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       هاي نشريات مركز آمار ايران  نشانه  

  

  . آمار گردآوري نشده است         -
  . آمار در دسترس نيست          0 0 0

  . ذاتاً يا عمالً وجود ندارد   ×
  . معني است جمع و محاسبه غير ممكن يا بي    ××

  . رقم كمتر از نصف واحد است           
  . نظركردن است  ناچيز و قابل صرف) نسبت(رقم           

  . رقم غير قطعي است       *
  .رقم جنبه تخميني دارد      ** 
      به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.  

   
  

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

  

//  
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  مقدمه

 بخش صنعت و مصالح مورد نياز براي ايجـاد سـاختمان،   هاي تأمين كننده مواد اوليه ترين بخش بخش معدن از عمده

تواند نقـش اساسـي    محسوب شده و ذخاير غني مواد معدني به عنوان يك امكان بالقوه مي ...ها و سدها، فرودگاه بنادر،

بـرداري   بهـره . را در توسعه صنعتي كشور ايفا نموده و راهگشاي بسياري از معضالت خودكفايي صـنعتي كشـور باشـد   

نقـش و اهميـت    ،ونـاگون بـه داليـل گ   ،هاي اخير سال قبل آغاز گرديده و در سال 60اقتصادي از معادن كشور حدود 

برداري صحيح و علمي از ذخـاير انبـوه و متنـوع معـدني كشـور       بهره .بخش معدن در اقتصاد كشور فزوني يافته است

هاي دقيق بوده و ايـن هـدف جـز بـا در اختيـار داشـتن آمـار و اطالعـات دقيـق و بـه هنگـام از             ريزي مستلزم برنامه

   .نخواهد شدهاي اين بخش ميسر  فعاليت

را  برداري كشور طرح آمارگيري از معادن در حال بهره، )1384و 1370به جز سال هاي ( 1364ازسال كز آمار ايران مر

هدف تهيه آمار و اطالعات مربوط به عملكرد اين بخش و محاسبه سهم آن در توليد ناخالص داخلي كشور، مقدار و  با

ارزش توليدات و فروش مواد معدني، مقدار و ارزش صادرات مستقيم، ارزش افـزوده، تركيـب نيـروي انسـاني، مقـدار      

در حال بهره بـرداري   معادن طرح آمارگيري از. ته استگذاش اجرا به ....گذاري و  ارزش سرمايهاستخراج مواد معدني، 

مراجعه  ونفر از مأموران آمارگير  174 طرح هاي مذكور بوده كه با طرح ازاجراي مين ششبيست و  1391سال  كشور

ـ نفـر در   125ايـن طـرح   همچنين در . شده استمعدن در سراسر كشور انجام  5600به حدود  آمـايي و   ازبيني، دادهب

هـاي مـالي    حسـاب  نهايي شـدن آوري اطالعات هر سال، بعد از  ديهي است جمعب. اند مشاركت داشته طرح كارشناسي

و آمار مربـوط   اطالعات 1391سال  در حال بهره برداري كشور لذا در طرح آمارگيري از معادن. پذير خواهد بود امكان

ايـران   آمـار  زيربنـايي مركـز   دفترصنعت، معدن و اين نشريه در. آوري شده است جمع) 1390سال (سال قبل  يك به

 ir.org.amar.www ايران به نشاني آمار سايت مركز در و توسط كارشناسان گروه آمارهاي معدن تهيه شده است

  .دسترسي استقابل 

  

  مركز آمار ايران
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  مفاهيم تعاريف و -1

   معدن -1-1
 تسهيالتي آالت و ماشين و) استبرداري از آن اقتصادي  معدني كه بهره  ذخيره(مجموعه كانسار معدن عبارت است از 

 در اين طرح الزم به ذكر است كه . آرايي از كانسار ايجاد شده است كانه برداري و تجهيز و بهره كه به منظور اكتشاف و
  .شود معادن نفت، گاز و خاك رس پوشش داده نمي

  

  شاغالن  -1-2
شـاغالن  . كنند افرادي هستند كه در داخل يا خارج معدن به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي معدن كار ميتمامي 

  . شوند خدماتي تفكيك مي شاغالن اداري، مالي و دارند به دو گروه شاغالن خط توليد و  اي كه به عهده از نظر وظيفه
  

  ارزش كل توليدات  -1-3
قيمـت فـروش     كننده يعني قيمت توليد  به  ضايعات قابل فروش مواد معدني ارزش و  معدني استخراج شده ارزش مواد

  .محل معدن است به مشتريان در
  

  ) اي ارزش تغييرات اموال سرمايه(گذاري  سرمايه -1-4
هزينه تعميرات  ارزش خريد يا تحصيل و(اي  گذاري عبارت است از تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايه سرمايه

  آماري  طي دوره) اي  ارزش فروش يا انتقال اموال سرمايه اساسي منهاي
  

  جبران خدمات شاغالن -1-5
  نشاغال به) ... پول و كاال و(ها  ساير پرداختي حقوق و عبارت است از مزد و شاغالنجبران خدمات 

  
  ارزش افزوده - 1-6

التفاوت ارزش سـتانده و ارزش داده   مابه يبه عبارت ايها  ها و ارزش پرداختي التفاوت ارزش دريافتي عبارت است از مابه
  معدني تيفعال

  
  كار يروين بهره وري -1-7

   عبارت است از نسبت ارزش افزوده به تعداد كاركنان
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 ها خالصه يافته -2

  جبران خدمات پرداختي بابت  حقوق و مزد و شاغالن و ، تعداددرحال بهره برداري  تعدادمعادن -2-1
  دهـد كـه تعـداد     نشان مـي  1389در مقايسه با سال  1390برداري سال  معادن در حال بهره عملكردبررسي

برخوردار بـوده  % 5/5معادل  ياز رشد افزايشمورد  272با  1390سال  در معادن درحال بهره برداري كشور
  .است

  بخـش خصوصـي   معادن كشور در اختيار بخش عمومي و مابقي در اختيـار  % 4، 1390از نظر تعداد در سال
معادن كشور در اختيـار بخـش عمـومي و بقيـه در اختيـار بخـش خصوصـي        % 4/4، 1389در سال . اند بوده
  .اند بوده

 برداري كشور  نفر در معادن در حال بهره 84528دهد كه مجموعاً  نتايج به دست آمده از آمارگيري نشان مي
نفـر   3082نفر كارگران مـاهر،   23399ران ساده، نفر كارگ 21280اند كه از اين تعداد  به كار اشتغال داشته

نفر شاغالن امـور اداري و   18089نفر شاغالن امور حمل و نقل و  14268نفر مهندسين،  4411ها،  تكنسين
  .اند مالي بوده

  3 ،افـزايش  ميليـارد ريـال   914شاغالن بـا  و جبران خدمات  %4حدود  نفر افزايش، 3235با تعداد شاغالن/ 
   .اند رشد داشته 14%

  بـاالترين تعـداد    نفر 6484و  13359، 14437اصفهان به ترتيب با  و هاي كرمان ،يزداستان 1390در سال
  . اند را به خود اختصاص داده شاغالن

  
 و  14394، 15013هاي مختلف، معادن شن و ماسـه، آهـن و سـنگ تزيينـي بـه ترتيـب بـا         در بين فعاليت

با  1390الزم به ذكر است كه تعداد شاغالن زن در سال . اند شاغالن را دارا بوده ترين تعداد نفر بيش 11644
  .نفر رسيده است 1079نفر به  1356از  1389نفر كاهش نسبت به سال  277

  ميليون ريـال و در سـال    124/ 5، حدود 1390سرانه جبران خدمات شاغالن معادن بخش عمومي در سال
  . داشته است% 8/8بوده است كه به اين ترتيب افزايشي معادلميليون ريال  4/114حدود  1389

  1389ميليـون ريـال و در سـال     4/76، حدود 1390سرانه جبران خدمات شاغالن بخش خصوصي در سال 
  .رشد داشته است% 7/12ميليون ريال بوده است كه  8/67حدود 

  
  برداريارزش صادرات مستقيم معادن درحال بهره  و مقدارتوليد، ارزش توليد -2-2

  اين  از.ميليارد ريال توليد شده است  65442تن مواد معدني به ارزش  هزار 360،688حدود ، 1390درسال
 معـدن بـه خـارج از    ميليون دالر به طور مسـتقيم از  888تن مواد معدني به ارزش  هزار 5286حدود مقدار 
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تـن مـواد معـدني بـه ارزش      هزار 11554، حدود 1389اين درحالي است كه درسال  .شده است كشورصادر
نسبت  1390به اين ترتيب مقدارصادرات مستقيم معادن درسال . ميليون دالرصادرشده است 1363بيش از 
  .كاهش داشته است% 8/34بيش از ) برحسب دالر(ارزش آن  كاهش و% 2/54بيش از  1389 به سال

 در خصـوص توزيـع اسـتاني ارزش     1390بـرداري سـال    بررسي نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره
 2887و  16062، 25895هاي كرمان، يزد و آذربايجان شرقي به ترتيب بـا   دهد كه استان توليدات نشان مي

  .اند ميليارد ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را به خود اختصاص داده
 ميليارد ريال بوده اسـت   65442بالغ بر  1390برداري كشور در سال  ارزش كل توليدات معادن در حال بهره

 15442، 27277هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزييني به ترتيب بـا   و در بين فعاليت
  .اند ميليارد ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را داشته 5392و 

  
  ارزش سرمايه گذاري معادن درحال بهره برداري -2-3

 كـاهش  % 03/3،  1389نسـبت بـه سـال     1390بـرداري در سـال    گذاري معادن در حال بهره ارزش سرمايه
  . است داشته

  آن توسـط  % 3/39گـذاري در بخـش معـدن، حـدود      ميليارد ريال سرمايه 6149از كل مبلغ  1390در سال
% 54حـدود  ، 1389كه در سـال   شده است؛ در صورتي انجامتوسط بخش خصوصي % 7/60بخش عمومي و 

گـذاري سـال    سـرمايه . توسط بخش خصوصي انجام گرفته اسـت % 46گذاري توسط بخش عمومي و  سرمايه
را  رشـد % 9/27كـاهش و در بخـش خصوصـي    % 4/29در بخش عمومي حدود  1389نسبت به سال  1390

  .دهد نشان مي
 6149برداري كشور هرهگذاري در معادن در حال ب ارزش سرمايه 1390دهد كه در سال  نتايج طرح نشان مي 

هاي مختلف، سنگ آهن، شن و ماسه و سنگ تزييني به ترتيـب بـا    ميليارد ريال بوده است و در بين فعاليت
هـا، كرمـان، يـزد و     در بـين اسـتان  . اند گذاري را داشته ترين سرمايه ميليارد ريال بيش 722و  1180، 2749

  .اند گذاري ساالنه را دارا بوده ترين سرمايه بيش ميليارد ريال 473و  709، 2140تهران به ترتيب با 
  آالت،  ميليارد ريال مربوط بـه ماشـين   2879، مبلغ 1390گذاري در سال  ميليارد ريال سرمايه 6149از كل

ميليـارد ريـال مربـوط بـه لـوازم و       79ميليارد ريال مربوط به وسايل نقليـه،   251ابزار و وسايل كار با دوام، 
ميليارد ريال مربـوط   124، )بدون زمين(ميليارد ريال مربوط به ساختمان وتاسيسات  412تجهيزات اداري، 

هـاي   افـزار  ميليارد ريـال مربـوط بـه نـرم     3ميليارد ريال مربوط به توسعه و اكتشاف،  246به راه اختصاصي، 
 .گذاري بوده است ميليارد ريال مربوط به ساير موارد سرمايه 2155اي و باالخره  رايانه
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  حال بهره برداري وري نيروي كارمعادن در بهره ارزش افزوده و -2-4
 ستا داشتهافزايش % 4/23 ،1389 سال نسبت به 1390برداري در سال  معادن در حال بهره ارزش افزوده.   
 تـرين   ميليـارد ريـال بـيش    2232و  9626، 20199هاي كرمان، يزد و آذربايجان شرقي به ترتيب بـا  استان

  . اند ارزش افزوده را داشته
 بالغ بر  1390دهد كه ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهره برداري كشور در سال  نتايج طرح نشان مي

ختلف، معـادن سـنگ آهـن ، سـنگ مـس و سـنگ       هاي م ميليارد ريال بوده است و در بين فعاليت 47831
  .اند ميليارد ريال باالترين ارزش افزوده را داشته 4426و  12431، 18292تزييني به ترتيب با 

  داشته است% 8/11افزايشي معادل  1389نسبت به سال  1390ارزش افزوده معادن بخش عمومي در سال .
  .سترشد داشته ا% 4/28اين در حالي است كه بخش خصوصي 

 ريـال  ميليـون   477معـادل   1389ريال و در سـال   ميليون 566 معادل 1390كار در سال نيروي وري  بهره
  .داشته است رشد% 7/18بوده است و به اين ترتيب 

  كـار در بخـش   نيـروي  وري  ريال و بهـره  ميليون 715كار در بخش عمومي نيروي وري  ، بهره1390در سال
در بخـش   رشـد % 8/19رشد در بخـش عمـومي و   % 6/19كه نشانگر  استريال بوده ميليون  526خصوصي 

نيـروي  وري  ريال و بهـره ميليون  598كار در بخش عمومي نيروي وري  ، بهره1389در سال  .خصوصي است
  .ريال بوده استميليون  439كار در بخش خصوصي 

  
  بررسي نتايج استاني تعداد معادن، تعداد شاغالن وارزش افزوده - 2-5

 بـا  1389نسبت به سال  1390تعداد معادن استان كرمان درسال  دهد نشان ميطرح ، نتايج استاني  بررسي ،
% 2/42.(دركشور داشته است نفرافزايش، باالترين ارزش افزوده را 2986افزايش، تعداد شاغالن با  مورد 114

 افـزوده نسـبت بـه سـال قبـل از     دراستان فوق ارزش .) ارزش افزوده كل كشوردراين استان ايجاد شده است
الزم به يادآوري است معادن ارزشمندي نظيـر مـس سرچشـمه ،     .برخوردار بوده است% 3/24رشدي معادل 

معدن زغال سنگ دراين اسـتان واقـع شـده     12 گهر، سنگ آهن جالل آباد و مس ميدوك ، سنگ آهن گل
  .است

  توليـد مـواد معـدني و    نظـر  از تان معدني كشـور استان يزد، دومين اس ،كرماناستان  بعد از، 1390در سال 
 2، فقـط  1389نسـبت بـه سـال     1390اين استان تعداد معادن درسـال   در. شود محسوب مي  ارزش افزوده

رشـدي معـادل    ارزش افـزوده آن از  افـزايش و  نفـر  1100موردافزايش داشته درصورتي كه تعـداد شـاغالن   
 در استان مذكور .)وده كل كشوردراين استان ايجاد شده استارزش افز% 1/20( .برخوردار بوده است% 4/26



 11             1390- نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره برداري كشور

 

معـادن   ارزشي چون سنگ آهن چادرملو، سه چاهون، چغارت، ميشدوان، سـرب و روي بـافق و   نيز معادن با
  .زغال سنگ پروده قراردارند

  تعـداد . مورد كاهش داشـته اسـت   18، 1389نسبت به سال  1390سال  معادن در تعداددر استان اصفهان 
رشد داشـته  % 12 است كه ارزش افزوده آن حدود ياين درحال. استمورد كاهش داشته  1004 شاغالن نيز

  .سنگ آهك بسيار غني است هاي تزييني و اين استان به لحاظ داشتن سنگ .است
 تعـداد شـاغالن    .داشـته اسـت   مورد كـاهش  94 ،1389نسبت به  1390سال  تعداد معادن استان فارس در

 اين استان، عالوه بـر  افزوده در كاهش رشد. داشته است كاهش% 7/54ارزش افزوده آن  نفركاهش و 1487
) بزرگترين معدن سنگ تزييني خاورميانه (تعطيلي مجتمع معادن دهبيد معادن، ناشي از از يتعطيلي تعداد

  .باشد نيز مي
  افزايش داشته است مورد افزايش 103، 1389بت به نس 1390تعداد معادن استان خراسان رضوي در سال. 

معـدن سـنگ    .بوده اسـت % 5/104 نيز برابر ارزش افزوده رشد ويافته است نفر افزايش  454تعداد شاغالن 
  .اين استان واقع شده است معادن سنگ آهن وكروميت در تعداد زيادي از آهن سنگان خواف و

  تعـداد   .داشـته اسـت   مورد افـزايش  4، 1389نسبت به  1390سال تعداد معادن استان آذربايجان شرقي در
معدن مس سـونگون از معـادن مهـم ايـن      .داشته است رشد% 7/41 نفر كاهش و ارزش افزوده 237شاغالن 

  .آيد استان به شمار مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 1390-نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره برداري كشور                                                            12
   

 

 

  جداول -3

  1389-1390بخش عمومي و خصوصي  بر حسب برداري كشور درحال بهرههاي منتخب معادن  شاخص - 1جدول 

  
  1389 - 1390هاي منتخب  استاندر  برداري كشور حال بهره معادن درارزش افزوده  تعداد معادن، شاغالن و - 2جدول 

  استان

  1390سال   1389سال 

تعداد 

  معادن

 تعداد

  شاغالن

  ارزش افزوده

  )ميلياردريال(
 تعداد معادن

 تعداد

  شاغالن

 ارزش افزوده

  )ميلياردريال(

  47831  84528  5246  38737  81293  4974  كشور

  20199  14437  266  16253  11451  152  كرمان

  9626  13359  257  7617  12259  255  يزد

  1710  6484  414  1527  7488  432  اصفهان

  884  3812  195  1952  5299  289  فارس

  1667  4280  477  815  3826  374  خراسان رضوي

  2232  4361  231  1575  4598  235  آذربايجان شرقي

  11513  37795  3406  8998  36372  3237  سايراستان ها

 شرح

1389  1390 

 جمع
بخش

 خصوصي

بخش 

 عمومي
 جمع

بخش 

 خصوصي

بخش 

 عمومي

 209 5036 5246 218 4756 4974 تعداد معادن

 17850 66678 84528 19083 62210 81293 تعداد شاغالن

 12758 35073 47831 11414 27323 38764 )ميليارد ريال(افزوده ارزش 

 2223 5094 7317 2183 4220 6403 )ميليارد ريال(جبران خدمات شاغالن

 2418 3731 6149 3423 2918 6341 )ميليارد ريال(گذاري  سرمايه

  715  526  566  598  439  477 )ميليون ريال(وري نيروي كار بهره
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  1384 - 1390هاي  برداري كشور سال مهم طرح آمارگيري از معادن در حال بهره روند نماگرهاي -3جدول

 نماگر
 /واحد

  1390  1389  1388  1387 1386 13841385درصد-رشد

 معدن

 3324 3582 3779 4116 4426 4974 5246 تعداد

 7.8 5.5 8.9 7.5 12.4 5.5    رشد

 شاغالن

 54854 60062 66250 75458 76854 81293 84528 تعداد

 9.5 10.3 13.9 1.9 5.8 4     رشد

 ارزش كل توليدات 

 16770 22642 30647 35568 35586 50148 65442 ميليارد ريال 

 35 35.4 16.1 0.1 40.9 30.5    رشد

 گذاري  ارزش سرمايه

 2551 1737 2583 3302 3631 6341 6149 ميليارد ريال 

 -48.7 27.8 10 74.6 3 - 31.9    رشد

 ارزش داده 

 3616 6345 7598 8632 9926 12234 19097 ميليارد ريال 

 75.5 19.7 13.6 15 23.3 56.1    رشد

 ارزش ستانده 

 17118 23011 31331 36386 36589 50971 66928 ميليارد ريال 

 34.4 36.2 16.1 0.6 39.3 31.3     رشد

 ارزش افزوده 

 13503 16666 23733 27754 26663 38737 47831 ميليارد ريال 

 45.3 23.5 - 23.4 42.4 16.9 3.9    رشد

  شاخص قيمت 

  معدنتوليد كننده 

100 =1381 

 143.3 178 216.8 349.7 361 404.7 473.7 شاخص

 24.2 21.8 61.3 3.2 12.1 17    رشد
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  نمودارها -4

             1390سال  -برحسب فعاليت برداري كشور حال بهره معادن در تعداد:  1نمودار

  
  

 1390 -حسب فعاليت بر برداري كشور حال بهره معادن در توليد ارزش: 2نمودار
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 1390 -حسب فعاليت بر برداري كشور حال بهره معادن درارزش افزوده : 3مودارن

  
  
  

 1390 -برحسب فعاليت برداري كشور حال بهره گذاري معادن در ارزش سرمايه درصد: 4نمودار
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 1384- 1390برداري كشور  حال بهره گذاري معادن در ارزش سرمايه ارزش افزوده و ارزش توليد، -5نمودار

  
  

برداري كشور  شاخص قيمت توليد كننده معادن درحال بهره ارزش ستانده، ارزش افزوده و ارزش داده، - 6 نمودار
1390-1384 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

۴٠٠٠٠

۵٠٠٠٠

۶٠٠٠٠

٧٠٠٠٠

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
ارزش توليد ارزش افزوده ارزش سرمايه گذاري

 ميلياردريال

 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

۶٠٠

٧٠٠

٨٠٠

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390
يكصد ميلياردريال- داده  يكصد ميلياردريال- سنانده   شاخص قيمت معدن يكصد ميلياردريال-ارزش افزوده  

 ميلياردريال
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توضيحات ضروري - 5  
 هـاي اقتصـادي    المللـي فعاليـت   بنـدي بـين   انتشار اين نشريه از طبقه تدوين و در)I.S.I.C (   ويـرايش سـوم

  . استفاده شده است
  اطالعات مربوطه بـه   محل معدن انجام شده است صنعتي تواماً در هاي معدني و فعاليتدر مورد معادني كه ،

  . شده است نتايج طرح منظور در و هاي معدني تفكيك فعاليت
 است توسط معدن به خارج از كشور واسطه اطالعات مربوط به صادرات مستقيم فقط شامل ارزش فروش بي .  

 گذاري، صادرات مسـتقيم و جبـران خـدمات در ايـن      افزوده، توليد، سرمايههاي داده، ستانده و  تمامي ارزش
 .اند هاي جاري محاسبه شده نشريه به قيمت

 گيـري و همـه معـادن بـه غيـر از شـن و ماسـه،         نمونـه % 50گيري تقريبي  معادن شن و ماسه با كسر نمونه
 .اند سرشماري شده

 

  


