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 مقدمه

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

قيم تادرات مستقيم ه غيرمست 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

سي ه  0011سال طرح آمارگيري از معاد   شور ميدر حال بهره از معاد طرح آمارگيري  نه ينكه  شدبرداري ك  با ،با

بي اجرا به تورت تركيبه دليل گسترش ه شيوع هيرهس كرهنا،  معد  در سراسر كشور انجام شده اس . 9696مراجعه به 

هاي آهري اطالعات هر سال، بعد از نهايي شد  حساباس  ج ع بديهي. از مراجعه حضوري ه تك يل اي ترنتي انجام شد

سال مالي امكا  سال  0011پذير اواهد بود. لذا در طرح آمارگيري از معاد   سال قبل ) ( 0666اطالعات مربوط به يك 

هاي آمار ت ع ، معد  ه زيرب ايي مركز آمار ايرا  توسط كارش اسا آمارهاي آهري شده اس . اين نشريه در دفتر ج ع

 قابل دسترسي اس .  www.amar.org.ir نشاني درمعد  تهيه شده اس  ه

 

 

 مركز آمار ایران

  

http://www.amar.org.ir/
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 مفاهیم تعاریف و

  معدن

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

 

 شاغالن 

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

 

 مقدار تولیدات معدن

 .اس  معد  در محل شده فرآهري ه اام معدني مواد شامل عرضه )فرهش( معاد  قابل توليدات مج وع

 

 ارزش كل تولیدات 

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

 .اس  معد  محل

 

 اي( گذاري )ارزش تغییرات اموال سرمایهسرمایه

ي هزي ه تع يرات اساس اي )ارزش اريد يا تحصيل هگذاري عبارت اس  از تغييرات ايجاد شده در ارزش اموال سرمايهسرمايه
 .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 پردااتيالتفاهت ارزش دريافتيعبارت ا   يالتفاهت ارزش 
 .معدني
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 هاخالصه یافته

 كشور درحال بهره برداري معادن تعداد

  معد  به  2875دهد كه تعداد نشاااا  مي 0666كشاااور ساااال  برداريمعاد  در حال بهرهنتايج طرح آمارگيري از

 دهد.نشا  مي افزايشدرتد  5/09معد (،  0680) 0667اند كه نسب  به سال فعالي  مشغول بوده

درتد( استخرا  س گ  -9/7معد  ) 769درتد( مربوط به استخرا  شن ه ماسه،  6/08معد  ) 0096از اين تعداد، 

 باشد.مي الشه درتد( مربوط به استخرا  س گ 0/51معد  ) 886آهك ه 

ستا  ضويا سا  ر ستا  698ه  670، 298، به ترتيي با تعداد فارسه  س  ا ، هاي ارا شترين ه ا هاي معد ، بي

برداري كشور را به اود ااتصاص معد  ك ترين معاد  در حال بهره 08ه  26، 20ايالم به ترتيي با البرز ه ، گيال 

 اند.داده

 

 تعداد شاغالن و مزد و حقوق و پرداختي بابت جبران خدمات

 برداري كشااور به نفر در معاد  در حال بهره 051658دهد كه مج وعاً نتايج به دساا  آمده از آمارگيري نشااا  مي

شته شتغال دا ساده،  50715اند كه از اين تعداد كار ا سين 8615نفر كارگرا  ماهر،  66665نفر كارگرا   ها، نفر تك 

 اند.نفر شاغال  امور اداري ه مالي بوده 56762نفر شاغال  امور ح ل ه نقل ه  51070نفر مه دسين،  6905

   ميليارد ريال افزايش،  66605با  جبرا  ادمات شاغال ه  درتد 0/05، حدهد شافزاينفر  06526با تعداد شاغال

 .  اندداشته تغييردرتد  6/96

  را  باالترين تعداد شاغال  نفر 8066ه  00516، 61006به ترتيي با  فارس ه هاي كرما ، يزداستا  0666در سال

 اند.به اود ااتصاص داده

  س گ آهن، در بين فعالي سهه  مسس گ هاي مختلف، معاد     06770ه  08068، 56876به ترتيي با  شن ه ما

نفر  690با  0666اند. الزم به ذكر اساا  كه تعداد شاااغال  ز  در سااال ترين تعداد شاااغال  را دارا بودهنفر بيش

 نفر رسيده اس . 0918 نفر به 0509از  0667نسب  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  0066962هزار تن مواد معدني به ارزش  009625، حدهد 0666در سال

ميليو  دالر به طور مستقيم از معد  به اار  از كشور تادر شده  091هزار تن مواد معدني به ارزش  5209حدهد 

س  كه در  س . اين درحالي ا ميليو  دالر  202هزار تن مواد معدني به ارزش بيش از  06868، حدهد 0667سال ا

س . به اين ترتيي، مقدار تادرات مستقيم معاد  شده ا سال  تادر  سال  0666در  سب  به   -2/70حدهد  0667ن

   داشته اس . شكاهدرتد  -9/81درتد ه ارزش آ  )برحسي دالر(  

 سي نتايج طرح آمارگيري از معاد  در حال بهره سال برر ستاني ارزش توليدات  0666برداري  صوص توزيع ا در ا

ميليارد  062958ه  526266، 700270به ترتيي با  آذربايجا  شاارقيهاي كرما ، يزد ه دهد كه اسااتا نشااا  مي

 اند.باالترين ارزش توليد ساالنه را به اود ااتصاص دادهريال 

 ميليارد ريال بوده اس  ه در  0066962بالغ بر  0666برداري كشور در سال ارزش كل توليدات معاد  در حال بهره

س گ آههاي مختلف، بين فعالي  س گ نمعاد   سرب ه رهيه مس ،  ه  052760، 726602به ترتيي با  س گ 

 اند.ميليارد ريال باالترين ارزش توليد ساالنه را داشته 07609

 

 ارزش سرمایه گذاري معادن درحال بهره برداري

 سرمايه سال گذاري معاد  در حال بهرهارزش  سال  0666برداري در  سب  به  شته  افزايشدرتد  6/71، 0667ن دا

  اس . 

 ميليارد  20799برداري كشور گذاري معاد  در حال بهرهارزش سرمايه 0666دهد كه در سال نتايج طرح نشا  مي

س  ه در بين فعالي  س گ ريال بوده ا س گآهنهاي مختلف،  س گه  هاي تزئي ي،  ، 58168به ترتيي با  ذغال 

 اند. تهداشگذاري را ترين سرمايهميليارد ريال بيش 0600ه  0870

  ترين ميليارد ريال بيش 2096ه  6769، 09166ه ترتيي با اراسااا  ج وبي ب ه كرما ،يزد،  يهااسااتا  كشااور،در

 اند.گذاري ساالنه را دارا بودهسرمايه

  سرمايه 20799از كل سال ميليارد ريال  شين 65698، مبلغ 0666گذاري در  آالت، ابزار ه ميليارد ريال مربوط به ما

ميليارد ريال مربوط به لوازم ه تجهيزات  0515يل نقليه، هسااااميليارد ريال مربوط به  5966هساااايل كار با دهام، 

ميليارد ريال مربوط به راه  0102ميليارد ريال مربوط به سااااات ا  ه تاسااايساااات )بده  زمين(،  06902اداري، 
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اي هاي رايانهافزارميليارد ريال مربوط به نرم 005حدهد  ميليارد ريال مربوط به توسعه ه اكتشاف، 6015ااتصاتي، 

 گذاري بوده اس .ميليارد ريال مربوط به ساير موارد سرمايه 850ه 

 

 حال بهره برداري ارزش افزوده معادن در

 حدهد 0666دهد كه ارزش افزهده حاتاال از معاد  در حال بهره برداري كشااور در سااال نتايج طرح نشااا  مي 

 اس .  داشته افزايشدرتد  05/025، 0667نسب  به سال  كهميليارد ريال بوده  0520856

  ترين ميليارد ريال بيش 052271ه  500751، 971221به ترتيي با  آذربايجا  شااارقيهاي كرما ، يزد ه اساااتا

 اند. ارزش افزهده را داشته

  ه  662069، 976620به ترتيي با  س گ سرب ه رهيهاي مختلف، معاد  س گ آهن، س گ مس ه در بين فعالي

 اند.باالترين ارزش افزهده را داشتهميليارد ريال  05765
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 ارزش افزوده بررسي نتایج استاني تعداد معادن، تعداد شاغالن و

  شود، اهلين استا  معدني كشور از نظر توليد مواد معدني ه ارزش افزهده محسوب مي0666استا  كرما  در سال. 

سي ستاني  برر شا  ميطرحنتايج ا ستا  كرما  دهد، ن سال  معاد  ا سال  0666در  سه با  ، از نظر 0667در مقاي

شاغال كاهش مورد  72تعداد،  س . افزايشنفر  0120 ،ه از نظر تعداد  شته ا ستا  مواد معدني مقدار توليد  دا در ا

سال  26556كرما  از  سال  21672به  0667هزار تن در  سيده  0666هزار تن در  س ر ستا  . درا ، ارزش اين ا

سال  سب  به  س  1/060از افزايشي معادل  0667افزهده ن درتد از ارزش افزهده  0/20كه  درتد براوردار بوده ا

شكيل مي س  معاد  دهدكل كشور را ت س گ آهن  مه ي. الزم به يادآهري ا سرچش ه، مس ميدهک،  نظير مس 

سيرجا  ه گل س گ آهن  س گ آهن جالل آباد،  س گ آهن گهر زمين،  ستا   س گزغالمعد   08گهر،  در اين ا

 هاقع شده اس . 

  ستا سال  يزد در ا سال  0666تعداد معاد  در  سب  به  شاغال   25، 0667ن  يافته افزايشنفر  989مورد ه تعداد 

ستا  حدهد  س . ارزش افزهده ا س  ) 6/076ا شته ا تد افزايش دا شور در اين  6/09در تد ارزش افزهده كل ك در

س (. مقدار توليد شده ا ستا  ايجاد  ستا  يزد با مواد معدني ا تد  9/55 ا سال  58717از  افزايشدر هزار تن در 

چو  س گ آهن چادرملو،  مه يرسيده اس . در استا  مذكور نيز معاد   0666هزار تن در سال  60019به  0667

شدها ، علي آباد، چاه گز،  سفوردي، سه چاهو ، چغارت، مي سفات ا سرب ه رهي مهدي ف شك ه  سرب ه رهي كو

 آباد قرار دارند.

 

  داشته  افزايشنفر  915تعداد شاغال   همورد  01، 0667نسب  به سال  0666تعداد معاد  استا  اتفها  در سال

س .  ستا  ارزش ا تد افزايش  0/016حدهد افزهده ا شا  ميدر شترين آ  ن سرب ه رهي، در دهد كه بي معاد  

 .  ايجاد شده اس  هاي تزئي ي، س گ آهك ه س گ طالس گ

  سال ضوي در  سا  ر ستا  ارا سب  به  0666تعداد معاد  ا شاغال  مورد،  97، 0667ن نفر ه ارزش  0050تعداد 

تد  5/851افزهده  س  افزايشدر شته ا س گ آهنا. معدا س گا ، پالسر اواف، فيرهزه  س گا  اواف، د   پالسر 

 ه كرهمي  در اين استا  هاقع شده اس .  ، س گ تزئي يه تعداد زيادي از معاد  س گ آهن شهرستا  فيرهزه

   ستا سال تعداد معاد  ا شرقي در  سب  به  0666آذربايجا   شاغال   ،مورد 75، 0667ن ه افزايش نفر  770تعداد 

، معاد  طالي شرف آباد، آستارقا  ه معد  مس سونگو عالهه بر داشته اس .  كاهشدرتد  8/511ارزش افزهده 
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اندريا ، كه بيشااترين نقش در ايجاد ارزش افزهده اسااتا  دارند، معاد  متعدد ساا گ تزئي ي، آهك ه گک ه پوكه 

 .جود اس معدني در استا  مو

  سال سا  ج وبي با 0666در  ستا  ارا سال  افزايشمورد  05)معد   597، ا سب  به  تد ارزش  7/0(، 0667ن در

سال  سه با  ستا  در مقاي س . ارزش افزهده اين ا صاص داده ا شور را به اود اات معادل  0667افزهده معاد  كل ك

شته درتد 6/69 ستا   رشد دا ه چ ين مس  ،9تا  0 س گ شامل معاد  پرهدهمعد  مهم زغال 09اس . در اين ا

 م يزي  ه ب توني  هجود دارد. س گ تزئي ي، ه تعداد قابل توجهي معاد  ، پتاس اور ه بيابانكقلعه زري

  سال ستا  فارس در  سال  0666تعداد معاد  ا سب  به  س .  698به  شافزاي مورد 008، با 0667ن سيده ا معد  ر

درتد ارزش  6/1، 0667نسب  به سال  يدرتد 7/25افزايش  با ،0666س در سال ارزش افزهده معاد  استا  فار

اساتخرا  پس از معد  سارب ه رهي گوه سارمه فيرهزآباد،  را به اود ااتصااص داده اسا .كشاور افزهده معاد  

 شود.ترين فعالي  معدني اين استا  محسوب ميباارزش ااک نسوزكائولن ه مس ه س گ ، هاي تزئي يس گ

  سال ستا  مركزي در  سب  به  0666تعداد معاد  ا شاغال  بده  تغيير ه ، 0667ن نفر ه ارزش افزهده  612تعداد 

س .  2/89آ   شته ا تد افزايش دا ستخرا  از معاد  در س گ آهن، ا سرب ه رهي ه  س گ طال،  در ك ار معاد  

 . دارد ارزش افزهده اين استا  اي در ايجادهاي تزئي ي نقش ع دهس گ
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 9318-11 هاي منتخب برداري كشور در فعالیتتعداد معادن، شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهره -9جدول 

 

 9318-11 هاي منتخب برداري كشور در استانتعداد معادن، شاغالن و ارزش افزوده معادن در حال بهره -2جدول 

 استان

 9311سال  9318سال 

تعداد 

 معادن
 تعداد شاغالن

 ارزش افزوده

 )میلیاردریال(

تعداد 

 معادن
 تعداد شاغالن

ارزش افزوده 

 )میلیاردریال(

 9269923 921329 6982 015619 919190 0190 كشور

 971221 61006 626 561876 56662 067 كرمان

 500751 00516 505 86505 06258 091 یزد

 052271 9879 572 00896 2612 516 آذربایجان شرقي

 96767 8557 298 8876 9010 066 خراسان رضوي

 55206 8116 597 09080 9561 529 خراسان جنوبي

 06716 2775 658 9879 2571 608 اصفهان

 06116 5611 521 8685 5262 521 مركزي

 00515 8066 698 8666 2966 551 فارس

 911398 38003 3963 00112 32306 2539 هاسایراستان

 شرح

 9311سال  9318سال 

 تعداد معادن
تعداد 

 شاغالن

 ارزش افزوده

 )میلیاردریال(

تعداد 

 معادن

تعداد 

 شاغالن

 ارزش افزوده

 )میلیاردریال(

 9269923 921329 6982 015619 919190 0190 كشور

 976620 56876 519 509170 59158 060 استخراج سنگ آهن

 662069 08068 011 096692 09025 90 استخراج سنگ مس

 05765 0590 07 8010 6770 00 استخراج سرب و روي

 59196 00687 66 07019 00605 61 سنگاستخراج زغال

 55526 06770 0096 7717 6656 0508 استخراج شن و ماسه

 51697 05696 892 06167 01578 952 هاي تزئینياستخراج سنگ

 06966 01168 769 00662 00791 671 استخراج سنگ آهک

 6810 0659 50 9666 0916 02 استخراج سنگ طال

 32118 98166 2911 98558 95121 9996 هاسایر فعالیت
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 9310-11 هاي برداري كشور سالروند نماگرهاي مهم طرح آمارگیري از معادن در حال بهره -3جدول

 نماگر

 واحد/ 

تغییر  درصد

 نسبي

9310 9316 9315 9319 9318 9311 

 معدن

 2875 0680 0609 2626 0606 2500 تعداد

 5/09 5/0 -5/7 1/6 -7/2 - يتغییرنسب رصدد

 شاغالن

 051658 018180 66860 62760 66079 60500 تعداد

 0/05 0/8 0/0 2/5 2/5 - يتغییرنسب درصد

 ارزش كل تولیدات

 0066962 921601 660252 521072 092860 007560 میلیارد ریال

 8/056 7/90 2/28 0/20 0/01 - يتغییرنسب درصد

 گذاريارزش سرمایه

 20799 61058 06089 50960 51697 56050 میلیارد ریال

 6/71 5/29 -5/01 2/9 7/61 - يتغییرنسب درصد

 ارزش داده

 522759 026666 61191 26086 02606 69656 میلیارد ریال

 1/91 9/88 5/25 2/61 7/50 - يتغییرنسب درصد

 ارزش ستانده

 0218206 929001 667107 520560 097952 051011 میلیارد ریال

 8/056 6/90 2/29 7/21 0/01 - يتغییرنسب درصد

 ارزش افزوده

 0520856 069210 618677 062002 056589 70180 میلیارد ریال

 0/025 5/90 7/28 6/27 9/09 - يتغییرنسب درصد

 شاخص قیمت

 تولید كننده معدن

911 =9316 

 6/260 6/562 6/068 1/050 1/011 5/010 شاخص

 7/86 1/21 0/26 1/50 -1/0 - يتغییرنسب درصد
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9311سال -برحسب فعالیت معادن درحال بهره برداري كشورتعداد: 9نمودار
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توضیحات ضروري -6  

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

 .شده است

 اطالعات مربوط به محل معدن انجام شننده اسننت صنننعتي تواماً در هاي معدني ودر مورد معادني كه فعاليت ،

 .شده است نتايج طرح منظور در و هاي معدني تفكيكفعاليت

 است خارج از كشور توسط معدن به واسطهدون اطالعات مربوط به صادرات مستقيم فقط شامل ارزش فروش ب.  

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

 اند.هاي جاري محاسبه شدهبه قيمت

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

  هاي اين بخش در اين دوره به صورت سرشماري انجام شده است.آمار

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

  د كبا 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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