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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.  رقم (نسبت) ناچيز و قابل صرف          

  رقم غير قطعي است.        *
  رقم جنبه تخميني دارد.       **
      .به دليل حفظ محرمانگي، رقم قابل انتشار نيست  

   
  

ها و نسبت دن ارقام است. محاسبهرراست كرسها به علت اختالف در سرجمع
  سرراست كردن ارقام صورت گرفته است.     ها قبل ازشاخص

   

//  



 
 

  

  مقدمه
ـــدنياي مدرن در آينده به معادن و توليدات مواد معدني نياز بي تري پيدا خواهد كرد. توليد مواد معدني نقطه آغاز يك ش

شــود. معادن در ايجاد محســوب مي و ســاختمان هاي مختلف اقتصــادي به ويژه صــنعتباارزش در بخشزنجيره تامين 
م صــادرات مســتقيم و غيرمســتقي ســزايي دارند.اشــتغال پايدار، توليد ارزش افزوده و بهبود فضــاي كســب و كار نقش به

سهم عمدهمعدني توليدات مواد  صاد  صنايع معدني در اقت صحيح و علمي از ذخاير انبوه و متنوع بردابهرهاي دارد. و  ري 
هاي دقيق بوده و اين هدف جز با در اختيار داشتن آمار و اطالعات دقيق و به هنگام از ريزيمعدني كشور مستلزم برنامه

ا هدف تهيه آمار و ر ببرداري كشـــوحال بهره طرح آمارگيري از معادن در هاي اين بخش ميســـر نخواهد شـــد.فعاليت
مربوط به عملكرد اين بخش و محاســبه ســهم آن در توليد ناخالص داخلي كشــور، مقدار و ارزش توليدات مواد اطالعات 

معدني، ارزش  معدني، مقدار و ارزش صـــادرات مســـتقيم، ارزش افزوده، تركيب نيروي انســـاني، مقدار اســـتخراج مواد
   شود. ميهر ساله به اجرا گذاشته  گذاري و ...سرمايه

سي و  1398سال ي از معادن طرح آمارگير شور ميدر حال بهره از معادنطرح آمارگيري مين هفتكه  شدبرداري ك با  ،با
ست. در اين طرح  5086نفر از مأموران آمارگير و مراجعه به حدود  139 شده ا شور انجام  سر ك سرا نفر در  120معدن در 

سي طرحبازبيني، داده شنا شته آمايي و كار شاركت دا ست جمعم شدن اند. بديهي ا سال، بعد از نهايي  آوري اطالعات هر 

اطالعات مربوط به يك ســال قبل  1398پذير خواهد بود. لذا در طرح آمارگيري از معادن ســال هاي مالي امكانحســاب
ه ن توسط كارشناسان گروآوري شده است. اين نشريه در دفتر صنعت، معدن و زيربنايي مركز آمار ايرا) جمع1397(سال 

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

  

  

  مركز آمار ايران
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  مفاهيم تعاريف و

   معدن
و خاك رس پوشش  ، اورانيوممعادن نفت، گاز در اين طرح به ذكر است كهالزم  .است معدني ذخيره شامل كه محدودهاي
  شود.داده نمي

  

  شاغالن 
صورت تمام وقت يا پاره وقت براي معدن كار مي ستند كه در داخل يا خارج معدن به  شاغالن از نظر تمامي افرادي ه كنند. 

  شوند. خدماتي تفكيك مي اداري، مالي و شاغالن و يدارند به دو گروه شاغالن توليد اي كه به عهدهوظيفه
  

  ارزش كل توليدات 
ضه قابل توليدات ارزش مجموع ساس بر شده فرآوري و خام معدني مواد شامل معادن )فروش( عر  در فروش، قيمت ا
  .است معدن محل

  

  اي) گذاري (ارزش تغييرات اموال سرمايهسرمايه
ي هزينه تعميرات اساس اي (ارزش خريد يا تحصيل ودر ارزش اموال سرمايه گذاري عبارت است از تغييرات ايجاد شدهسرمايه

  .آماري اي) طي دورهمنهاي ارزش فروش يا انتقال اموال سرمايه
  

  جبران خدمات شاغالن
  .نشاغال به) ها (پول و كاال و... ساير پرداختي حقوق و عبارت است از مزد و شاغالنجبران خدمات 

  

  ارزش افزوده
ست از مابه ستانده و ارزش داده فعالمابه يبه عبارت ايها ها و ارزش پرداختيالتفاوت ارزش دريافتيعبارت ا   تيالتفاوت ارزش 

  .معدني
  

    بردار معادنبهره وضع مالكيت
سرمايه 50ت كه تمام يا بيش ازسمعادني ابردار بهرهمنظور  -عمومي  صد  سازمانآن در هاي دولتي، ها متعلق به وزارتخانه، 

     باشد. ها و ساير موسسات بخش عموميانقالب اسالمي، شهرداري ها، نهادهـايبانك
ستبردار بهرهمنظور  -تعاوني  شركت تعاوني بهمعادني ا صورت  سيده و كه به  سهام آن 50تمام يا بيش از ثبت ر صد  ها در

  متعلق به اعضاء تعاوني باشد
  ها متعلق به افراد باشد.درصد سرمايه آن 50بيش از  معادني است كه تمام يابردار بهرهمنظور  -تعاوني)  خصوصي (غير
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 هاخالصه يافته

  كشور درحال بهره برداري معادن تعداد

  معدن به  4916دهد كه تعداد نشـــان مي 1397كشـــور ســـال  برداريمعادن در حال بهرهنتايج طرح آمارگيري از
 دهد.درصد كاهش نشان مي 2/8معدن)،  5353( 1396به سال  اند كه نسبتفعاليت مشغول بوده

درصد) استخراج سنگ  7/19معدن ( 969درصد) مربوط به استخراج شن و ماسه،  8/23معدن ( 1170از اين تعداد، 

  باشد.هاي تزئيني ميدرصد) مربوط به استخراج سنگ 6/13معدن ( 670آهك و 
ستان صفهان،ا ضوي و ا سان ر ستان 329و  392، 572به ترتيب با تعداد  هاي تهران، خرا شترين و ا هاي معدن، بي

ـــاه، ايالم و البرز به ترتيب با  ـــور را به خود معدن كمترين معادن در حال بهره 27و  32، 61كرمانش برداري كش
  اند.اختصاص داده

  باشد. اين تعداد درصد) مي 6/96معدن ( 4749، سهم بخش خصوصي با تعداد 1397بر اساس نتايج طرح در سال
 درصد) بوده است. 4/96( 5158برابر با  1396در سال 

  

  تعداد شاغالن و مزد و حقوق و پرداختي بابت جبران خدمات

 برداري كشور به كار نفر در معادن در حال بهره 99734دهد كه مجموعاً نتايج به دست آمده از آمارگيري نشان مي
ها، نفر تكنســين 5721نفر كارگران ماهر،  30691نفر كارگران ســاده،  19456اند كه از اين تعداد اشــتغال داشــته

  اند.نفر شاغالن امور اداري و مالي بوده 19908نفر شاغالن امور حمل و نقل و  15983نفر مهندسين،  7975

  ميليارد ريال افزايش،  11290و جبران خدمات شــاغالن با  درصــد 1/4، حدود شافزاينفر  3903تعداد شــاغالن با
 .  اندداشته تغييردرصد  8/37

  سال ستان 1397در  سان جنوبي و هاي كرمان، يزدا باالترين تعداد  نفر 7442و  12594، 27407به ترتيب با  خرا
  اند.را به خود اختصاص داده شاغالن

 12606و  12612، 25115به ترتيب با  ســنگزغالو  مسســنگ هاي مختلف، معادن ســنگ آهن، در بين فعاليت  
ــاغالن را دارا بودهنفر بيش ــال ترين تعداد ش ــاغالن زن در س ــت كه تعداد ش نفر  17با  1397اند. الزم به ذكر اس
  نفر رسيده است. 1284 نفر به 1267از  1396نسبت به سال  افزايش
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  سال شاغالن معادن بخش عمومي در  سال  5/664، حدود 1397سرانه جبران خدمات   1396ميليون ريال و در 
  درصد داشته است.  6/31 ميليون ريال بوده است كه به اين ترتيب افزايشي معادل 1/505حدود 

  سال شاغالن بخش خصوصي در  سال  9/265، حدود 1397سرانه جبران خدمات  حدود  1396ميليون ريال و در 
  .است درصد افزايش داشته 2/15ميليون ريال بوده است كه  8/230

  

  ارزش صادرات مستقيم معادن درحال بهره برداري و مقدارتوليد، ارزش توليد

  سال ست. از اين مقدار  394525هزار تن مواد معدني به ارزش  361368، حدود 1397در  شده ا ميليارد ريال توليد 
شده  516هزار تن مواد معدني به ارزش  6874حدود  صادر  ميليون دالر به طور مستقيم از معدن به خارج از كشور 

سال  ست كه در  ست. اين درحالي ا ميليون دالر  1804هزار تن مواد معدني به ارزش بيش از  7863، حدود 1396ا

ستقيم معادن صادرات م ست. به اين ترتيب، مقدار  شده ا سال  صادر  سال  1397در  سبت به    6/12حدود  1396ن
    داشته است.كاهش درصد  4/71درصد و ارزش آن (برحسب دالر)  

 سي نتايج طرح آمارگيري از معادن در حال بهره سال برر ستاني ارزش توليدات  1397برداري  صوص توزيع ا در خ
شان مي ستانن شرقيهاي كرمان، يزد و دهد كه ا ميليارد ريال  44832و  80769، 197342به ترتيب با  آذربايجان 

  اند.باالترين ارزش توليد ساالنه را به خود اختصاص داده

 سال ارزش كل توليدات معادن در حال بهره شور در  ست و در  394525بالغ بر  1397برداري ك ميليارد ريال بوده ا
  12367و  96863، 228226به ترتيب با  آهكســنگ  هاي مختلف، معادن ســنگ آهن، ســنگ مس وبين فعاليت

  اند.االترين ارزش توليد ساالنه را داشتهميليارد ريال ب
 

  ارزش سرمايه گذاري معادن درحال بهره برداري

 داشته  كاهشدرصد  -2/10، 1396نسبت به سال  1397برداري در سال گذاري معادن در حال بهرهارزش سرمايه
  است. 

  درصد آن توسط بخش  2/59گذاري در بخش معدن، حدود ميليارد ريال سرمايه 19476از كل مبلغ  1397در سال
صورتي 8/40عمومي و حدود  ست؛ در  شده ا سال درصد توسط بخش خصوصي انجام    9/46، حدود 1396كه در 
سرمايه سرمايه 1/53گذاري توسط بخش عمومي و درصد  گذاري درصد توسط بخش خصوصي انجام گرفته بود. 
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سب 1397سال  سال ن درصد  0/31 و در بخش خصوصي افزايشدرصد  3/13در بخش عمومي حدود  1396ت به 
  دهد.را نشان مي كاهش

 سال نتايج طرح نشان مي سرمايه 1397دهد كه در  ميليارد  19476برداري كشور گذاري معادن در حال بهرهارزش 
ست و در بين فعاليت سنگ ريال بوده ا سنگ آهن،  و  4626، 7529به ترتيب با  آهكسنگ و  مسهاي مختلف، 

 اند. تهداشگذاري را ترين سرمايهميليارد ريال بيش 2028

  ترين ميليارد ريال بيش 1753و  4731، 5429به ترتيب با  شــرقيآذربايجان  يزد و كرمان، يهااســتان كشــور،در
  اند.گذاري ساالنه را دارا بودهسرمايه

  سرمايه 19476از كل سال ميليارد ريال  شين 14799، مبلغ 1397گذاري در  آالت، ابزار و ميليارد ريال مربوط به ما
سايل كار با دوام،  ساميليارد ريال مربوط به  643و ميليارد ريال مربوط به لوازم و تجهيزات اداري،  308يل نقليه، و

ساختمان و تاسيسات (بدون زمين)، 2536   407ميليارد ريال مربوط به راه اختصاصي،  238 ميليارد ريال مربوط به 
ميليارد ريال  528اي و هاي رايانهافزارميليارد ريال مربوط به نرم 17حدود  ميليارد ريال مربوط به توسعه و اكتشاف،

 گذاري بوده است.مربوط به ساير موارد سرمايه

 

 حال بهره برداري ارزش افزوده معادن در

 بيش از 1397دهد كه ارزش افزوده حاصــل از معادن در حال بهره برداري كشــور در ســال نتايج طرح نشــان مي  
  است.  داشته افزايشدرصد  8/57، 1396نسبت به سال  كهميليارد ريال بوده  307988

 ستان شرقيهاي كرمان، يزد و ا ترين ارزش ميليارد ريال بيش 43174و  58233، 150651به ترتيب با  آذربايجان 
  اند. افزوده را داشته

 ـــنگ تزييني به ترتيب با در بين فعاليت و  86535، 167006هاي مختلف، معادن ســـنگ آهن، ســـنگ مس و س
  اند.ميليارد ريال باالترين ارزش افزوده را داشته 10095

  سال سال  1397ارزش افزوده معادن بخش عمومي در  شته است.  9/82معادل  افزايشي 1396نسبت به  درصد دا
 داشته است. افزايشدرصد  4/14اين در حالي است كه بخش خصوصي 
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  ارزش افزوده بررسي نتايج استاني تعداد معادن، تعداد شاغالن و

 سي ستاني  برر شان ميطرحنتايج ا ستان كرمان دهد، ن سال  معادن ا سال  1397در  سه با  ، از نظر 1396در مقاي
شاغالنكاهش مورد  84تعداد،  ست. افزايشنفر  3523 ،و از نظر تعداد  شته ا ستان مواد معدني مقدار توليد  دا در ا

درصد  1/6رسيده كه رشدي معادل با  1397هزار تن در سال  54245به  1396هزار تن در سال  51143كرمان از 
 درصد برخوردار بوده است 6/57از افزايشي معادل  1396، ارزش افزوده نسبت به سال اين استان دهد. درنشان مي

ــكيل مي 9/48كه  ــور را تش ــد از ارزش افزوده كل كش نظير مس  مهمي. الزم به يادآوري اســت معادن دهددرص
سنگ آهن گل سيرجان و سرچشمه، مس ميدوك،  سنگ آهن  سنگ آهن جالل آباد،  گهر، سنگ آهن گهر زمين، 

  خشك در اين استان واقع شده است.  سنگزغالمعدن  16

  شود. در محسوب مي ، دومين استان معدني كشور از نظر توليد مواد معدني و ارزش افزوده1397در سال استان يزد
سال  ستان تعداد معادن در  سال  1397اين ا شاغالن  7، 1396نسبت به  است.  يافتهكاهش نفر  277مورد و تعداد 

ستان حدود  ست ( 1/72ارزش افزوده ا شته ا صد افزايش دا ستان  9/18در شور در اين ا صد ارزش افزوده كل ك در
ست). مقدار توليد شده ا ستان يزد با مواد معدني ايجاد  صد  4/2 ا سال  27997از  افزايشدر به  1396هزار تن در 

سال  28673 ستان مذكور نيز معادن  1397هزار تن در  ست. در ا سيده ا سه  مهمير سنگ آهن چادرملو،  چون 
 آباد، چاه گز، سرب و روي كوشك و سرب و روي مهدي آباد قرار دارند. چاهون، چغارت، ميشدوان، علي

  نفر كاهش  41تعداد شاغالن  و كاهشمورد  12، 1396نسبت به سال  1397تعداد معادن استان اصفهان در سال
شته است.  سيار غني به دليل وجود معادن دا سنگ آهكسنگسرب و روي، ب ستان  ،هاي تزييني و  ارزش افزوده ا

  .  دهدنشان ميدرصد افزايش  7/65حدود 

  972داشته است. تعداد شاغالن  كاهشمورد  6، 1396نسبت به  1397تعداد معادن استان خراسان رضوي در سال  
پالسر سنگان، پالسر  سنگان خواف، دن سنگ آهنا. معداشته است افزايشدرصد  1/8و ارزش افزوده  كاهشنفر 

 و تعداد زيادي از معادن سنگ آهن و كروميت در اين استان واقع شده است.  شهرستان فيروزهخواف، فيروزه 

  ستان سال تعداد معادن ا شرقي در  سبت به  1397آذربايجان  شاغالن  ،كاهش مورد 42، 1396ن نفر و  194تعداد 
شمار مي 9/120ارزش افزوده  ستان به  سونگون از معادن مهم اين ا ست. معدن مس  شته ا صد افزايش دا و آيد در

 طرح توسعه اين معدن ارزيابي شده است. جديد برداري از فازهايارزش افزوده به دليل بهره تغيير
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  سال سان جنوبي با 1397در  ستان خرا سال  افزايشمورد  21(معدن  215، ا سبت به  صد ارزش  3/2)، 1396ن در
سال  سه با  ستان در مقاي ست. ارزش افزوده اين ا صاص داده ا شور را به خود اخت معادل  1396افزوده معادن كل ك

صد 9/18 شته در شد دا ستان  ر ست. در اين ا شامل معادن پروده،معدن مهم زغال 14ا همچنين مس قلعه  سنگ 
 دارد.زري و تعداد قابل توجهي معادن منيزيت و بنتونيت وجود 

  سال ستان فارس در  سال  1397تعداد معادن ا سبت به  ست.  222به  كاهش مورد 82، با 1396ن سيده ا معدن ر
سال  سال  يدرصد 7/8افزايش  با ،1397ارزش افزوده معادن استان فارس در  درصد ارزش  6/1، 1396نسبت به 

شور افزوده معادن  ست.ك صاص داده ا سنگ را به خود اخت ستخراج  ترين فعاليت معدني اين تزئيني باارزشهاي ا
  شود.استان محسوب مي

  سال ستان مركزي در  سبت به  1397تعداد معادن ا شاغالن افزايش، مورد  9، 1396ن نفر و ارزش افزوده  40تعداد 

ست.  3/37آن  شته ا صد افزايش دا ستخراج از معادن در ستان، مربوط به ا بخش قابل توجهي از ارزش افزوده اين ا
  هاي تزئيني است. سنگ
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  1396-1397برداري كشور بر حسب بخش عمومي و خصوصي هاي منتخب معادن درحال بهرهشاخص -1جدول 

  

  1396-1397 هاي منتخب برداري كشور در استانتعداد معادن، شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهره -2جدول 

  استان

  1397سال   1396سال 

تعداد 
  ارزش افزوده  تعداد شاغالن  معادن

  (ميلياردريال)
تعداد 
ارزش افزوده   تعداد شاغالن  معادن

  (ميلياردريال)

  307988  99734 4916  195115  95831 5353  كشور
  150651  27407 572  95612  23884 656  كرمان
  58233  12594 131  33831  12871 138  يزد

  43174  5178 197  19547  4984 239  آذربايجان شرقي
  7139  7442 215  6002  4730 194  خراسان جنوبي

  5123  2257  245  3730  2217  236  مركزي
  3761  4733  392  3479  5705  398  خراسان رضوي

  6494  5338 329  3919  5379 341  اصفهان
  4975  5161  222  4575  5113  304  فارس

  28438  29624  2613  24420  30948  2847  هاسايراستان
  

  

 شرح

1396  1397 

 جمع
بخش 
 خصوصي

بخش 
 عمومي

 جمع
بخش 
 خصوصي

بخش 
 عمومي

 167 4749 4916 195 5158 5353 تعداد معادن

 36693 63042 99734 28215 67616 95831 (نفر)تعداد شاغالن

 226259 81729 307988 123689 71425 195115 ارزش افزوده (ميليارد ريال)

 24383 16764 41147 14250 15607 29857جبران خدمات شاغالن (ميليارد ريال)

 11529 7947 19476 10177 11517 21694 (ميليارد ريال)گذاري سرمايه
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  1393-1397 هاي برداري كشور سالروند نماگرهاي مهم طرح آمارگيري از معادن در حال بهره -3جدول

 نماگر
 واحد/

تغيير  درصد
 نسبي

1393  1394  1395  1396  1397  

 معدن
  4916  5353  4913  5214 5355 تعداد

  -2/8  0/9  -8/5  -6/2   -  يتغييرنسب رصدد

 شاغالن
  99734  95831  93486  91211 91869 تعداد

  1/4  5/2  5/2  -7/0 - يتغييرنسب درصد

 ارزش كل توليدات 
  394525  250485  165734  118291 139206 ميليارد ريال 

  5/57  1/51  1/40  -15 - يتغييرنسب درصد

گذاري ارزش سرمايه
  19476  21694  20368  29421 19873 ميليارد ريال 

  -2/10  5/6  8/30  48 - يتغييرنسب درصد

 ارزش داده 
  90060  59179  45349  36329 45031 ميليارد ريال 

  2/52  5/30  8/24  -3/19 - يتغييرنسب درصد

 ارزش ستانده 
  398048  254294  168625  120400 142622 ميليارد ريال 

  5/56  8/50  1/40  -6/15 - يتغييرنسب درصد

 ارزش افزوده 
  307988  195115  123276  84071 97590 ميليارد ريال 

  8/57  3/58  6/46  -9/13 - يتغييرنسب درصد

  شاخص قيمت 

  توليد كننده معدن

100 =1390   

  9/349  0/232  8/197  2/206 3/213 شاخص

  8/50  3/17  -1/4  -3/3 - يتغييرنسب درصد
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1397 -ارزش افزوده معادن درحال بهره برداري كشوربرحسب فعاليت : 3نمودار

%38/7 استخراج سنگ آهن 
%23/8استخراج سنگ مس  

استخراج سنگ آهك  
10/4%

%5/5 استخراج سرب و روي%7/0استخراج سنگ تزئيني
%4/0 استخراج شن و ماسه

  استخراج سايرموادمعدني
10/7%

1397: ارزش سرمايه گذاري معادن درحال بهره برداري كشور برحسب فعاليت -4نمودار 
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توضيحات ضروري -5  

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

  .استفاده شده است

  شده است صنعتي تواماً در هاي معدني وفعاليتدر مورد معادني كه ، اطالعات مربوط محل معدن انجام 

  .شده است نتايج طرح منظور در و هاي معدني تفكيكبه فعاليت

 شامل ارزش فروش بي صادرات مستقيم فقط  سطهاطالعات مربوط به    توسط معدن به خارج از كشور وا

   .است

 گذاري، صادرات مستقيم و جبران خدمات در اين وده، توليد، سرمايههاي داده، ستانده و افزتمامي ارزش

 اند.هاي جاري محاسبه شدهنشريه به قيمت

  سر سه با ك شن و ما صد نمونه 6/64 گيري تقريبينمونهمعادن  شن و  گيري ودر همه معادن به غير از 

 اند.ماسه، سرشماري شده
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ارزش توليد، ارزش افزوده و ارزش سرمايه گذاري معادن درحال بهره برداري  -5نمودار
1391-1397سال هاي  -كشور

ارزش توليد ارزش افزوده ارزش سرمايه گذاري

 ميلياردريال


