاي مختلف، سنگ آهن،  میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت

یزد به ترتیب با  آذربایجان شرقی و ها، کرمان، در بین استان. اند گذاري را داشته ترین سرمایه میلیارد ریال بیش 897

  .اند گذاري ساالنه را دارا بوده ترین سرمایه میلیارد ریال بیش 1258و  1322، 2994

آالت، ابـزار و   میلیارد ریال مربـوط بـه ماشـین    5964، مبلغ 1391گذاري در سال  میلیارد ریال سرمایه 8607از کل  •

میلیارد ریال مربوط به لوازم و تجهیـزات اداري،   151میلیارد ریال مربوط به وسایل نقلیه،  474وسایل کار با دوام، 
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 317میلیارد ریال مربوط بـه راه اختصاصـی،    112، )بدون زمین(میلیارد ریال مربوط به ساختمان وتاسیسات  1529

میلیـارد   40اي و بـاالخره   هـاي رایانـه   افزار میلیارد ریال مربوط به نرم 20میلیارد ریال مربوط به توسعه و اکتشاف، 

 .گذاري بوده است ریال مربوط به سایر موارد سرمایه

  حال بهره برداري وري نیروي کارمعادن در بهره ارزش افزوده و - 2-4

   .ستا داشتهافزایش  درصد 57 ،1390 سال نسبت به 1391برداري در سال  معادن در حال بهره ارزش افزوده •

تـرین ارزش   میلیـارد ریـال بـیش    3201و  24501، 34056هاي کرمان، یزد و آذربایجان شرقی به ترتیب با  استان •

  . اند افزوده را داشته

بـالغ بـر    1391دهد که ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهـره بـرداري کشـور در سـال      نتایج طرح نشان می •

هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سـنگ تزیینـی بـه     میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت 79163

  .اند میلیارد ریال باالترین ارزش افزوده را داشته 4673و  18761، 38741ترتیب با 

. داشـته اسـت   درصد 4/81افزایشی معادل  1390نسبت به سال  1391ارزش افزوده معادن بخش عمومی در سال  •

  .داشته است افزایش درصد 3/46این در حالی است که بخش خصوصی 

ریـال بـوده   میلیون  5/596معادل  1390ریال و در سال  میلیون 2/932 معادل 1391کار در سال نیروي وري  بهره •

  .داشته است افزایشدرصد  3/56است و به این ترتیب 

کـار در بخـش   نیـروي  وري  ریـال و بهـره   میلیـون  6/1267 کار در بخش عمومینیروي وري  ، بهره1391در سال  •

 افـزایش  رصدد 9/54در بخش عمومی و  افزایش درصد 4/47که نشانگر  ریال بوده استمیلیون  1/815خصوصی 

وري  ریـال و بهـره  میلیون  1/860کار در بخش عمومی نیروي وري  ، بهره1390در سال  .در بخش خصوصی است

  .ریال بوده استمیلیون  526کار در بخش خصوصی نیروي 

  ارزش افزوده بررسی نتایج استانی تعداد معادن، تعداد شاغالن و - 2-5

 134، بـا  1390نسبت بـه سـال    1391سال  تعداد معادن استان کرمان در دهد نشان می، طرحنتایج استانی  بررسی •

 درصـد از  43( درکشـور داشـته اسـت    افزایش، باالترین ارزش افـزوده را  نفر 1295افزایش، تعداد شاغالن با  مورد

 ارزش افـزوده نسـبت بـه سـال قبـل از      ،فـوق اسـتان   در .)این استان ایجاد شده است در ارزش افزوده کل کشور

الزم به یادآوري است معادن ارزشـمندي نظیـر مـس سرچشـمه،      .برخوردار بوده است درصد 6/68ی معادل افزایش
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این استان واقـع شـده    در زغال سنگ خشک معدن  15 گهر، سنگ آهن جالل آباد و مس میدوك، سنگ آهن گل

  .است

  ارزش افزوده تولید مواد معدنی و نظر از استان یزد، دومین استان معدنی کشور ،کرماناستان  بعد از، 1391در سال  •

 نفـر  297تعداد شاغالن  و مورد 8، 1390نسبت به سال  1391این استان تعداد معادن درسال  در. شود محسوب می

ارزش افزوده  درصد 31( برخوردار بوده است درصد 5/100ی معادل افزایش ارزش افزوده آن از .داشته است افزایش

ارزشی چـون سـنگ آهـن چـادرملو، سـه       نیز معادن با در استان مذکور .)این استان ایجاد شده است در کل کشور

  .معادن زغال سنگ پروده قراردارند چاهون، چغارت، میشدوان، سرب و روي بافق و

 تعداد شاغالن نیـز . مورد کاهش داشته است 27، 1390نسبت به سال  1391سال  دراستان اصفهان معادن  تعداد  •

ایـن   .داشته است افزایش درصد 6/44 است که ارزش افزوده آن حدود یاین درحال. استمورد کاهش داشته  467

  .سنگ آهک بسیار غنی است هاي تزیینی و استان به لحاظ داشتن سنگ

 نفـر  160تعـداد شـاغالن    .داشـته اسـت   مورد کاهش 9 ،1390نسبت به  1391سال  تعداد معادن استان فارس در •

ناشـی از معـادن   این استان  افزوده در ارزش افزایش. داشته است افزایش درصد 9/69ارزش افزوده آن  و افزایش

  .باشد میسنگ تزیینی 

تعـداد شـاغالن    .داشته اسـت  کاهشمورد  44، 1390نسبت به  1391تعداد معادن استان خراسان رضوي در سال  •

تعـداد   معـدن سـنگ آهـن سـنگان خـواف و      .است داشته کاهش درصد 3/35نیز  ارزش افزوده وکاهش نفر  140

  .این استان واقع شده است معادن سنگ آهن وکرومیت در زیادي از

تعداد شـاغالن   .داشته است مورد افزایش 41، 1390نسبت به  1391تعداد معادن استان آذربایجان شرقی در سال  •

معدن مس سونگون از معادن مهم ایـن اسـتان    .داشته است افزایش درصد 4/43 و ارزش افزوده افزایشنفر  376

 .آید به شمار می
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  1390- 1391بخش عمومی و خصوصی  بر حسب برداري کشور درحال بهرههاي منتخب معادن  شاخص - 1جدول 

  

  1390 - 91هاي منتخب  استاندر  برداري کشور حال بهره معادن درارزش افزوده  تعداد معادن، شاغالن و - 2 جدول

  استان

  1391سال   1390سال 

تعداد 

  معادن

 تعداد

  شاغالن

  ارزش افزوده

  )میلیاردریال(
  شاغالن تعداد  تعداد معادن

 ارزش افزوده

  )میلیاردریال(

  79163  84922  5316  50422  84528  5246  کشور

  34056  15732  400  20196  14437  266  کرمان

  24501  13656  265  12220  13359  257  یزد

  2472  6017  387  1710  6484  414  اصفهان

  1502  3972  186  884  3812  195  فارس

  1079  4140  433  1667  4280  477  خراسان رضوي

  3201  4737  272  2232  4361  231  آذربایجان شرقی

  12352  36668  3373  11513  37795  3406  سایراستان ها

  
  
  

 شرح

1390  1391 

 جمع
بخش 

 خصوصی

بخش 

 عمومی
 جمع

بخش 

 خصوصی

بخش 

 عمومی

 192 5124 5316 209 5036 5246 تعداد معادن

 21974 62948 84922 17850 66678 84528 تعداد شاغالن

 27855 51309 79163 15353 35069 50422 )میلیارد ریال(ارزش افزوده 

 2866 5991 8858 2223 5094 7317 )میلیارد ریال(خدمات شاغالن  جبران

 4213 4394 8607 2418 3731 6149 )میلیارد ریال(گذاري  سرمایه

  1268  815  932  860  526  597  )میلیون ریال(وري نیروي کار  بهره
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  1385 - 1391هاي  برداري کشور سال مهم طرح آمارگیري از معادن در حال بهره روند نماگرهاي -3جدول

 نماگر
 / واحد
تغییر  درصد

 نسبی
1385 1386 1387  1388  1389  1390  1391  

 معدن
 5316 5246 4974 4426 4116 3779 3582 تعداد

 3/1 5/5 4/12 5/7 9/8 5/5 8/7  تغییرنسبی رصدد

 شاغالن
 84922 84528 81293 76854 75458 66250 60062 تعداد

 5/0 4 8/5 9/1 9/13 3/10 5/9  تغییرنسبی درصد

 ارزش کل تولیدات 
 101210 65442 50148 35586 35568 30647 22642 میلیارد ریال 

 7/54 5/30 9/40 1/0 1/16 4/35 35  تغییرنسبی درصد

 گذاري  ارزش سرمایه
 8607 6149 6341 3631 3302 2583 1737 میلیارد ریال 

 40 -3 6/74 10 8/27 7/48 -9/31  تغییرنسبی درصد

 ارزش داده 
 23218 19097 12234 9926 8632 7598 6345 میلیارد ریال 

 6/21 1/56 3/23 15 6/13 7/19 5/75  تغییرنسبی درصد

 ارزش ستانده 
 102381 66928 50971 36589 36386 31331 23011 میلیارد ریال 

 53 3/31 3/39 6/0 1/16 2/36 4/34  تغییرنسبی درصد

 ارزش افزوده 
 79163 50422 38737 26663 27754 23733 16666 میلیارد ریال 

 57 2/30 3/45 -9/3 9/16 4/42 4/23  تغییرنسبی درصد

  شاخص قیمت 

  تولید کننده معدن

100 =1381 

 000 7/473 7/404 361 7/349 8/216 178 شاخص

 000 17 1/12 2/3 3/61 8/21 2/24  تغییرنسبی درصد

  

  

  

  

  

  



  1391برداري کشور ـ  نتایج آمارگیري از معادن درحال بهره
 

14 

 1391سال  -برحسب فعالیت برداري کشور حال بهره معادن در تعداد:  1نمودار

  
    

   1391 -برداري کشور بر حسب فعالیت حال بهرهمعادن در  ارزش تولید: 2نمودار  
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            1391 -برداري کشور بر حسب فعالیت حال بهره ارزش افزوده معادن در: 3نمودار

  
  

  1391 - برحسب فعالیت برداري کشور حال بهره گذاري معادن در ارزش سرمایه درصد: 4نمودار
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 1385-1391برداري کشور  حال بهره گذاري معادن در سرمایهارزش  ارزش افزوده و ارزش تولید، - 5نمودار
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توضیحات ضروري -5  

 
 

 چهـارم ویـرایش  ) I.S.I.C(هاي اقتصادي  المللی فعالیت بندي بین انتشار این نشریه از طبقه تدوین و در •

  . استفاده شده است

، اطالعات مربـوط   محل معدن انجام شده است تواماً درصنعتی  هاي معدنی و در مورد معادنی که فعالیت •

  . شده است نتایج طرح منظور در و هاي معدنی تفکیک به فعالیت

 توسط معدن به خـارج از کشـور   واسطه اطالعات مربوط به صادرات مستقیم فقط شامل ارزش فروش بی •

  . است

صادرات مستقیم و جبران خدمات در این  گذاري، هاي داده، ستانده و افزوده، تولید، سرمایه تمامی ارزش •

 .اند هاي جاري محاسبه شده نشریه به قیمت

گیري و همه معـادن بـه غیـر از شـن و      نمونه درصد 4/61گیري تقریبی  معادن شن و ماسه با کسر نمونه •

 .اند ماسه، سرشماري شده
 

  


