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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

   

//  



 
 

  

  مقدمه

هاي تأمين كننده مواد اوليه بخش صنعت و مصـالح مـورد نيـاز بـراي ايجـاد       ترين بخش بخش معدن از عمده

شده و ذخاير غني مواد معدني بـه عنـوان يـك امكـان بـالقوه      محسوب ... ها و ساختمان، بنادر، سدها، فرودگاه

بـرداري صـحيح و علمـي از ذخـاير انبـوه و       بهـره . ايدتواند نقش اساسي را در توسعه صنعتي كشور ايفا نم مي

هاي دقيق بوده و اين هدف جز با در اختيار داشتن آمـار و اطالعـات    ريزي متنوع معدني كشور مستلزم برنامه

برداري  حال بهره طرح آمارگيري از معادن در لذا.هاي اين بخش ميسر نخواهد شد هنگام از فعاليتدقيق و به 

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

زوده، تركيـب نيـروي   كشور، مقدار و ارزش توليدات مواد معدني، مقدار و ارزش صـادرات مسـتقيم، ارزش افـ   

   . شود گذاشته مي هر ساله به اجرا.... گذاري و  مايهانساني، مقدار استخراج مواد معدني، ارزش سر

معـدن در   6100نفر از مـأموران آمـارگير و مراجعـه بـه حـدود       170با  1393سال معادن  طرح آمارگيري از

مشـاركت   آمـايي و كارشناسـي طـرح    بـازبيني، داده نفـر در   125اين طرح در . سراسر كشور انجام شده است

پـذير خواهـد    هاي مـالي امكـان   آوري اطالعات هر سال، بعد از نهايي شدن حساب بديهي است جمع. اند داشته

آوري  جمـع ) 1392سـال  (قبل  اطالعات مربوط به يك سال 1393لذا در طرح آمارگيري از معادن سال . بود

عت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايران توسـط كارشناسـان گـروه آمارهـاي     صن اين نشريه در دفتر. شده است

  .قابل دسترسي است www.amar.org.ir معدن تهيه شده است و به نشاني
  

  

  مركز آمار ايران
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  مفاهيم تعاريف و -1

   معدن -1-1

كه به  تسهيالتي آالت و ماشين و) استبرداري از آن اقتصادي  معدني كه بهره  ذخيره(عبارت است از مجموعه كانسار  معدن
معادن نفت،  در اين طرح الزم به ذكر است كه . آرايي از كانسار ايجاد شده است كانه برداري و تجهيز و بهره منظور اكتشاف و

  .شود گاز و خاك رس پوشش داده نمي

  شاغالن  -1-2

شاغالن از نظـر  . كنند تمامي افرادي هستند كه در داخل يا خارج معدن به صورت تمام وقت يا پاره وقت براي معدن كار مي
  . شوند خدماتي تفكيك مي شاغالن اداري، مالي و دارند به دو گروه شاغالن خط توليد و  اي كه به عهده وظيفه

  ارزش كل توليدات  -1-3

قيمـت فـروش بـه      كننـده يعنـي   قيمت توليد  به  ارزش ضايعات قابل فروش مواد معدني و  ج شدهمعدني استخرا ارزش مواد
  .محل معدن است مشتريان در

  ) اي ارزش تغييرات اموال سرمايه(گذاري  سرمايه -1-4

 هزينـه تعميـرات   ارزش خريـد يـا تحصـيل و   (اي  گذاري عبارت است از تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سـرمايه  سرمايه
  آماري  طي دوره) اي اساسي منهاي ارزش فروش يا انتقال اموال سرمايه

  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

 تيـ التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعال مابه يبه عبارت ايها  ها و ارزش پرداختي التفاوت ارزش دريافتي عبارت است از مابه
  معدني

  كار يروين بهره وري -1-7

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

 

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

 دهـد كـه تعـداد معـادن      نشان مي 1391در مقايسه با سال  1392برداري سال  بهره بررسي عملكرد معادن در حال
  .داشته است افزايشدرصد  4/2مورد افزايش،  129با  1392درحال بهره برداري كشور در سال 

  درصد معادن كشور در اختيار بخش عمومي و مابقي در اختيـار بخـش خصوصـي     1/3، 1392از نظر تعداد در سال
  .اند درصد معادن كشور در اختيار بخش عمومي و بقيه در اختيار بخش خصوصي بوده 6/3، 1391در سال  .اند بوده

 برداري كشور به كـار   نفر در معادن در حال بهره 94640دهد كه مجموعاً  نتايج به دست آمده از آمارگيري نشان مي
هـا،   نفـر تكنسـين   3904نفر كـارگران مـاهر،    26258نفر كارگران ساده،  22808اند كه از اين تعداد  اشتغال داشته

  .اند نفر شاغالن امور اداري و مالي بوده 20946نفر شاغالن امور حمل و نقل و  15579نفر مهندسين،  5146

  ميليـارد ريـال افـزايش،     3206درصد و جبران خدمات شاغالن با  4/11نفر افزايش، حدود   9718تعداد شاغالن با
 . اند هداشت افزايشدرصد  2/36

  باالترين تعداد شاغالن نفر  6669و  11922، 19450اصفهان به ترتيب با  و هاي كرمان، يزداستان 1392در سال 

  .كاهش تعداد شاغالن در استان يزد ناشي از جدا شدن شهرستان طبس مي باشد. اند را به خود اختصاص داده

 و  12956، 18510بـه ترتيـب بـا     شن و ماسهو  تزئينيسنگ هاي هاي مختلف، معادن سنگ آهن،  در بين فعاليت
  218بـا   1392الزم به ذكر است كه تعداد شاغالن زن در سال . اند ترين تعداد شاغالن را دارا بوده نفر بيش 12386

  .نفر رسيده است 1266نفر به  1048از  1391نسبت به سال  افزايشنفر 

  1391ميليـون ريـال و در سـال     3/171، حدود 1392در سال سرانه جبران خدمات شاغالن معادن بخش عمومي 
  . درصد داشته است 4/31ميليون ريال بوده است كه به اين ترتيب افزايشي معادل 4/130حدود 

  حـدود   1391ميليون ريال و در سـال   3/114، حدود 1392سرانه جبران خدمات شاغالن بخش خصوصي در سال
  .داشته است افزايشرصد د 20ميليون ريال بوده است كه  2/95
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  ارزش صادرات مستقيم معادن درحال بهره برداري و مقدارتوليد، ارزش توليد -2-2

 از ايـن  . ميليارد ريـال توليـد شـده اسـت     738,126هزار تن مواد معدني به ارزش  848,355، حدود 1392سال  در
ميليون دالر به طور مستقيم از معدن به خارج از كشور صادر  518هزار تن مواد معدني به ارزش  7587مقدار حدود 
ميليـون   611هزار تن مواد معدني به ارزش بـيش از    5416، حدود 1391اين درحالي است كه در سال . شده است

حـدود   1391نسـبت بـه سـال     1392سـال   صادرات مستقيم معادن در به اين ترتيب، مقدار. دالر صادر شده است
  .درصد كاهش داشته است 2/15بيش از ) برحسب دالر(فزايش و ارزش آن درصد ا 1/40

 در خصوص توزيـع اسـتاني ارزش توليـدات     1392برداري سال  بررسي نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره
ميليـارد ريـال    4346و  37835، 49588هاي كرمان، يزد و آذربايجان شرقي به ترتيـب بـا    دهد كه استان نشان مي

  .اند باالترين ارزش توليد ساالنه را به خود اختصاص داده

 ميليارد ريال بوده اسـت و در   738،126بالغ بر  1392برداري كشور در سال  ارزش كل توليدات معادن در حال بهره
 7928و  19038، 73759هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سـنگ تزيينـي بـه ترتيـب بـا       بين فعاليت

  .اند ميليارد ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را داشته

 

  ارزش سرمايه گذاري معادن درحال بهره برداري -2-3

 داشـته   افـزايش درصد  8/50، 1391نسبت به سال  1392برداري در سال  گذاري معادن در حال بهره ارزش سرمايه
  . است 

  درصد آن توسط بخش  4/34در بخش معدن، حدود  گذاري ميليارد ريال سرمايه 12980از كل مبلغ  1392در سال
 9/48، حـدود  1391كه در سـال   درصد توسط بخش خصوصي انجام شده است؛ در صورتي 6/65عمومي  و حدود 

گـذاري   سـرمايه . بوددرصد توسط بخش خصوصي انجام گرفته  1/51گذاري توسط بخش عمومي و  درصد سرمايه
را  افـزايش درصد  7/93درصد و در بخش خصوصي  3/6 در بخش عمومي حدود 1391نسبت به سال  1392سال 

  .دهد نشان مي

 12980بـرداري كشـور   گذاري در معـادن در حـال بهـره    ارزش سرمايه 1392دهد كه در سال  نتايج طرح نشان مي 
و  2248، 6123هاي مختلف، سنگ آهن، مس و سنگ تزييني به ترتيب با  ميليارد ريال بوده است و در بين فعاليت
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به ترتيب با  خراسان جنوبيو  يزدها، كرمان،  در بين استان. اند گذاري را داشته ترين سرمايه ميليارد ريال بيش 1187
  .اند گذاري ساالنه را دارا بوده ترين سرمايه ميليارد ريال بيش 1330و  1780، 4680

  آالت، ابـزار و   ميليارد ريال مربوط به ماشين 10052، مبلغ 1392گذاري در سال  ميليارد ريال سرمايه 12980از كل
ميليارد ريال مربوط بـه لـوازم و تجهيـزات اداري،     269ميليارد ريال مربوط به وسايل نقليه،  32وسايل كار با دوام، 

 375ميليارد ريال مربوط به راه اختصاصـي،   284، )بدون زمين(تاسيسات  ميليارد ريال مربوط به ساختمان و 1247
ميليـارد   697اي و بـاالخره   هاي رايانـه  افزار ميليارد ريال مربوط به نرم 25يليارد ريال مربوط به توسعه و اكتشاف، م

 .گذاري بوده است ريال مربوط به ساير موارد سرمايه

 

  حال بهره برداري وري نيروي كارمعادن در بهره ارزش افزوده و -2-4

 است درصد افزايش داشته 18، 1391نسبت به سال  1392سال برداري در  ارزش افزوده معادن در حال بهره .  

 تـرين ارزش   ميليـارد ريـال بـيش    3911و  26399، 37176هاي كرمان، يزد و آذربايجان شرقي به ترتيب با استان
  . اند افزوده را داشته

 بـالغ بـر    1392دهد كه ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهـره بـرداري كشـور در سـال      نتايج طرح نشان مي
هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سـنگ تزيينـي بـه     ميليارد ريال بوده است و در بين فعاليت 93432

  .اند ميليارد ريال باالترين ارزش افزوده را داشته 6285و  15234، 52611ترتيب با 

  درصد داشـته اسـت   9/24افزايشي معادل  1391نسبت به سال  1392ارزش افزوده معادن بخش عمومي در سال .
  .داشته است افزايشدرصد  3/14اين در حالي است كه بخش خصوصي 

 ميليون ريال بوده اسـت   932معادل  1391ميليون ريال و در سال  987معادل  1392وري نيروي كار در سال  بهره
  .داشته است افزايشدرصد  9/5و به اين ترتيب 

  وري نيـروي كـار در بخـش     ميليـون ريـال و بهـره    7/1591عمومي  وري نيروي كار در بخش ، بهره1392در سال
در  كاهش درصد 3/1درصد افزايش در بخش عمومي و  5/25ميليون ريال بوده است كه نشانگر  7/804خصوصي 

وري  ميليـون ريـال و بهـره    1268وري نيروي كـار در بخـش عمـومي     ، بهره1391در سال . بخش خصوصي است
 . ميليون ريال بوده است 815 نيروي كار در بخش خصوصي
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 2-5 - ارزش افزوده بررسي نتايج استاني تعداد معادن، تعداد شاغالن و  

 87، بـا  1391نسـبت بـه سـال     1392دهد تعداد معادن استان كرمان در سـال   ، نشان ميطرحنتايج استاني  بررسي 
درصـد از   8/39(كشور داشته اسـت   نفر افزايش، باالترين ارزش افزوده را در 3720مورد افزايش، تعداد شاغالن با 

در اسـتان فـوق، ارزش افـزوده نسـبت بـه سـال قبـل از        ). ارزش افزوده كل كشور در اين استان ايجاد شده اسـت 
مـس  الزم به يادآوري است معادن ارزشمندي نظير مس سرچشمه، . درصد برخوردار بوده است 2/9ي معادل افزايش

  .در اين استان واقع شده است زغال سنگ خشك معدن  15گهر، سنگ آهن جالل آباد و  ميدوك، سنگ آهن گل

  بعد از استان كرمان، استان يزد، دومين استان معدني كشور از نظر توليد مواد معدني و ارزش افزوده1392در سال ،  
مـورد كـاهش و تعـداد     49، 1391بـه سـال    نسـبت  1392در اين استان تعداد معـادن در سـال   . شود محسوب مي

درصد  3/28(است درصد برخوردار  7/7ارزش افزوده آن از افزايشي معادل . نفر كاهش داشته است 1734شاغالن 
در استان مذكور نيز معادن بـا ارزشـي چـون سـنگ آهـن      ). ارزش افزوده كل كشور در اين استان ايجاد شده است

 .دارند سرب و روي بافق قرار و دوانچادرملو، سه چاهون، چغارت، ميش

شهرستان طبس از اين استان جدا و به اسـتان خراسـان جنـوبي     ،، پس از انجام تقسيمات جغرافيايي1392در سال 
اين شهرستان از نظر دارا بودن معادن زغـال  . كاهش تعداد معادن و شاغالن ناشي از همين تغييرات است. پيوست

  .سنگ بسيار غني است

  تعداد شـاغالن نيـز   . داشته است افزايشمورد  25، 1391نسبت به سال  1392معادن استان اصفهان در سال تعداد
ايـن  . داشته است افزايشدرصد  6/15اين درحالي است كه ارزش افزوده آن حدود . داشته است افزايشمورد  652

  .هاي تزييني و سنگ آهك بسيار غني است استان به لحاظ داشتن سنگ

 نفـر   329تعـداد شـاغالن   . مورد افزايش داشته است 5، 1391نسبت به  1392در سال  مركزيعادن استان تعداد م
  . درصد افزايش داشته است 7/21افزايش و ارزش افزوده آن 

  تعـداد شـاغالن   . داشته اسـت  افزايشمورد  46، 1391نسبت به  1392تعداد معادن استان خراسان رضوي در سال
معدن سـنگ آهـن سـنگان خـواف و تعـداد      . داشته است رشددرصد  8/127رزش افزوده نيز و ا افزايشنفر  1395

تغييرات ارزش افزوده در اين استان، عالوه بـر   .زيادي از معادن سنگ آهن وكروميت در اين استان واقع شده است
  . نيز بوده است... معادن سنگ آهن، ناشي از معادن گچ، آهك، كائولن و 



 
  1392برداري كشور ـ  نتايج آمارگيري از معادن درحال بهره

 

 11

 تعـداد شـاغالن   . مورد افزايش داشته است 15، 1391نسبت به  1392ن آذربايجان شرقي در سال تعداد معادن استا
معدن مس سونگون از معادن مهم ايـن اسـتان   . داشته است افزايشدرصد  2/22نفر افزايش و ارزش افزوده  426

  .آيد به شمار مي
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  1391-1392برداري كشور بر حسب بخش عمومي و خصوصي  بهرههاي منتخب معادن درحال  شاخص - 1جدول 

  

  1391 - 92هاي منتخب  برداري كشور در استان تعداد معادن، شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهره - 2 جدول

  استان

  1392سال   1391سال 

تعداد 

  معادن

تعداد 

  شاغالن

  ارزش افزوده

  )ميلياردريال(
  تعداد شاغالن تعداد معادن

ارزش افزوده 

  )ميلياردريال(

  93432  94640  5445  79163  84922  5316  كشور

  37176  19450  487  34056  15732  400  كرمان

  26399  11922  216  24501  13656  265  يزد

  3911  5163  287  3201  4737  272  آذربايجان شرقي

  2858  6669  412  2472  6017  387  اصفهان

  2651  3271  305  2179  2942  300  مركزي

  2459  5535  479  1079  4140  433  خراسان رضوي

  17978  42630  3259  12352  36668  3373  سايراستان ها

  
  

 شرح

1391  1392 

 جمع
بخش

 خصوصي

بخش 

 عمومي
 جمع

بخش 

 خصوصي

بخش 

 عمومي

 170 5275 5445 192 5124 5316 تعداد معادن

 21856 72874 94640 21974 62948 84922 تعداد شاغالن

 34789 58643 93432 27855 51309 79163 )ميليارد ريال(ارزش افزوده 

 3744 8320 12064 2866 5991 8858 )ميليارد ريال(خدمات شاغالن  جبران

 4467 8513 12980 4213 4394 8607 )ميليارد ريال(گذاري  سرمايه

  7/1591  7/804  987  1268  815  932 )ميليون ريال(وري نيروي كار بهره
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  1386 - 1392هاي  برداري كشور سال روند نماگرهاي مهم طرح آمارگيري از معادن در حال بهره -3جدول

 نماگر

 /واحد

تغيير  درصد
 نسبي

1386 1387  1388  1389  1390  1391  1392  

 معدن
 5445 3779 4116 4426 4974 5246 5316 تعداد

 4/2 9/8 5/7 4/12 5/5 3/1 - تغييرنسبي رصدد

 شاغالن
 94640 66250 75458 76854 81293 84528 84922 تعداد

 4/11 9/13 9/1 8/5 4 5/0 - تغييرنسبي درصد

 ارزش كل توليدات 
 126738 30647 35568 35586 50148 65442 101210 ميليارد ريال 

 2/25 1/16 1/0 9/40 5/30 7/54 - تغييرنسبي درصد

گذاري  ارزش سرمايه
 12980 2583 3302 3631 6341 6149 8607 ميليارد ريال 

 8/50 40 -8/27 10 6/74 3 - تغييرنسبي درصد

 ارزش داده 
 35910 7598 8632 9926 12234 16506 23218 ميليارد ريال 

 7/54 6/13 15 3/23 9/34 6/21 - تغييرنسبي درصد

 ارزش ستانده 
 129343 31331 36386 36589 50971 66928 102381 ميليارد ريال 

 3/26 1/16 6/0 3/39 3/31 53 - تغييرنسبي درصد

 ارزش افزوده 
 93432 23733 27754 26663 38737 50422 79163 ميليارد ريال 

 18 3/45 2/30 57 -9/16 9/3 - تغييرنسبي درصد

  شاخص قيمت 

  توليد كننده معدن

100 =1381  

100 =1390  * 

 *5/162 *8/216 7/349 361 7/404 7/473 5/123 شاخص

 3/61 2/3 1/12 17 - تغييرنسبي درصد
-  
* 

6/31  
* 
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  1392 -برداري كشور برحسب فعاليت گذاري معادن در حال بهره درصد ارزش سرمايه: 4 نمودار
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  1386- 1392برداري كشور  حال بهره گذاري معادن در ارزش سرمايه ارزش افزوده و ارزش توليد، -5نمودار
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توضيحات ضروري -5  

 
 

 هاي اقتصادي  المللي فعاليت بندي بين انتشار اين نشريه از طبقه تدوين و در)I.S.I.C (  چهـارم ويـرايش 

  . استفاده شده است

  اطالعات مربـوط   محل معدن انجام شده است صنعتي تواماً در هاي معدني و مورد معادني كه فعاليتدر ،

  . شده است نتايج طرح منظور در و هاي معدني تفكيك به فعاليت

 توسط معدن به خـارج از كشـور   واسطه اطالعات مربوط به صادرات مستقيم فقط شامل ارزش فروش بي 

  . است

 گذاري، صادرات مستقيم و جبران خدمات در اين  داده، ستانده و افزوده، توليد، سرمايههاي  تمامي ارزش

 .اند هاي جاري محاسبه شده نشريه به قيمت

 گيري و همه معادن بـه غيـر از شـن و     نمونه درصد 9/60تقريبي گيري  معادن شن و ماسه با كسر نمونه

 .اند ماسه، سرشماري شده

 

  


