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  زيربناييمعدن و  دفتر آمارهاي صنعت،

  1390ماه  خرداد                                                                                                          

    



  

 

  

  مقدمه

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

تواند نقش اساسي  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 صنعتي كشور باشـد 

گونـاگون نقـش و اهميـت     هاي اخير و به داليل سال اقتصادي از معادن كشور حدود نيم قرن قبل آغاز گرديده و در

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

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

   .نخواهد شدهاي اين بخش ميسر  فعاليت

هـدف تهيـه آمـار و اطالعـات       بـا را  برداري كشور طرح آمارگيري از معادن در حال بهره،  ركز آمار ايران همه سالهم

مربوط به عملكرد اين بخش و محاسبه سهم آن در توليد ناخالص داخلي كشـور، مقـدار و ارزش توليـدات و فـروش     

ب نيـروي انسـاني، مقـدار اسـتخراج مـواد معـدني،       مواد معدني، مقدار و ارزش صادرات مستقيم، ارزش افزوده، تركي

نفر از مأموران آمـارگير   170، 1389 در اجراي طرح آمارگيري از معادن سال. كند مي اجرا.... گذاري و  ارزش سرمايه

همچنين در . اند معدن در سراسر كشور، جمع آوري اطالعات اين طرح را به انجام رسانيده 4905با مراجعه به حدود 

آوري اطالعات هـر   ديهي است جمعب. اند آمايي و كارشناسي طرح مشاركت داشته نفر در بازبيني، داده 120اين طرح 

 1389سـال  يري از معـادن  لـذا در طـرح آمـارگ   . پـذير خواهـد بـود    هاي مالي امكان حساب نهايي شدنسال، بعد از 

  . آوري شده است جمع) 1388سال (سال قبل  يك و آمار مربوط به اطالعات



  

 

  مفاهيم تعاريف و

  معدن 

 آالت و ماشـين  و) باشـد  بـرداري از آن اقتصـادي مـي    معدني كـه بهـره    ذخيره(معدن عبارت است از مجموعه كانسار 

 الزم به ذكر است كـه  . آرايي از كانسار ايجاد شده است كانه برداري و بهرهتجهيز و  كه به منظور اكتشاف و تسهيالتي

  .شود معادن نفت، گاز و خاك رس پوشش داده نمي در اين طرح

  شاغالن 

شاغالن . 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  عهدهاي كه به  از نظر وظيفه

  ارزش كل توليدات 

قيمت فروش   كننده يعني قيمت توليد  به  ارزش ضايعات قابل فروش مواد معدني و  معدني استخراج شده ارزش مواد

  .محل معدن است به مشتريان در

  ) اي ارزش تغييرات اموال سرمايه(گذاري  سرمايه

هزينـه   ارزش خريـد يـا تحصـيل و   (اي  گذاري عبارت است از تغييرات ايجـاد شـده در ارزش امـوال سـرمايه     سرمايه

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

  شاغالنجبران خدمات 

   . شاغالن به) ... پول و كاال و(ها  ساير پرداختي حقوق و رت است از مزد وعبا شاغالنجبران خدمات 

  ارزش افزوده

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

  .معدني تيفعال

  كار يروين يبهره ور

  به تعداد كاركنانعبارت است از نسبت ارزش افزوده 



  

 

  ها خالصه يافته

دهد كه تعداد معـادن   نشان مي 1387در مقايسه با سال  1388برداري سال  معادن در حال بهره عملكردبررسي 

عـالوه  ه ب .برخوردار بوده است% 5/7مورد افزايش از رشدي معادل  310با  1388سال  در درحال بهره برداري كشور

رشـد  % 9/26 افـزايش  ميليـارد ريـال   1170شـاغالن بـا   و جبران خدمات  %9/1 نفر افزايش، 1396با تعداد شاغالن 

  .اند داشته

، باالسـت و  غيـر از شـن و ماسـه   (ميليون تن مواد معـدني   250حدود   ،1388در سال  دهد ايج طرح نشان مينت

 ارزش افزوده. استخراج شده است باالست و پوكه معدني  ،ميليون متر مكعب شن و ماسه 75 همچنين) پوكه معدني

رشـد  % 10 ،گـذاري  و ارزش سـرمايه كـاهش  % 9/3 ،1387 سال نسبت به 1388برداري در سال  معادن در حال بهره

  .داشته است% 1/21 معادل افزايشينيز صادرات مستقيم ارزش  .اند داشته

ريـال بـوده   ميليـون   368معـادل   1387ريال و در سال  ميليون 347 معادل 1388كار در سال نيروي وري  بهره

  .داشته است كاهش% 7/5است و به اين ترتيب 

بـاالترين تعـداد    نفـر  6517و  10739، 11658اصـفهان بـه ترتيـب بـا      و كرمان ،يزدهاي استان 1388در سال 

 1460 و 5137، 9406بـه ترتيـب بـا     كرمان، يزد و فارس هايهمچنين استان. اند را به خود اختصاص داده شاغالن

  . اند ترين ارزش افزوده را داشته ميليارد ريال بيش

معادن كشـور در اختيـار بخـش عمـومي و     % 5/5 ،1388دهد از نظر تعداد در سال  نتايج اين آمارگيري نشان مي

بخش عمومي و بقيه در اختيـار   معادن كشور در اختيار% 6 ،1387در سال . اند مابقي در اختيار بخش خصوصي بوده

  .اند خصوصي بودهبخش 

داشـته و ايـن در    %4معـادل   افزايشـي  1387نسبت به سـال   1388ارزش افزوده معادن بخش عمومي در سال 

  .داشته است كاهش% 9/5 حالي است كه بخش خصوصي

حـدود   1388ريـال و در سـال    اردميلي 989، حدود 1387بخش عمومي در سال شاغالن معادن جبران خدمات 

بخـش  شـاغالن  جبران خدمات . داشته است% 4/33معادل  افزايشيريال بوده است كه به اين ترتيب ميليارد  1319

% 25ريال بوده است كه ميليارد  4200حدود  1388ريال و در سال ميليارد  3359، حدود 1387خصوصي در سال 

  .رشد داشته است



  

 

كـار در بخـش   نيـروي  وري  ريـال و بهـره   ميليـون  341كـار در بخـش عمـومي    نيروي وري  ، بهره1388در سال 

در بخـش خصوصـي   كاهش % 9/6در بخش عمومي و  رشد% 3/0 كه نشانگر  ريال بوده استميليون  349خصوصي  

كـار در بخـش   نيـروي  وري  ريـال و بهـره  ميليـون   340كار در بخش عمومي نيروي وري  ، بهره1387در سال  .است

   .ريال بوده استميليون  375خصوصي 

  1387-1388هاي  خصوصي سال به تفكيك بخش عمومي و –هاي منتخب معادن كشور  جدول شاخص

 

آن توسـط بخـش   % 5/12گذاري در بخش معدن، حـدود   ميليارد ريال سرمايه 3302كل مبلغ  از 1387 الدر س

گـذاري   سـرمايه % 9/9، حدود 1388كه در سال  در صورتي ؛شده است هزينهعمومي و مابقي توسط بخش خصوصي 

نسـبت بـه سـال     1388گذاري سال  سرمايه. است گرفتهتوسط بخش خصوصي انجام % 1/90توسط بخش عمومي و 

  .دهد را نشان مي افزايش% 2/13و در بخش خصوصي كاهش  %9/12 حدود  در بخش عمومي 1387

در خصوص توزيع استاني ارزش توليـدات   1388برداري سال  بررسي نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره

ميليارد ريال باالترين ارزش  1985و  7786، 12484به ترتيب با  اصفهانهاي كرمان، يزد و  دهد كه استان نشان مي

  .اند توليد ساالنه را به خود اختصاص داده

 شرح

1387  1388 

 جمع
بخش 

 خصوصي

بخش 

 عمومي
 جمع

بخش 

 خصوصي

بخش 

 عمومي

 245 4181 4426 246 3870 4116 تعداد معادن

 16875 7685459980 16242 7545859216 تعداد شاغالن

 5752 2666320911 5529 2775422225 )ميليارد ريال(ارزش افزوده 

 1319 4200 5518 989 3359 4348 )ميليارد ريال(خدمات شاغالن   جبران

 359 3272 3631 413 2890 3302 )ميليارد ريال(گذاري  سرمايه

  341  349  347  340  375  368  )ميليون ريال(وري نيروي كار  بهره



  

 

ميليارد ريـال بـوده اسـت و     35586بر  بالغ  1388برداري كشور در سال  ارزش كل توليدات معادن در حال بهره

 4170و  9168، 11125و سنگ تزيينـي بـه ترتيـب بـا      مس، سنگ آهنهاي مختلف، معادن سنگ  در بين فعاليت

  .اند ميليارد ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را داشته

برداري كشـور بـه    نفر در معادن در حال بهره 76854دهد كه مجموعاً  نتايج به دست آمده از آمارگيري نشان مي

هـا،   نفر تكنسين 2549نفر كارگران ماهر،  22986نفر كارگران ساده،  19297اند كه از اين تعداد  كار اشتغال داشته

  .اند نفر شاغالن امور اداري و مالي بوده 16328نفر شاغالن امور حمل و نقل و  12032 نفر مهندسين، 3663

و  12452، 15089سنگ تزيينـي بـه ترتيـب بـا     زغال سنگ و  معادن شن و ماسه، هاي مختلف، در بين فعاليت

 197بـا   1388زم به ذكر است كه تعداد شاغالن زن در سـال  ال .اند ترين تعداد شاغالن را دارا بوده نفر بيش 11932

  .است رسيدهنفر  866نفر به  1063 از 1387نسبت به سال  كاهشنفر 

 بـالغ بـر   1388دهد كه ارزش افزوده حاصل از  معادن در حال بهره برداري كشور در سـال   نتايج طرح نشان مي

و سـنگ تزيينـي بـه     آهـن ، سـنگ  مسهاي مختلف، معادن سنگ  ميليارد ريال بوده است و در بين فعاليت 26663

  .اند داشتهال باالترين ارزش افزوده را ميليارد ري 3586و  6700، 7858ترتيب با 

 3631بـرداري كشـور   بهـره  در معادن در حـال  گذاري ارزش سرمايه 1388دهد كه در سال  نتايج طرح نشان مي

، 895بـه ترتيـب بـا     سنگ تزيينـي  و شن و ماسهسنگ مس، هاي مختلف،  است و در بين فعاليت ميليارد ريال بوده

به ترتيـب بـا    اصفهانو يزد  ،كرمان، ها در بين استان .اند داشته را گذاري ترين سرمايه ميليارد ريال بيش 628و  771

  .اند گذاري ساالنه را دارا بوده ترين سرمايه ميليارد ريال بيش  405 و 553، 958

ابزار و  آالت، ميليارد ريال مربوط به ماشين 2747مبلغ  ،1388گذاري در سال  ميليارد ريال سرمايه 3631از كل 

ميليارد ريال مربـوط بـه لـوازم و تجهيـزات اداري،      60 ميليارد ريال مربوط به وسايل نقليه، 171وسايل كار با دوام، 

ميليـارد ريـال    233ختصاصـي،  اميليارد ريال مربوط به راه  136 ميليارد ريال مربوط به ساختمان بدون زمين، 238

ميليـارد ريـال مربـوط بـه      42اي و بـاالخره   هاي رايانه افزار ميليارد ريال مربوط به نرم 3 مربوط به توسعه و اكتشاف،

  .گذاري بوده است ساير موارد سرمايه

  

  



  

 

  1381 -1388هاي  رداري كشور سالب جدول برخي از اقالم مهم  طرح آمارگيري از معادن در حال بهره

  1388  1387  1386 1385 1384  1382 1381 سال

  4426  4116  3779 3582 3324 3125 2955 تعداد معدن

  76854  75458  66250 60062 54854 5511256553 تعداد شاغالن

  35586  35568  30647 22642 16770 7854 6486 )ميليارد ريال(ارزش كل توليدات 

  26663  27754 23733 16666 13503 5772 5060 )ميليارد ريال( ارزش افزوده

  3631  3302  2583 1737 2551 857 711 )ميليارد ريال(گذاري  ارزش سرمايه
  .آمارگيري انجام نشده است) 1383اطالعات مربوط به سال ( 1384سال *           

  

 از طريـق واحـد  تواننـد   كاربران مي نتشار است ونتايج تفصيلي طرح مذكور در قالب يك نشريه در دست چاپ و ا

 www.amar.org.ir بعالوه كاربران از طريق سايت مركـز آمـار ايـران     .رساني به آن دسترسي داشته باشند اطالع

  . توانند به نشريات طرح مذكور به صورت الكترونيكي دسترسي داشته باشند نيز مي

  

 توضيحات ضروري

ويـرايش سـوم   ) I.S.I.C(هـاي اقتصـادي    المللـي فعاليـت   بندي بـين  انتشار اين نشريه از طبقه تدوين و در •

  . استفاده شده است

، اطالعات مربوطه بـه   محل معدن انجام شده است صنعتي تواماً در هاي معدني و در مورد معادني كه فعاليت •

  . شده است طرح منظورنتايج  در و هاي معدني تفكيك فعاليت

 توسـط معـدن بـه خـارج از كشـور      واسطه اطالعات مربوط به صادرات مستقيم فقط شامل ارزش فروش بي •

 . است

% 51تقريبي گيري  اي با كسر نمونه اوري اطالعات معادن شن و ماسه به صورت آمارگيري نمونه روش جمع •

 خطاي استاندارد. گيري هستند اي خطاي نمونهبنابراين نتايج دار .اند و بقيه معادن سرشماري شدهبوده 



  

 

گذاري و جبران  ، ارزش سرمايهشاغالن، ارزش توليد، ارزش افزودهتعداد وردگرهاي آبر R.S.E(1(نسبي 

 . است% 64/0و % 9/1، %31/0، %34/0، %56/0خدمات در سطح كل كشور به ترتيب برابر با 

  

  

 نمودارها

  

                                                 
به دست ) x-1.96×RSE×x   ,   x+1.96×RSE×x(از رابطه % 95با اطمينان ) x(، حدود باال و پايين براوردگر نسبي براساس مقدار خطاي استاندارد  -  1

  .يدآ مي
 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

1388سال  -تعداد معادن درحال بهره برداري كشور :  1نمودار 



  

 

  

  

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000

ميلياردريال

ارزش توليدات معادن درحال بهره برداري  :  2نمودار
1388سال  -كشور برحسب فعاليت  

0
2000
4000
6000
8000

10000
ميلياردريال

ارزش افزوده معادن درحال بهره برداري كشور:  3نمودار 
1388سال  - برحسب فعاليت  



  

  

  

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
رد ريال

اج سنگ آهن
13%

ج سنگ آهك
7%

ر بر حسب  

1381

ميليار

ري
1

ج سنگ تزييني
17%

استخرا

استخراج

ساير مواد
ي   

%

رداري كشور

1382

ش سرمايه گذار
138- 1381

استخراج

استخراج س
معدني

17%

ر حال بهره بر
138

1384

زوده و ارزش
88سال هاي  -

  .شده است

ري معادن در
88سال  -ت

1385

ت، ارزش افز
-اري كشور

مارگيري انجام نش

س

ه

 سرمايه گذار
فعاليت

1386 1

رزش توليدات
حال بهره بردا

آما) 1383ه سال

خراج سنگ مس
25%

راج شن و ماسه
21%

رصد ارزش

387 13

ار:  5نمودار
معادن درح

مربوط بهطالعات 

استخ

استخر

د:  4نمودار 

88 سال

ن

ت

ده

يه 

 

اط( 1384سال *

ارزش توليدات

ارزش افزود

ارزش سرماي
گذاري

*


