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مقدمه

هاي تأمین کننده مواد اولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیـاز بـراي ایجـاد سـاختمان،     ترین بخشبخش معدن از عمده
تواند نقش اساسـی را  شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میها و... محسوب بنادر، سدها، فرودگاه

بـرداري صـحیح و علمـی از ذخـایر انبـوه و متنـوع معـدنی کشـور مسـتلزم          در توسعه صنعتی کشور ایفـا نمایـد. بهـره   
هـاي ایـن   گـام از فعالیـت  هاي دقیق بوده و این هدف جز با در اختیار داشتن آمار و اطالعات دقیق و بـه هن ریزيبرنامه

با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به برداري کشور حال بهرهطرح آمارگیري از معادن درلذابخش میسر نخواهد شد.
عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی، مقدار و ارزش 

گذاري و .... هر ساله به وده، ترکیب نیروي انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، ارزش سرمایهصادرات مستقیم، ارزش افز
شود. اجرا گذاشته می

معـدن در سراسـر کشـور    6500نفر از مأموران آمارگیر و مراجعه به حـدود  180با 1395سال طرح آمارگیري از معادن 
انـد. بـدیهی اسـت    مشـارکت داشـته  آمـایی و کارشناسـی طـرح   دادهنفر در بازبینی،125انجام شده است. در این طرح 

پذیر خواهد بود. لذا در طرح آمارگیري از معادن هاي مالی امکانآوري اطالعات هر سال، بعد از نهایی شدن حسابجمع
و آوري شده است. این نشریه در دفتر صـنعت، معـدن  ) جمع1394اطالعات مربوط به یک سال قبل (سال 1395سال 

www.amar.org.irزیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه آمارهاي معدن تهیه شده است و به نشانی

قابل دسترسی است.

مرکز آمار ایران
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مفاهیمتعاریف و-1

معدن-1-1

که به تسهیالتیآالت وماشین) واستبرداري از آن اقتصادي معدنی که بهرهاست از مجموعه کانسار (ذخیرهمعدن عبارت
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 معدنیومعدنی استخراج شدهارزش 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 دورهمنهاي ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایهاساسی 

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، تعداددرحال بهره برداريمعادنتعداد-2-1

دهد کـه تعـداد معـادن    نشان می1393در مقایسه با سال 1394برداري سال بررسی عملکرد معادن در حال بهره
داشته است.کاهشدرصد 6/2، کاهشمورد 141با 1394درحال بهره برداري کشور در سال 

 بخـش خصوصـی   درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و مـابقی در اختیـار   3، 1394از نظر تعداد در سال
اند.درصد معادن کشور در اختیار بخش عمومی و بقیه در اختیار بخش خصوصی بوده9/2، 1393اند. در سال بوده

برداري کشور به کار نفر در معادن در حال بهره91211دهد که مجموعاً نتایج به دست آمده از آمارگیري نشان می
هـا،  نفـر تکنسـین  5164نفر کارگران مـاهر،  26920کارگران ساده، نفر 19878اند که از این تعداد اشتغال داشته

اند.نفر شاغالن امور اداري و مالی بوده18358نفر شاغالن امور حمل و نقل و 14926نفر مهندسین، 5965

 میلیـارد ریـال   4926و جبـران خـدمات شـاغالن بـا     کاهشدرصد7/0، حدود کاهشنفر 658تعداد شاغالن با
. انددرصد افزایش داشته2/31افزایش، 

 باالترین تعداد شاغالننفر5564و 12207، 23917اصفهان به ترتیب با وهاي کرمان، یزداستان1394در سال
اند.را به خود اختصاص داده

و 10558، 20872سنگ هاي تزئینی به ترتیـب بـا   سنگ مس و هاي مختلف، معادن سنگ آهن، در بین فعالیت
232با 1394اند. الزم به ذکر است که تعداد شاغالن زن در سال ترین تعداد شاغالن را دارا بودهنفر بیش10454

نفر رسیده است.1046نفر به 1278از 1393نسبت به سال کاهشنفر 

 1393میلیون ریـال و در سـال   4/371، حدود 1394سرانه جبران خدمات شاغالن معادن بخش عمومی در سال
درصد داشته است. 49میلیون ریال بوده است که به این ترتیب افزایشی معادل3/249حدود 

 حـدود  1393میلیون ریال و در سال 9/162، حدود 1394سرانه جبران خدمات شاغالن بخش خصوصی در سال
است.درصد افزایش داشته8/2میلیون ریال بوده است که 4/158
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ارزش صادرات مستقیم معادن درحال بهره برداريومقدارتولید، ارزش تولید-2-2

 میلیارد ریال تولیـد شـده اسـت. از ایـن     291,118هزار تن مواد معدنی به ارزش 009,343، حدود 1393در سال
میلیون دالر به طور مستقیم از معدن به خارج از کشور صادر 489هزار تن مواد معدنی به ارزش 6024مقدار حدود 

میلیـون  557هزار تن مواد معدنی به ارزش بـیش از  9075، حدود 1393شده است. این درحالی است که در سال 
حـدود  1393نسـبت بـه سـال    1394در سال دالر صادر شده است. به این ترتیب، مقدار صادرات مستقیم معادن

داشته است.کاهشدرصد 2/12و ارزش آن (برحسب دالر)  هشکادرصد 6/33

در خصوص توزیع اسـتانی ارزش تولیـدات   1394برداري سال بررسی نتایج طرح آمارگیري از معادن در حال بهره
میلیـارد ریـال   5476و 25460، 48102به ترتیب بـا  آذربایجان شرقیهاي کرمان، یزد و دهد که استاننشان می

اند.باالترین ارزش تولید ساالنه را به خود اختصاص داده

میلیارد ریال بوده است و در 118،291بالغ بر 1394برداري کشور در سال ارزش کل تولیدات معادن در حال بهره
7522و 25791، 52343سنگ 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

درصـد افـزایش داشـته    48، 1393نسبت به سال 1394برداري در سال گذاري معادن در حال بهرهارزش سرمایه
است. 

 درصد آن توسط بخش 8/72گذاري در بخش معدن، حدود میلیارد ریال سرمایه29421از کل مبلغ 1394در سال
9/40، حـدود  1393که در سال درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است؛ در صورتی12/27عمومی و حدود 

گـذاري  درصد توسط بخش خصوصی انجام گرفته بود. سـرمایه 1/59گذاري توسط بخش عمومی و درصد سرمایه
درصد 9/31و در بخش خصوصی افزایش درصد 4/163در بخش عمومی حدود 1393سبت به سال ن1394سال 

دهد.را نشان میکاهش

29421بـرداري کشـور   گذاري در معادن در حـال بهـره  ارزش سرمایه1394دهد که در سال نتایج طرح نشان می
، 16191به ترتیب بـا  سنگ آهکو مسهاي مختلف، سنگ آهن، سنگ میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت
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و آذربایجـان شـرقی  هـا، کرمـان،   اند. در بین استانگذاري را داشتهترین سرمایهمیلیارد ریال بیش1072و 9071
اند.گذاري ساالنه را دارا بودهترین سرمایهمیلیارد ریال بیش3417و 3541، 17161به ترتیب با خراسان رضوي

 آالت، ابزار و میلیارد ریال مربوط به ماشین16424، مبلغ 1394گذاري در سال میلیارد ریال سرمایه29421از کل
میلیارد ریال مربوط به لوازم و تجهیزات اداري، 238میلیارد ریال مربوط به وسایل نقلیه، 1194وسایل کار با دوام، 

میلیـارد ریـال مربـوط بـه راه اختصاصـی،      439)، میلیارد ریال مربوط به ساختمان و تاسیسات (بدون زمین2659
103اي و بـاالخره  هـاي رایانـه  افـزار میلیارد ریال مربوط به نرم4میلیارد ریال مربوط به توسعه و اکتشاف، 8358

گذاري بوده است.میلیارد ریال مربوط به سایر موارد سرمایه

برداريحال بهره وري نیروي کارمعادن دربهرهارزش افزوده و-2-4

است. داشتهکاهشدرصد 9/13، 1393نسبت به سال 1394برداري در سال ارزش افزوده معادن در حال بهره

تـرین ارزش  میلیارد ریـال بـیش  4611و 16004، 33858به ترتیب با آذربایجان شرقیهاي کرمان، یزد و استان
اند. افزوده را داشته

بـالغ بـر   1394دهد که ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهره بـرداري کشـور در سـال    نتایج طرح نشان می
هاي مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینـی بـه   میلیارد ریال بوده است و در بین فعالیت84071

اند.میلیارد ریال باالترین ارزش افزوده را داشته5793و 19354، 34569ترتیب با 

 درصد داشته اسـت.  4/51معادل افزایشی1393نسبت به سال 1394ارزش افزوده معادن بخش عمومی در سال
داشته است.کاهشدرصد 4/48این در حالی است که بخش خصوصی 

میلیون ریال بوده 3/1062معادل 1393سال میلیون ریال و در 7/921معادل 1394وري نیروي کار در سال بهره
داشته است.کاهشدرصد 2/13است و به این ترتیب 

 وري نیـروي کـار در بخـش    میلیون ریـال و بهـره  8/1817وري نیروي کار در بخش عمومی ، بهره1394در سال
کـاهش درصد1/36در بخش عمومی و کاهشدرصد 1/26میلیون ریال بوده است که نشانگر 0/522خصوصی 

وري میلیون ریال و بهره5/2459وري نیروي کار در بخش عمومی ، بهره1393در بخش خصوصی است. در سال 
میلیون ریال بوده است. 7/816نیروي کار در بخش خصوصی 
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ارزش افزودهبررسی نتایج استانی تعداد معادن، تعداد شاغالن و-2-5

50، بـا  1393نسـبت بـه سـال    1394دهد تعداد معادن استان کرمان در سال ، نشان میطرحنتایج استانی بررسی
درصـد از  3/40کشور داشته است (، باالترین ارزش افزوده را درافزایشنفر 4900، تعداد شاغالن با افزایشمورد 

هزار تـن در سـال   29180مقدار تولید در استان کرمان از ارزش افزوده کل کشور در این استان ایجاد شده است). 
بـا افـزایش تعـداد    دهـد و  نشـان مـی  7/37رسیده که رشدي معادل با 1394هزار تن در سال 40191به 1393

درصد برخوردار بوده 4/4ی معادل شکاهدر استان فوق، ارزش افزوده نسبت به سال قبل از کارکنان متناسب است. 
سنگ آهن گهر، یادآوري است معادن ارزشمندي نظیر مس سرچشمه، مس میدوك، سنگ آهن گلاست. الزم به 

در این استان واقـع شـده   زغال سنگ خشکمعدن 12و گهر زمین، سنگ آهن جالل آباد، سنگ آهن سیرجان 
است.

 د معدنی و ارزش افزوده، بعد از استان کرمان، استان یزد، دومین استان معدنی کشور از نظر تولید موا1394در سال
مـورد کـاهش و تعـداد    22، 1393نسـبت بـه سـال    1394شود. در این استان تعداد معادن در سـال  محسوب می

درصـد ارزش  19است (کاهش داشته درصد 39حدود استانداشته است. ارزش افزوده افزایشنفر 447شاغالن 
هزار تـن  31955درصد کاهش از 5/7مقدار تولید استان یزد با افزوده کل کشور در این استان ایجاد شده است). 

در استان مذکور نیز معادن با ارزشی چـون سـنگ   رسیده است. 1394هزار تن در سال 29555به 1393در سال 
کوشـک و باریـت و سـرب و روي    سـرب و روي  ، علی آباد، چاه گز،آهن چادرملو، سه چاهون، چغارت، میشدوان

دارند.قرارمهدي آباد

 داشته است. تعداد شاغالن نیـز  کاهشمورد 33، 1393نسبت به سال 1394تعداد معادن استان اصفهان در سال
داشته است. این اسـتان بـه لحـاظ    کاهشدرصد 7/3حدود استان نیزداشته است. ارزش افزوده کاهشنفر602

هاي تزیینی و سنگ آهک بسیار غنی است.داشتن سنگ

 نفـر  767داشته است. تعداد شاغالن کاهشمورد 29، 1393نسبت به 1394در سال مرکزيتعداد معادن استان
داشته است. کاهشدرصد 1/10و ارزش افزوده آن کاهش

 داشته است. تعـداد شـاغالن   کاهشمورد 56، 1393نسبت به 1394تعداد معادن استان خراسان رضوي در سال
کاهش ارزش افزوده عمدتا ناشی از معـادن  داشته است. کاهشدرصد 5/49ش و ارزش افزوده نیز کاهنفر 1069



139411برداري کشور ـ چکیده نتایج آمارگیري از معادن درحال بهره

و تعداد زیادي از معادن سـنگ  ، فیروزه نیشابورخواف، پالسرسنگانپالسرمعدن سنگ آهنباشد. سنگ آهن می
کرومیت در این استان واقع شده است. آهن و

 ش داشته است. تعداد شـاغالن  کاهمورد 10، 1393نسبت به 1394تعداد معادن استان آذربایجان شرقی در سال
دن مهم این استان به درصد افزایش داشته است. معدن مس سونگون از معا4/13و ارزش افزوده کاهشنفر 195

آید.شمار می

 ارزش افـزوده  2/5)، 1393د افزایش نسبت به سـال  مور12معدن (231، استان خراسان جنوبی با 1394در سال
معـادل  1393معادن کل کشور را به خود اختصاص داده است. رشد ارزش افزوده این استان در مقایسـه بـا سـال    

در باشـد.  رشد ارزش افزوده در این استان عمدتا ناشی از معادن زغال سنگ و سنگ مس مـی درصد است. 2/76
همچنین مس قلعه زري و تعـداد قابـل تـوجهی معـادن     زغالسنگ شامل معادن پروده،معدن مهم 12این استان 

منیزیت و بنتونیت وجود دارد.
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1393-1394برداري کشور بر حسب بخش عمومی و خصوصی هاي منتخب معادن درحال بهرهشاخص-1جدول 

1393-1394هاي منتخب برداري کشور در استانتعداد معادن، شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهره-2جدول 

استان

1394سال 1393سال 

تعداد 
معادن

تعداد 
شاغالن

ارزش افزوده
ارزش افزوده تعداد شاغالنتعداد معادن(میلیاردریال)

(میلیاردریال)

5355918699759052149121184071کشور
43819017354044882391733858کرمان

21411760262401921220716004یزد
2684570406525843754611آذربایجان شرقی

3906166261935755642523اصفهان
3403426268931126592417مرکزي

5285114600347240453029خراسان رضوي
3177418162057031363844421629سایراستان ها

شرح
13931394

بخش جمع
خصوصی

بخش 
بخش جمععمومی

خصوصی
بخش 
عمومی

5355519915652145056158تعداد معادن
918697813413735912116307628135تعداد شاغالن

975906381033781840713292851143ارزش افزوده (میلیارد ریال)
15797123733424207231027410448جبران خدمات شاغالن (میلیارد ریال)

1987311736813729421798821432(میلیارد ریال)گذاري سرمایه
3/10627/8165/24597/9215228/1817وري نیروي کار (میلیون ریال)بهره
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1390-1394هاي برداري کشور سالروند نماگرهاي مهم طرح آمارگیري از معادن در حال بهره- 3جدول

نماگر
واحد/ 

تغییر درصد
نسبی

13901391139213931394

معدن
52465316544553555214تعداد

- 6/2- 5/53/14/27/1تغییرنسبیرصدد

شاغالن
8452884922946409186991211تعداد

- 7/0- 45/04/119/2تغییرنسبیدرصد

ارزش کل تولیدات 
65442101210126738139206118291میلیارد ریال 

-5/307/542/258/915تغییرنسبیدرصد

گذاري ارزش سرمایه
61498607129801987329421میلیارد ریال 

408/507/5348-3تغییرنسبیدرصد

ارزش داده 
1650623218359104503136329میلیارد ریال 

- 9/346/217/544/253/19تغییرنسبیدرصد

ارزش ستانده 
66928102381129343142622120400میلیارد ریال 

- 3/31533/263/106/15تغییرنسبیدرصد

ارزش افزوده 
5042279163934329759084071میلیارد ریال 

- 2/3057185/49/13تغییرنسبیدرصد

شاخص قیمت 

تولید کننده معدن

100 =1390

1005/1235/1623/2132/206شاخص

- 5/236/313/313/3-تغییرنسبیدرصد
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000
میلیارد ریال
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1394-ارزش افزوده معادن درحال بهره برداري کشوربرحسب فعالیت : 3نمودار

%55استخراج سنگ آهن 

%30/8استخراج سنگ مس  

%3/6استخراج سنگ تزئینی%3/6استخراج سنگ آهک  
%1/9استخراج شن و ماسه

%1استخراج سرب و روي  

استخراج سایرموادمعدنی
4/1%

1394سال -ارزش سرمایه گذاري معادن درحال بهره برداري کشور برحسب فعالیت-4نمودار 
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ارزش تولید، ارزش افزوده و ارزش سرمایه گذاري معادن درحال بهره برداري  -5نمودار
1388-1394سال هاي -کشور

ارزش تولید ارزش افزوده ارزش سرمایه گذاري

میلیاردریال



139417برداري کشور ـ چکیده نتایج آمارگیري از معادن درحال بهره

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 ومورد معادنی که فعالیتدر ،

.شده استنتایج طرح منظوردروهاي معدنی تفکیکبه 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 داده، ستانده و افزوده، تولید، سرمایههاي تمامی ارزش

اند.هاي جاري محاسبه شدهنشریه به قیمت

گیري و همه معادن بـه غیـر از شـن و    نمونهدرصد1/68تقریبیگیري معادن شن و ماسه با کسر نمونه

اند.ماسه، سرشماري شده


