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مقدمه

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

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

بـرداري صـحیح و علمـی از ذخـایر انبـوه و      . بهـره ایدتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نممی

هاي دقیق بوده و این هدف جز با در اختیار داشتن آمـار و اطالعـات   ریزيمتنوع معدنی کشور مستلزم برنامه

حـال  طـرح آمـارگیري از معـادن در   لـذا هـاي ایـن بخـش میسـر نخواهـد شـد.      هنگام از فعالیتدقیق و به 

با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به عملکرد این بخـش و محاسـبه سـهم آن در تولیـد     برداري کشوربهره

فـزوده،  ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی، مقـدار و ارزش صـادرات مسـتقیم، ارزش ا   

گذاشـته  گـذاري و .... هـر سـاله بـه اجـرا     مایهترکیب نیروي انسانی، مقدار استخراج مواد معـدنی، ارزش سـر  

. شودمی

معـدن در  6400نفر از مأموران آمـارگیر و مراجعـه بـه حـدود     170با 1394سال معادن طرح آمارگیري از

مشـارکت  آمـایی و کارشناسـی طـرح   ی، دادهنفـر در بـازبین  125این طرح . در سراسر کشور انجام شده است

پـذیر خواهـد   هاي مالی امکـان آوري اطالعات هر سال، بعد از نهایی شدن حساباند. بدیهی است جمعداشته

آوري ) جمـع 1393قبل (سـال  اطالعات مربوط به یک سال1394بود. لذا در طرح آمارگیري از معادن سال 

معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسـط کارشناسـان گـروه آمارهـاي     صنعت، شده است. این نشریه در دفتر

قابل دسترسی است.www.amar.org.irمعدن تهیه شده است و به نشانی

مرکز آمار ایران
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مفاهیمتعاریف و-1

معدن-1-1

که به تسهیالتیآالت وماشین) واستبرداري از آن اقتصادي معدنی که بهرهعبارت است از مجموعه کانسار (ذخیرهمعدن 
معادن نفت، در این طرحالزم به ذکر است که.آرایی از کانسار ایجاد شده استکانهبرداري وتجهیز و بهرهمنظور اکتشاف و

شود.گاز و خاك رس پوشش داده نمی

شاغالن -1-2

کنند. شاغالن از نظر تمامی افرادي هستند که در داخل یا خارج معدن به صورت تمام وقت یا پاره وقت براي معدن کار می
شوند. خدماتی تفکیک میشاغالن اداري، مالی ودارند به دو گروه شاغالن خط تولید واي که به عهدهوظیفه

ارزش کل تولیدات -1-3

قیمـت فـروش بـه    کننـده یعنـی  قیمت تولیدبهارزش ضایعات قابل فروش مواد معدنیوج شدهمعدنی استخراارزش مواد
محل معدن است.مشتریان در

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

هزینـه تعمیـرات  اي (ارزش خریـد یـا تحصـیل و   گذاري عبارت است از تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سـرمایه سرمایه
آمارياي) طی دورهاساسی منهاي ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایه

جبران خدمات شاغالن-1-5

نشاغالبه) ها (پول و کاال و... سایر پرداختیحقوق وعبارت است از مزد وشاغالنجبران خدمات 

ارزش افزوده-1-6

تیالتفاوت ارزش ستانده و ارزش داده فعالمابهیبه عبارتایها ها و ارزش پرداختیالتفاوت ارزش دریافتیعبارت است از مابه
معدنی

کاريروینبهره وري-1-7

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

خدمات جبران پرداختی بابت حقوق ومزد وشاغالن و، تعدادال بهره برداريحدرمعادنتعداد-2-1

دهد کـه تعـداد معـادن    نشان می1392در مقایسه با سال 1393برداري سال بررسی عملکرد معادن در حال بهره
داشته است.کاهشدرصد 7/1، کاهشمورد 90با 1393درحال بهره برداري کشور در سال 

 بخـش خصوصـی   درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و مابقی در اختیار9/2، 1393از نظر تعداد در سال
اند.درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و بقیه در اختیار بخش خصوصی بوده1/3، 1392اند. در سال بوده

برداري کشور به کار نفر در معادن در حال بهره91869دهد که مجموعاً نتایج به دست آمده از آمارگیري نشان می
هـا،  نفـر تکنسـین  4408نفر کارگران مـاهر،  26413کارگران ساده، نفر21372اند که از این تعداد اشتغال داشته

اند.نفر شاغالن امور اداري و مالی بوده18998نفر شاغالن امور حمل و نقل و 15220نفر مهندسین، 5458

 میلیـارد ریـال   3733و جبران خـدمات شـاغالن بـا    کاهشدرصد9/2، حدود کاهشنفر 2771تعداد شاغالن با
. انددرصد افزایش داشته9/30افزایش، 

 باالترین تعداد شاغالننفر6166و 11760، 19017اصفهان به ترتیب با وهاي کرمان، یزداستان1393در سال
اند.را به خود اختصاص داده

و 11851، 18412به ترتیـب بـا   زغال سنگهاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ هاي تزئینی و در بین فعالیت
12بـا  1393اند. الزم به ذکر است که تعداد شاغالن زن در سال ترین تعداد شاغالن را دارا بودهنفر بیش11255

نفر رسیده است.1278نفر به 1266از 1392نفر افزایش نسبت به سال 

 1392میلیون ریـال و در سـال   3/249، حدود 1393سرانه جبران خدمات شاغالن معادن بخش عمومی در سال
درصد داشته است. 5/45میلیون ریال بوده است که به این ترتیب افزایشی معادل3/171حدود 

 حـدود  1392میلیون ریال و در سال 4/158، حدود 1393سرانه جبران خدمات شاغالن بخش خصوصی در سال
است.درصد افزایش داشته6/38میلیون ریال بوده است که 3/114
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ارزش صادرات مستقیم معادن درحال بهره برداريوتولید، ارزش تولیدمقدار-2-2

 میلیارد ریال تولیـد شـده اسـت. از ایـن     206,139هزار تن مواد معدنی به ارزش 588,363، حدود 1393در سال
طور مستقیم از معدن به خارج از کشور صادر میلیون دالر به 557هزار تن مواد معدنی به ارزش 9075مقدار حدود 

میلیـون  518هزار تن مواد معدنی به ارزش بیش از 7587، حدود 1392شده است. این درحالی است که در سال 
حـدود  1392نسـبت بـه سـال    1393دالر صادر شده است. به این ترتیب، مقدار صادرات مستقیم معادن در سال 

داشته است.افزایشدرصد 5/7(برحسب دالر) بیش از درصد افزایش و ارزش آن 6/19

در خصوص توزیع اسـتانی ارزش تولیـدات   1393برداري سال بررسی نتایج طرح آمارگیري از معادن در حال بهره
میلیـارد ریـال   8639و 38266، 52457به ترتیـب بـا   خراسان رضويهاي کرمان، یزد و دهد که استاننشان می

اند.باالترین ارزش تولید ساالنه را به خود اختصاص داده

میلیارد ریال بوده است و در 139،206بالغ بر 1393برداري کشور در سال ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره
8264و 23124، 76988سنگ تزیینـی بـه ترتیـب بـا     هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس وبین فعالیت

اند.میلیارد ریال باالترین ارزش تولید ساالنه را داشته

ارزش سرمایه گذاري معادن درحال بهره برداري-2-3

درصد افزایش داشـته  1/53، 1392نسبت به سال 1393برداري در سال گذاري معادن در حال بهرهارزش سرمایه
است. 

 درصد آن توسط بخش 9/40اري در بخش معدن، حدود گذمیلیارد ریال سرمایه19873از کل مبلغ 1393در سال
4/34، حـدود  1392که در سال درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است؛ در صورتی1/59عمومی  و حدود 

گـذاري  درصد توسط بخش خصوصی انجام گرفته بود. سـرمایه 6/65گذاري توسط بخش عمومی و درصد سرمایه
درصد افـزایش  9/37درصد و در بخش خصوصی 2/82در بخش عمومی حدود 1392نسبت به سال 1393سال 

دهد.را نشان می

19873بـرداري کشـور   گذاري در معادن در حـال بهـره  ارزش سرمایه1393دهد که در سال نتایج طرح نشان می
، 13191رتیب با به تماسه و شن وهاي مختلف، سنگ آهن، سنگ تزیینی میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت
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بـه  هرمزگـان هـا، کرمـان، یـزد و    اند. در بین استانگذاري را داشتهترین سرمایهمیلیارد ریال بیش1162و 1332
اند.گذاري ساالنه را دارا بودهترین سرمایهمیلیارد ریال بیش712و 2953، 10973ترتیب با 

 آالت، ابزار و میلیارد ریال مربوط به ماشین10013مبلغ ، 1393گذاري در سال میلیارد ریال سرمایه19873از کل
میلیارد ریال مربوط به لوازم و تجهیـزات اداري،  228میلیارد ریال مربوط به وسایل نقلیه، 346وسایل کار با دوام، 

761میلیارد ریال مربوط به راه اختصاصی،214میلیارد ریال مربوط به ساختمان و تاسیسات (بدون زمین)، 1092
میلیـارد  7212اي و بـاالخره  هاي رایانهافزارمیلیارد ریال مربوط به نرم7میلیارد ریال مربوط به توسعه و اکتشاف، 

گذاري بوده است.ریال مربوط به سایر موارد سرمایه

حال بهره برداريمعادن دروري نیروي کاربهرهارزش افزوده و-2-4

است. درصد افزایش داشته5/4، 1392نسبت به سال 1393برداري در سال ارزش افزوده معادن در حال بهره

تـرین ارزش  میلیـارد ریـال بـیش   6003و 26240، 35404به ترتیب بـا  خراسان رضويهاي کرمان، یزد و استان
اند. افزوده را داشته

بـالغ بـر   1393معادن در حال بهره بـرداري کشـور در سـال    دهد که ارزش افزوده حاصل از نتایج طرح نشان می
هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینـی بـه   میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت97590

اند.میلیارد ریال باالترین ارزش افزوده را داشته6405و 16014، 52697ترتیب با 

 درصد داشته است. این 9/2شی معادل کاه1392نسبت به سال 1393ارزش افزوده معادن بخش عمومی در سال
داشته است.افزایشدرصد 8/8در حالی است که بخش خصوصی 

میلیون ریال بوده 2/987معادل 1392میلیون ریال و در سال 3/1062معادل 1393وري نیروي کار در سال بهره
داشته است.افزایشدرصد 6/7است و به این ترتیب 

 وري نیـروي کـار در بخـش    میلیون ریـال و بهـره  5/2459وري نیروي کار در بخش عمومی ، بهره1393در سال
افـزایش درصد5/1درصد افزایش در بخش عمومی و 5/54میلیون ریال بوده است که نشانگر 7/816خصوصی 

وري میلیون ریال و بهره7/1591وري نیروي کار در بخش عمومی ، بهره1392در بخش خصوصی است. در سال 
میلیون ریال بوده است. 7/804نیروي کار در بخش خصوصی 
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2-5-ارزش افزودهبررسی نتایج استانی تعداد معادن، تعداد شاغالن و

49، بـا  1392نسـبت بـه سـال    1393دهد تعداد معادن استان کرمان در سال ، نشان میطرحنتایج استانی بررسی
درصـد از  3/36کشور داشته اسـت ( ، باالترین ارزش افزوده را درکاهشنفر 2771الن با ، تعداد شاغکاهشمورد 

ی شکاهارزش افزوده کل کشور در این استان ایجاد شده است). در استان فوق، ارزش افزوده نسبت به سال قبل از 
درصد برخوردار بوده است. الزم به یادآوري است معادن ارزشمندي نظیر مس سرچشمه، مس میدوك، 8/4معادل 

در این استان واقع شده است.زغال سنگ خشکمعدن 15گهر، سنگ آهن جالل آباد و سنگ آهن گل

 معدنی و ارزش افزوده، بعد از استان کرمان، استان یزد، دومین استان معدنی کشور از نظر تولید مواد 1393در سال
مورد کاهش و تعداد شاغالن 2، 1392نسبت به سال 1393شود. در این استان تعداد معادن در سال محسوب می

درصد ارزش افزوده کـل  9/26است (کاهش داشته درصد 1حدود نفر کاهش داشته است. ارزش افزوده آن 162
ور نیز معادن با ارزشی چون سنگ آهن چادرملو، سه چاهون، کشور در این استان ایجاد شده است). در استان مذک

دارند.سرب و روي بافق قراروچغارت، میشدوان

 داشته است. تعداد شاغالن نیـز  کاهشمورد 22، 1392نسبت به سال 1393تعداد معادن استان اصفهان در سال
داشـته اسـت. ایـن    کـاهش درصد 4/8داشته است. این درحالی است که ارزش افزوده آن حدود کاهشنفر503

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

 نفـر  155مورد افزایش داشته است. تعداد شاغالن 35، 1392نسبت به 1393در سال مرکزيتعداد معادن استان
درصد افزایش داشته است. 4/1افزایش و ارزش افزوده آن 

 داشته است. تعـداد شـاغالن   افزایشمورد 49، 1392نسبت به 1393تعداد معادن استان خراسان رضوي در سال
داشته است. معدن سنگ آهن سنگان خواف و تعداد زیادي رشددرصد 1/144و ارزش افزوده نیز شکاهنفر 421

تغییرات ارزش افزوده در این استان، عالوه بر معادن از معادن سنگ آهن وکرومیت در این استان واقع شده است.
سنگ آهن، ناشی از معادن گچ، آهک، کائولن و ... نیز بوده است. 

 ش داشته است. تعداد شـاغالن  کاهمورد 19، 1392نسبت به 1393تعداد معادن استان آذربایجان شرقی در سال
دن مهم این استان بـه  ست. معدن مس سونگون از معاداشته اافزایشدرصد 9/3و ارزش افزوده کاهشنفر 593

آید.شمار می
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1392-1393برداري کشور بر حسب بخش عمومی و خصوصی هاي منتخب معادن درحال بهرهشاخص-1جدول 

1392-93هاي منتخب برداري کشور در استانتعداد معادن، شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهره-2جدول 

استان

1393سال 1392سال 

تعداد 

معادن

تعداد 

شاغالن

ارزش افزوده

(میلیاردریال)
تعداد شاغالنتعداد معادن

ارزش افزوده 

(میلیاردریال)

5445946409343253559186997590کشور

48719450371764381901735404کرمان

21611922263992141176026240یزد

2875163391126845704065آذربایجان شرقی

4126669285839061662619اصفهان

3053271265134034262689مرکزي

4795535245952851146003خراسان رضوي

3259426301797831774181620570هااستانسایر

شرح

13921393

جمع
بخش 

خصوصی

بخش 

عمومی
جمع

بخش 

خصوصی

بخش 

عمومی

5445527517053555199156تعداد معادن
946407287421856918697813413735تعداد شاغالن

934325864334789975906381033781ارزش افزوده (میلیارد ریال)
120648320374415797123733424جبران خدمات شاغالن (میلیارد ریال)

129808513446719873117368137گذاري (میلیارد ریال)سرمایه
2/9877/8047/15913/10627/8165/2459وري نیروي کار (میلیون ریال)بهره
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1387-1393هاي برداري کشور سالروند نماگرهاي مهم طرح آمارگیري از معادن در حال بهره- 3جدول

نماگر
واحد/ 

تغییر درصد
نسبی

1387138813891390139113921393

معدن
4116442649745246531654455355تعداد

- 5/74/125/53/14/27/1-تغییرنسبیرصدد

شاغالن
75458768548129384528849229464091869تعداد

- 9/18/545/04/119/2-تغییرنسبیدرصد

ارزش کل تولیدات 
35568355865014865442101210126738139206میلیارد ریال 

1/09/405/307/542/258/9-تغییرنسبیدرصد

گذاري ارزش سرمایه
330236316341614986071298019873میلیارد ریال 

408/507/53-106/743-تغییرنسبیدرصد

ارزش داده 
863299261223416506232183591045031میلیارد ریال 

153/239/346/217/544/25-تغییرنسبیدرصد

ارزش ستانده 
36386365895097166928102381129343142622میلیارد ریال 

6/03/393/31533/263/10-تغییرنسبیدرصد

ارزش افزوده 
27754266633873750422791639343297590میلیارد ریال 

3/452/3057185/4- 9/3-تغییرنسبیدرصد

شاخص قیمت 

ننده معدنتولیدک

100=1381

100 =1390*

*3/213*5/162*7/3493617/4047/4735/123شاخص

*6/31*3/31-2/31/1217-تغییرنسبیدرصد
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توضیحات ضروري-5

هاي اقتصادي (المللی فعالیتبندي بینانتشار این نشریه از طبقهتدوین ودرI.S.I.C چهـارم ) ویرایش

.استفاده شده است

اطالعات مربوط محل معدن انجام شده استصنعتی تواماً درهاي معدنی ودر مورد معادنی که فعالیت ،

.شده استنتایج طرح منظوردرومعدنی تفکیکهاي به فعالیت

توسط معدن به خارج از کشـور واسطهاطالعات مربوط به صادرات مستقیم فقط شامل ارزش فروش بی

.است

گذاري، صادرات مستقیم و جبران خدمات در این هاي داده، ستانده و افزوده، تولید، سرمایهتمامی ارزش

اند.به شدههاي جاري محاسنشریه به قیمت

گیري و همه معادن به غیـر از شـن و   نمونهدرصد8/59تقریبی گیري معادن شن و ماسه با کسر نمونه

اند.ماسه، سرشماري شده


