
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده نتایج 

 1400 –برداري كشور طرح آمارگیري از معادن در حال بهره
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 و زیربناییصنعت  ي،نرژاآمارهاي دفتر                                                                     

1401 اسفند



  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                           

 
 

       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.  رقم )نسبت( ناچيز و قابل صرف       

 رقم غير قطعي است.     *

 رقم جنبه تخميني دارد.      **

    حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست.به دليل 

  
 

ها و نسبت دن ارقام است. محاسبهرراست كرسها به علت اختالف در سرجمع

 سرراست كردن ارقام صورت گرفته است.     ها قبل ازشاخص

  

// 



  

  



 

 

 مقدمه

 ه سااااات ا  هاي مختلف اقتصاااادي به هيصه تااا ع توليد مواد معدني نقطه آغاز يك زنجيره تامين باارزش در بخش

تادرات مستقيم ه غيرمستقيم  سزايي دارند.نقش به ارزش افزهده توليد ه . معاد  در ايجاد اشتغال پايدارشودمحسوب مي

سهم ع دهمعدني توليدات مواد  صاد  ت ايع معدني در اقت تحيح ه عل ي از ذااير انبوه ه مت وع بهرهاي دارد. ه  برداري 

هاي دقيق بوده ه اين هدف جز با در ااتيار داشتن آمار ه اطالعات دقيق ه به ه گام از ريزيبرنامهمعدني كشور مستلزم 

ا هدف تهيه آمار ه ر ببرداري كشاااوحال بهره طرح آمارگيري از معاد  در هاي اين بخش ميسااار نخواهد شاااد.فعالي 

سهم آ  در توليد نااالص  سبه  شور، مقدار ه ارزش توليدات مواد اطالعات مربوط به ع لكرد اين بخش ه محا داالي ك

معدني، ارزش  معدني، مقدار ه ارزش تاااادرات مساااتقيم، ارزش افزهده، تركيي نيرهي انسااااني، مقدار اساااتخرا  مواد

  شود. ميهر ساله به اجرا گذاشته  گذاري ه ...سرمايه

شدبرداري كشور ميحال بهره در از معاد طرح آمارگيري  چهل ينكه  1401سال طرح آمارگيري از معاد   مراجعه  با ،با

آهري اطالعات هر سااال، بعد از نهايي شااد  اساا  ج ع بديهي. معد  در سااراساار كشااور انجام شااده اساا  7250به 

اطالعات مربوط به يك سااال قب   1401پذير اواهد بود. لذا در طرح آمارگيري از معاد  سااال هاي مالي امكا حساااب

مركز آمار ايرا  توساا   تاا ع  ه زيرب ايي ي،انرژآمارهاي آهري شااده اساا . اين نشااريه در دفتر ( ج ع1400)سااال 

 قاب  دسترسي اس .  www.amar.org.ir نشاني دركارش اسا  آمارهاي معد  تهيه شده اس  ه

 

 

 مركز آمار ایران

  

http://www.amar.org.ir/
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 مشخصات كلی طرح

 

 هدف 

هاي معاد  ه گام از هيصگي هاطالعات جامع ه ب هادف اتلي از تهيه ه اجراي طرح آمارگيري از معاد  متشك  كشور،  تهيه
شور، براي برنامهدر حاااااال بهره سعه هبرداري ك س  ريزي تو سيا صادي هاتخاذ  ت  از اجراي ارزيابي نتايج  هاي اقت حا

 باشد.بخش معد  مي هاي توسعه به هيصه توسعهبرنامه

 

  هدف جامعه

ااك  برداري كشاااور )بجز معاد  ن  ، گاز، مواد راديو اكتيو هحال بهره در اين طرح ت امي معاد  متشاااك  ه هدف جامعه
 .اس  1400رس( در سال 

 

 واحد آماري 

شك  ه شور ) بجز معاد  ن  ، گاز، مواد راديو اكتيو هبرحال بهره در هر يك از معاد  مت سال  داري ك  1400ااك رس( در 
 دهد.هاحد آماري اين طرح را تشكي  مي

 

  نمونه گیريچارچوب 

شك  ه ن ونه گيريچارچوب  س  ت امي معاد  مت س  حال بهره در اين طرح فهر شور ا ساس مجوزهاي كه برداري ك برا
 .ه گام شده اس  هتهيه ه با است اده از اطالعات آمارگيري سال قب  ب تجارت،ت ع ، معد  ه تادره توس  هزارت 

 

 زمان آماري 

 .بوده اس  1400آار اس  د سال  زما  آماري اين طرح از اهل فرهردين تا

 

 زمان آمارگیري 

  .بوده اس  1401ماه سال  مهر 10 تا ماه تير 11زما  آمارگيري اين طرح از 

 

 روش آمارگیري 

 .معاد  به تورت سرش اري بوده اس  كليههش آمارگيري اين طرح براي ر
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 مفاهیم تعاریف و

  معدن

س  كه .اس  معدني ذايره شام  كه ايمحدهده ه ااك رس پوشش  ، اهرانيوممعاد  ن  ، گاز در اين طرح الزم به ذكر ا
 شود.داده ن ي

 

 شاغالن 

ست د كه در داا  يا اار  معد   تورت ت ام هق  يا پاره هق  براي معد  كار ميت امي افرادي ه شاغال  از نظر به  ك  د. 
 شوند. ادماتي ت كيك مي شاغال  اداري، مالي ه ه يدارند به ده گرهه شاغال  توليد اي كه به عهدههظي ه

 

 مقدار تولیدات معدن

 .اس  معد  مح  در شده فرآهري ه اام معدني مواد شام  عرضه )فرهش( معاد  قاب  توليدات مج وع

 

 ارزش كل تولیدات 

ضه قاب  توليدات ارزش مج وع ساس بر شده فرآهري ه اام معدني مواد شام  معاد  (فرهش) عر  در فرهش، قي   ا

 .اس  معد  مح 

 

 اي( گذاري )ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایه

هزي ه تع يرات اساسي  اي )ارزش اريد يا تحصي  هسرمايهگذاري عبارت اس  از تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايه
 .آماري اي( طي دهرهم هاي ارزش فرهش يا انتقال اموال سرمايه

 

 جبران خدمات شاغالن

 . شاغال به( ها )پول ه كاال ه... ساير پردااتي حقوق ه عبارت اس  از مزد ه شاغال جبرا  ادمات 

 

 ارزش افزوده

س  از مابه ستانده ه ارزش داده فعالمابه يبه عبارت ايها ها ه ارزش پردااتيالت اهت ارزش دريافتيعبارت ا   يالت اهت ارزش 
 .معدني
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 هاي معدنیالمللی فعالیتبندي بینطبقه

 توضیحات شرح فعالیت كد فعالیت

   ايس گ ه زغال قهوهاستخرا  زغال 05

   س گ اشكاستخرا  زغال 051

   س گ اشكاستخرا  زغال 0510

  اي(استخرا  ليگ ي  )زغال قهوه 052

  اي(استخرا  ليگ ي  )زغال قهوه 0520

 شوداين طرح آمارگيري ن يدر  استخرا  ن   اام ه گاز طبيعي 06

 شوداين طرح آمارگيري ن يدر  استخرا  ن   اام  061

 شودن ي اين طرح آمارگيريدر  استخرا  ن   اام  0610

 شوداين طرح آمارگيري ن يدر  استخرا  گاز طبيعي 0620

   هاي فلزياستخرا  كانه 07

   هاي آهناستخرا  كانه 071

   هاي آهناستخرا  كانه 0710

   هاي فلزي غير آه ياستخرا  كانه 072

شوداين طرح آمارگيري ن يدر  هاي اهرانيوم ه توريوماستخرا  كانه 0721  

   هاي فلزي غير آه ياستخرا  ساير كانه 0729

   استخرا  ساير معاد  08

 شود.معاد  ااك رس در اين طرح آمارگيري ن ي ه ااك رسشن استخرا  س گ،  081

 شود.معاد  ااك رس در اين طرح آمارگيري ن ي ه ااك رسشن استخرا  س گ،  0810

   ديگرب دي نشده در جاي استخرا   معاد  طبقه 089

   استخرا  مواد معدني شي يايي ه كودهاي معدني 0891

   استخرا  تورب 0892

   استخرا  ن ك 0893

   ب دي نشده در جاي ديگراستخرا  ساير معاد  طبقه 0899
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 هاخالصه یافته

 كشور درحال بهره برداري معادن تعداد

  معد  به   6025دهد كه تعداد نشااا  مي 1400كشااور سااال  برداريمعاد  در حال بهرهنتايج طرح آمارگيري از

 دهد.نشا  مي افزايشدرتد  2/4معد (،  5782) 1399اند كه نسب  به سال فعالي  مشغول بوده

درتااد( اسااتخرا   6/10معد  ) 846درتااد( مربوط به اسااتخرا  شاان ه ماسااه،  5/10معد  ) 1616از اين تعداد، 

 باشد.مي الشه درتد( مربوط به استخرا  س گ 3/1معد  ) 783ه  هاي تزئي يس گ

ستا  ضويا سا  ر ستا  369ه  399، 598، به ترتيي با تعداد س  ا  هفارس ، هاي ارا شترين ه ا هاي معد ، بي

برداري كشور را به اود ااتصاص معد  ك ترين معاد  در حال بهره 49ه  50، 58ايالم به ترتيي با ه  گيال البرز، 

 اند.داده

 

 تعداد شاغالن و مزد و حقوق و پرداختی بابت جبران خدمات

 برداري كشااور به ن ر در معاد  در حال بهره 130358دهد كه مج وعاً نتايج به دساا  آمده از آمارگيري نشااا  مي

شته شتغال دا ساده،  28157اند كه از اين تعداد كار ا سين 8476ن ر كارگرا  ماهر،  38290ن ر كارگرا   ها، ن ر تك 

 اند.ن ر شاغال  امور اداري ه مالي بوده 24029ن ر شاغال  امور ح   ه نق  ه  21409ن ر مه دسين،  9997

  شاغال  با تد 3/8، حدهد شافزاين ر  10031تعداد  شاغال ه  در ميليارد ريال افزايش،  45758با  جبرا  ادمات 

 . اندداشته تغييردرتد  5/44

  سال ستا  1400در  سا  ج وبي ه هاي كرما ، يزدا باالترين تعداد  ن ر 8743ه  14812، 31575به ترتيي با  ارا

 اند.را به اود ااتصاص داده شاغال 

  س گ آهن، در بين فعالي سهه  مسس گ هاي مختلف، معاد    15709ه  17844، 32326به ترتيي با  شن ه ما

ن ر  190با  1400اند. الزم به ذكر اساا  كه تعداد شاااغال  ز  در سااال ترين تعداد شاااغال  را دارا بودهن ر بيش

 ن ر رسيده اس . 1797 ن ر به 1607از  1399نسب  به سال  افزايش
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 ارزش صادرات مستقیم معادن درحال بهره برداري و مقدارتولید، ارزش تولید

  ميليارد ريال توليد شده اس . از اين مقدار  2750241هزار تن مواد معدني به ارزش  485057، حدهد 1400در سال

ميليو  دالر به طور مستقيم از معد  به اار  از كشور تادر شده  139هزار تن مواد معدني به ارزش  1780حدهد 

س  كه در  س . اين درحالي ا ميليو  دالر  160هزار تن مواد معدني به ارزش بيش از  2546، حدهد 1399سال ا

س . به اين ترتيي، مقدار تادرات مستقيم معاد  شده ا سال  تادر  سال  1400در  سب  به   -1/30حدهد  1399ن

  داشته اس . شكاهدرتد  -1/13درتد ه ارزش آ  )برحسي دالر( 

 سي نتايج طرح آمارگيري از معاد  در حال بهره سال برر ستاني ارزش توليدات  1400برداري  صوص توزيع ا در ا

شا  مي ستا ن ضويهاي كرما ، يزد ه دهد كه ا سا  ر ميليارد  206673ه  510019، 1439927به ترتيي با  ارا

 اند.ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را به اود ااتصاص داده

 ميليارد ريال بوده اس  ه در  2750241بالغ بر  1400برداري كشور در سال ارزش ك  توليدات معاد  در حال بهره

س گ آههاي مختلف، بين فعالي  س گ نمعاد   سرب ه رهيه مس ،  ه  615588، 1705085به ترتيي با  س گ 

 اند.ميليارد ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را داشته 133748

 

 ارزش سرمایه گذاري معادن درحال بهره برداري

 سرمايه سال گذاري معاد  در حال بهرهارزش  سال  1400برداري در  سب  به  تد  6/43، 1399ن شته  افزايشدر دا

  اس . 

 ميليارد  78765برداري كشور گذاري معاد  در حال بهرهارزش سرمايه 1400دهد كه در سال نتايج طرح نشا  مي

 11975، 25529به ترتيي با  ه شن ه ماسه غال س گز، آهنهاي مختلف، س گ ريال بوده اس  ه در بين فعالي 

 اند. تهداشگذاري را ترين سرمايهميليارد ريال بيش 8667ه 

  شور،در ستا  ك سا  ج وبي يهاا ضوي يزد، ارا سا  ر ميليارد ريال  7599ه  11239، 13433ه ترتيي با ب ه ارا

 اند.گذاري ساالنه را دارا بودهترين سرمايهبيش

   سرمايه 78765از ك سال ميليارد ريال  شين 55493، مبلغ 1400گذاري در  آالت، ابزار ه ميليارد ريال مربوط به ما

ميليارد ريال مربوط به لوازم ه تجهيزات  2460ي  نقليه، هسااااميليارد ريال مربوط به  6106هسااااي  كار با دهام، 

ميليارد ريال مربوط به راه  1501ن(، ميليارد ريال مربوط به سااااات ا  ه تاسااايساااات )بده  زمي 7812اداري، 
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اي هاي رايانهافزارميليارد ريال مربوط به نرم 151حدهد  ميليارد ريال مربوط به توسعه ه اكتشاف، 3731ااتصاتي، 

 گذاري بوده اس .ميليارد ريال مربوط به ساير موارد سرمايه 1511ه 

 

 حال بهره برداري ارزش افزوده معادن در

 حدهد 1400دهد كه ارزش افزهده حاتاا  از معاد  در حال بهره برداري كشااور در سااال نتايج طرح نشااا  مي 

 اس .  داشته افزايشدرتد  6/75، 1399نسب  به سال  كهميليارد ريال بوده  2197546

  ترين ميليارد ريال بيش 178151ه  402494، 1096052به ترتيي با  اراسااا  رضااويهاي كرما ، يزد ه اسااتا

 اند. ارزش افزهده را داشته

  565843، 1268120به ترتيي با  س گ سرب ه رهيهاي مختلف، معاد  س گ آهن، س گ مس ه در بين فعالي 

 اند.ميليارد ريال باالترين ارزش افزهده را داشته 127860ه 
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 1400-1395 هاي برداري كشور سالروند نماگرهاي مهم طرح آمارگیري از معادن در حال بهره -1جدول

 نماگر

 واحد/ 

تغییر  درصد

 نسبی

1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 معدن

 6025 5782 4974 4916 5353 4913 تعداد

 4/2 2/16 2/1 -2/8 0/9 -8/5 تغییرنسبی رصدد

 شاغالن

 130358 120327 107074 99734 95831 93486 تعداد

 8/3 4/12 4/7 1/4 5/2 5/2 تغییرنسبی درصد

 جبران خدمات
 148677 102919 63007 41147 29857 23912 میلیارد ریال

 44/5 63.3 53.1 37.8 24.9 15.4 تغییرنسبی درصد

 ارزش كل تولیدات

 2750241 1493695 650310 394525 250485 165734 میلیارد ریال

 84/1 7/129 8/64 5/57 1/51 1/40 تغییرنسبی درصد

 گذاريارزش سرمایه

 78765 54866 30427 19476 21694 20368 میلیارد ریال

 43/6 3/80 2/56 -2/10 5/6 8/30 تغییرنسبی درصد

 ارزش داده

 581614 255826 159939 90060 59179 45349 میلیارد ریال

 127/3 0/60 6/77 2/52 5/30 8/24 تغییرنسبی درصد

 ارزش ستانده

 2779160 1507549 656440 398048 254294 168625 میلیارد ریال

 84/3 7/129 9/64 5/56 8/50 1/40 تغییرنسبی درصد

 ارزش افزوده

 2197546 1251723 496501 307988 195115 123276 میلیارد ریال

 75/6 1/152 2/61 8/57 3/58 6/46 تغییرنسبی درصد

 شاخص قیمت

 تولید كننده معدن

100 =1395 

 1026 9/531 9/295 3/197 0/124 0/100 شاخص

 92/9 8/79 0/50 1/59 0/24 -0/4 تغییرنسبی درصد
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 1399-1400  بر حسب فعالیتبرداري كشور تعداد معادن در حال بهره -2جدول 

 

 

 سال شرح

 1399 

 سال

 1400 

درصد 

 تغییر

 سهم از

 )%( كل 

 100/0 4/2 6025 5782 معدنكل بخش 

 1/7 8/6 101 93 استخراج زغال سنگ خشک

 4/1 21/4 250 206 استخراج سنگ آهن

 1/1 37/5 66 48 سرب و رويسنگ  جاستخرا

 0/3 4/8- 20 21 استخراج سنگ طال

 1/7 3/0 103 100 استخراج سنگ مس

 1/3 9/6 80 73 استخراج سنگ كرومیت

 0/7 15/8 44 38 استخراج سنگ منگنز

 0/3 5/6 19 18 استخراج بوكسیت

 0/0 40/0- 3 5 استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم

 26/8 10/5 1616 1463 استخراج شن و ماسه
 14/0 10/6 846 765 استخراج سنگهاي تزئینی

 13/0 1/3 783 773 استخراج سنگ الشه

 0/1 0/0 6 6 استخراج سنگ باالست

 12/4 16/4- 749 896 آهکاستخراج سنگ 
 4/8 0/3 287 286 استخراج سنگ گچ

 3/9 4/0 236 227 استخراج كائولن وخاک نسوز

 0/6 8/1- 34 37 استخراج دولومیت

 1/3 4/0 78 75 استخراج بنتونیت و گل سرشوي
 1/4 6/5 82 77 استخراج باریت

 0/3 50/0 21 14 استخراج سولفات استرونسیوم و بر

 0/1 20/0 6 5 سولفات سدیماستخراج 
 0/2 22/2 11 9 استخراج خاک سرخ وزرد

 0/3 8/7- 21 23 استخراج فلورین
 0/1 14/3- 6 7 استخراج فسفات، پتاس و ید و ...

 1/4 5/1 82 78 استخراج نمک
 0/3 11/1 20 18 استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(

 3/0 9/1 179 164 استخراج سیلیس
 1/6 2/0- 97 99 پوكه معدنیاستخراج 

 1/7 5/2 101 96 استخراج فلدسپات
 0/2 50/0 15 10 استخراج تالک

 1/0 21/2 63 52 استخراج سایر مواد معدنی
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 1399-1400  استانبرداري كشور بر حسب تعداد معادن در حال بهره -3جدول 

 

 سال استان

 1399 

 سال

 1400 
 درصد تغییر

 سهم از

 )%( كل 

 100/0 4/2 6025 5782 كشوركل 

 4/9 3/2 294 285 آذربایجان شرقی

 4/2 7/7- 253 274 آذربایجان غربی

 1/8 2/7- 110 113 اردبیل

 5/3 1/5- 322 327 اصفهان

 1/0 9/4 58 53 البرز

 0/8 4/3 49 47 ایالم

 2/7 1/8- 164 167 بوشهر

 1/8 8/5- 107 117 تهران

 1/9 4/2- 114 119 چهارمحال وبختیارئ

 4/5 1/1 271 268 خراسان جنوبی

 9/9 5/5 598 567 خراسان رضوئ

 1/6 0/0 96 96 خراسان شمالی

 2/4 22/7 146 119 خوزستان

 3/6 20/8 215 178 زنجان

 6/1 3/9- 369 384 سمنان

 2/5 5/0 148 141 سیستان وبلوچستان

 6/6 8/7 399 367 فارس

 2/6 7/0- 159 171 قزوین

 1/6 23/8 99 80 قم

 2/8 8/6- 171 187 كردستان

 5/2 11/0- 314 353 كرمان
 1/4 6/3 84 79 كرمانشاه

 1/7 5/3 100 95 كهگیلویه وبویراحمد
 1/5 31/9 91 69 گلستان

 0/8 7/4- 50 54 گیالن
 1/9 6/6- 114 122 لرستان

 1/9 0/9 113 112 مازندران
 5/6 35/2 338 250 مركزئ

 3/6 3/8 218 210 هرمزگان
 2/9 6/0 177 167 همدان

 4/7 34/0 284 212 یزد
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 1399-1400 برداري كشور بر حسب فعالیت در حال بهره شاغالن معادنتعداد  -4جدول 

 

 

 سال شرح

 1399 

 سال

 1400 

درصد 

 تغییر

 سهم از

 )%( كل 

 100/0 8/3 130358 120327 كل بخش معدن

 10/9 18/7 14221 11978 استخراج زغال سنگ خشک

 24/8 8/5 32326 29783 استخراج سنگ آهن

 4/1 26/5 5390 4261 سرب و رويسنگ  جاستخرا

 1/5 2/9 1981 1926 استخراج سنگ طال

 13/7 4/1 17844 17137 استخراج سنگ مس

 1/6 10/0 2142 1947 استخراج سنگ كرومیت

 0/5 2/8- 628 646 استخراج سنگ منگنز

 0/6 8/6 797 734 بوكسیتاستخراج 

 0/0 48/1- 42 81 استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم

 12/1 13/2 15709 13881 استخراج شن و ماسه

 10/6 11/9 13842 12369 استخراج سنگهاي تزئینی

 3/7 9/8 4825 4394 استخراج سنگ الشه
 0/0 27/3 42 33 استخراج سنگ باالست

 7/0 8/9- 9140 10037 استخراج سنگ آهک

 1/8 2/0- 2395 2444 استخراج سنگ گچ

 1/7 5/9 2188 2067 استخراج كائولن وخاک نسوز

 0/2 0/6 315 313 استخراج دولومیت

 0/3 0/5- 383 385 استخراج بنتونیت و گل سرشوي

 0/4 7/9 559 518 استخراج باریت

 0/2 45/5 310 213 استخراج سولفات استرونسیوم و بر

 0/1 45/7 67 46 استخراج سولفات سدیم
 0/0 22/2 55 45 استخراج خاک سرخ وزرد

 0/3 9/1- 442 486 استخراج فلورین
 0/2 52/1- 219 457 استخراج فسفات، پتاس و ید و ...

 0/6 6/8 720 674 استخراج نمک
 0/2 10/6 271 245 استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(

 1/0 7/3 1346 1254 استخراج سیلیس
 0/5 0/9- 648 654 استخراج پوكه معدنی

 0/5 13/7 664 584 استخراج فلدسپات
 0/1 49/2 88 59 استخراج تالک

 0/6 12/4 760 676 استخراج سایر مواد معدنی
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                  1399-1400 برداري كشور بر حسب استان در حال بهره شاغالن معادنتعداد  -5جدول 

 

 سال استان

 1399 

 سال

 1400 

درصد 

 تغییر

 سهم از

 )%( كل 

 100/0 8/3 130358 120327 كل كشور

 5/9 12/7 7650 6786 آذربایجان شرقی

 2/4 3/6- 3189 3307 آذربایجان غربی

 0/5 9/2- 658 725 اردبیل

 4/9 8/8 6399 5882 اصفهان

 0/6 4/2 773 742 البرز

 0/4 11/6 508 455 ایالم

 0/9 1/0- 1170 1182 بوشهر

 1/4 10/9- 1844 2070 تهران

 0/4 10/0 550 500 چهارمحال وبختیارئ

 6/7 24/8 8743 7003 خراسان جنوبی

 6/7 20/0 8676 7228 خراسان رضوئ

 1/0 9/8- 1367 1515 خراسان شمالی

 1/4 23/6 1762 1425 خوزستان

 2/2 9/2 2843 2603 زنجان

 3/5 4/6 4567 4368 سمنان

 1/5 18/7- 1985 2443 سیستان وبلوچستان

 6/7 17/2 8713 7433 فارس

 0/8 2/9- 982 1011 قزوین

 0/5 1/0 698 691 قم

 1/4 10/0- 1861 2067 كردستان

 24/2 3/7 31575 30449 كرمان
 0/8 2/4 1104 1078 كرمانشاه

 0/7 19/6 896 749 كهگیلویه وبویراحمد
 1/8 38/4 2288 1653 گلستان

 0/3 12/7- 452 518 گیالن
 1/4 4/3- 1778 1858 لرستان

 2/6 5/5 3373 3196 مازندران
 3/5 59/5 4626 2900 مركزئ

 2/1 4/3 2788 2674 هرمزگان
 1/3 7/3 1729 1611 همدان

 11/4 4/3 14812 14203 یزد
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  )میلیارد ریال(       1399 -1400فعالیتبرداري كشور بر حسب در حال بهره معادن ارزش افزوده -6جدول 

 

 سال شرح

 1399 

 سال

 1400 

درصد 

 تغییر

 سهم از

 )%( كل 

 100/0 75/6 2197546 1251723 كل بخش معدن

 2/1 79/5 46771 26063 استخراج زغال سنگ خشک

 57/7 85/6 1268120 683354 استخراج سنگ آهن

 5/8 198/5 127860 42832 سرب و رويسنگ  جاستخرا

 0/8 84/4 17890 9704 استخراج سنگ طال

 25/7 43/1 565843 395436 استخراج سنگ مس

 0/2 81/2 3852 2126 استخراج سنگ كرومیت

 0/1 110/5 3159 1501 استخراج سنگ منگنز

 0/1 5/7- 1863 1975 استخراج بوكسیت

 0/0 28/6 54 42 استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم

 1/9 83/1 40766 22259 استخراج شن و ماسه

 1/8 88/9 38480 20368 استخراج سنگهاي تزئینی

 0/4 75/0 9445 5398 استخراج سنگ الشه

 0/0 147/1 84 34 استخراج سنگ باالست

 1/5 69/8 33456 19699 استخراج سنگ آهک
 0/2 42/6 5432 3810 استخراج سنگ گچ

 0/5 191/6 11324 3884 استخراج كائولن وخاک نسوز

 0/0 27/2 467 367 استخراج دولومیت

 0/0 92/2 834 434 استخراج بنتونیت و گل سرشوي

 0/0 56/0 786 504 استخراج باریت
 0/1 197/9 1397 469 استخراج سولفات استرونسیوم و بر

 0/0 428/4 967 183 استخراج سولفات سدیم
 0/0 613/3 214 30 استخراج خاک سرخ وزرد

 0/0 19/4 640 536 استخراج فلورین
 0/2 1/4- 4460 4525 استخراج فسفات، پتاس و ید و ...

 0/1 84/0 1417 770 استخراج نمک
 0/0 165/6 988 372 استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(

 0/3 167/8 5959 2225 استخراج سیلیس
 0/1 68/0 1136 676 استخراج پوكه معدنی

 0/1 71/9 2077 1208 فلدسپاتاستخراج 
 0/0 213/8 204 65 استخراج تالک

 0/1 83/7 1602 872 استخراج سایر مواد معدنی
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  )میلیارد ریال(       1399 -1400برداري كشور بر حسب استان در حال بهره ارزش افزوده معادن -7جدول 

 

 

 سال استان

 1399 

 سال

 1400 

درصد 

 تغییر

 سهم از

 )%( كل 

 100/0 75/6 2197546 1251723 كشوركل 

 7/3 27/0 159531 125580 آذربایجان شرقی

 0/7 77/4 14839 8363 آذربایجان غربی

 0/1 17/3 1303 1111 اردبیل

 1/0 56/3 21570 13803 اصفهان

 0/2 19/8 4115 3435 البرز

 0/1 61/9 1357 838 ایالم

 0/1 34/8 2610 1936 بوشهر

 0/4 29/5 8688 6708 تهران

 0/0 48/0 1057 714 چهارمحال وبختیارئ

 1/6 59/0 35838 22543 خراسان جنوبی

 8/1 179/1 178151 63838 خراسان رضوئ

 0/2 21/6 3538 2909 خراسان شمالی

 0/2 110/4 3637 1729 خوزستان

 4/3 173/3 94893 34724 زنجان
 0/7 118/6 15658 7164 سمنان

 0/3 51/5 5783 3818 سیستان وبلوچستان

 1/0 101/6 22586 11202 فارس

 0/1 38/3 2240 1620 قزوین

 0/2 117/7 3662 1682 قم

 1/0 251/8 21610 6142 كردستان
 49/9 61/1 1096052 680550 كرمان

 0/3 194/1 7547 2566 كرمانشاه
 0/1 77/5 2792 1573 كهگیلویه وبویراحمد

 0/3 60/2 6339 3958 گلستان
 0/1 44/3 1636 1134 گیالن

 0/5 203/9 10651 3505 لرستان
 0/4 79/2 8151 4548 مازندران

 2/0 241/3 44406 13009 مركزئ
 0/4 96/6 8165 4154 هرمزگان

 0/3 31/7 6646 5045 همدان
 18/3 90/0 402494 211820 یزد
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  )میلیارد ریال(       1399 -1400حسب فعالیت برداري كشور بردر حال بهره معادن گذاريسرمایهارزش  -8جدول 

 

 سال شرح

 1399 

 سال

 1400 
 درصد تغییر

 43/6 78765 54866 كل بخش معدن

 175/9 11975 4341 استخراج زغال سنگ خشک

 5/8- 25529 27097 استخراج سنگ آهن

 15/2- 2007 2368 سرب و رويسنگ  جاستخرا
 239/1 4964 1464 استخراج سنگ طال

 17/0 4464 3816 استخراج سنگ مس

 172/9 352 129 استخراج سنگ كرومیت

 169/8 286 106 استخراج سنگ منگنز

 170/5 165 61 استخراج بوكسیت

 200/0 42 14 استخراج سنگ نیکل، آنتیموان و تیتانیوم

 101/5 8667 4301 استخراج شن و ماسه

 64/5 7869 4784 استخراج سنگهاي تزئینی

 237/3 2405 713 استخراج سنگ الشه
 2866/7 89 3 استخراج سنگ باالست

 50/7 3934 2611 استخراج سنگ آهک

 562/9 1359 205 استخراج سنگ گچ

 57/9 1137 720 استخراج كائولن وخاک نسوز

 53/5 175 114 استخراج دولومیت

 82/9 64 35 استخراج بنتونیت و گل سرشوي

 159/8 265 102 استخراج باریت
 19/0- 201 248 استخراج سولفات استرونسیوم و بر

 833/3 56 6 استخراج سولفات سدیم
 275/0 15 4 استخراج خاک سرخ وزرد

 273/1 97 26 استخراج فلورین
 80/8- 64 334 استخراج فسفات، پتاس و ید و ...

 25/1 364 291 استخراج نمک
 38/1 163 118 استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(

 181/1 998 355 استخراج سیلیس
 76/8- 45 194 استخراج پوكه معدنی

 279/6 539 142 استخراج فلدسپات
 342/9 17 7- استخراج تالک

 168/2 456 170 استخراج سایر مواد معدنی
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  )میلیارد ریال(       1399 -1400استان برداري كشور بر حسب در حال بهره گذاري معادنارزش سرمایه -9جدول 

 

 سال استان

 1399 

 سال

 1400 
 درصد تغییر

 43/6 78765 54866 كل كشور

 1/4 3047 3005 آذربایجان شرقی

 106/2 2192 1063 آذربایجان غربی

 8/3- 110 120 اردبیل
 24/8 3815 3056 اصفهان

 3/0 592 575 البرز

 55/6 140 90 ایالم

 28/0- 121 168 بوشهر

 92/0 338 176 تهران

 3/7- 182 189 چهارمحال وبختیارئ

 117/7 11239 5163 خراسان جنوبی

 133/0 7599 3261 خراسان رضوئ

 87/5 405 216 خراسان شمالی
 83/6 949 517 خوزستان

 9/4- 944 1042 زنجان

 58/9 1260 793 سمنان

 165/4 2099 791 سیستان وبلوچستان

 58/1 4369 2764 فارس

 71/7 570 332 قزوین

 113/9 246 115 قم

 161/9 3017 1152 كردستان

 23/4- 7582 9896 كرمان
 7/6 298 277 كرمانشاه

 134/9 444 189 كهگیلویه وبویراحمد
 152/7 369 146 گلستان

 533/3 19 3 گیالن
 412/7 769 150 لرستان

 257/8 3961 1107 مازندران
 539/7 5834 912 مركزئ

 215/7 2011 637 هرمزگان
 6/1- 815 868 همدان

 16/5- 13433 16093 یزد
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 توضیحات ضروري

 شريه از طبقه تدوين و در شار اين ن صادي )المللي فعاليتبندي بينانت ستفاده  چهارم( ويرايش I.S.I.Cهاي اقت ا

 .شده است

 اطالعات مربوط به محل معدن انجام شنننده اسنننت صننننعتي تواماً در و هاي معدنيدر مورد معادني كه فعاليت ،

 .شده است نتايج طرح منظور در و هاي معدني تفكيكفعاليت

 است توسط معدن به خارج از كشور واسطهون بددرات مستقيم فقط شامل ارزش فروش اطالعات مربوط به صا.  

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

 اند.هاي جاري محاسبه شدهبه قيمت

  سه كه در دوره براي بهبود كيفيت  ،شدگيري اجرا ميبه صورت نمونه هاي گذشتهآمارگيري از معادن شن و ما

  آمارهاي اين بخش در اين دوره به صورت سرشماري انجام شده است.

 به مواد معدني بر اساس  اتيااتص كدهايCPC.V2  ه اس اتالح شد. 

  كد با اتالح كد فعالي  به  گرف در كد فعالي  استخرا  س گ آهك قرار مي در گذشتههاي كوهي كه معاد  شن ه ماسه

 اي ه كوهي اضافه شد.شن ه ماسه اعم از رهداانه استخرا  فعالي 
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