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  پیشگفتار 
توانـد صنایع محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می  مواد اولیه  کننده مینأت هاي بخشترین  از عمده    بخش معدن

  . راهگشاي بسیاري از معضالت خودکفایی صنعتی کشور باشد صنعتی کشور ایفاد نموده و  نقش اساسی را در توسعه
اهمیت بخش معدن  هاي اخیر و به دالیل گوناگون نقش و سال در قبل آغاز گردیده و    کشور حدود نیم قرنبرداري اقتصادي از معادن  بهره       
  . اقتصاد کشور فزونی یافته است در

 این هدف جز بـا در اختیـار داشـتن    هاي دقیق بوده و ریزي متنوع معدنی کشور مستلزم برنامه علمی از ذخایر انبوه و برداري صحیح و بهره      
  .ستیاین بخش میسر ن يها فعالیتاطالعات دقیق و بهنگام از  آمار و
 مـین هفتبیسـت و   سـت، ا  شـده  يآور جمع 1391که درآن اطالعات سال 1392برداري کشور سال  حال بهره طرح آمارگیري از معادن در      

طـرح آمـارگیري از )1384 و1370 يهـا  ز سالبج(1364از سال  ایران آمار مرکز .باشد یم کشور يبردار حال بهره رد  معادن از  يریطرح آمارگ
اند  برداري بوده درحال بهره معادن متشکل کشورکه تمامی 1391در سال .ده استشگذاشته  اجران طرح را یا برداري کشور حال بهره معادن در

  .اند اي مورد آمارگیري قرار گرفته نمونهماسه به روش  معادن شن و به صورت سرشماري و) ماسه به استثناي معادن شن و(
بـه انجـام ن طـرح را یـ اطالعـات ا  يآور جمـع  سراسرکشـور،  معدن در 5200مراجعه به  با ریآمارگموران أم از نفر 170ن طرح یا  ياجرا در     
   .اند طرح مشارکت داشته یوکارشناس ییآما داده ،ینیبازب در نفر 125ن طرح یا ن دریهمچن .اند دهیرسان

اجراي این طرح مشـارکت متصدیان معادن کشورکه در و استانداريریزي و  معاونت برنامههمکاران   تمامیداند از  ایران الزم می آمار مرکز       
  . اند تشکر نماید همکاري داشته و

. پژوهشگران قرار گیرد ریزان و برنامهاران اقتصادي، ذامید است اطالعات ارائه شده در این نشریه مورد استفاده سیاستگ       

  مرکز آمار ایران
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  مشخصات کلی طرح

  هدف 
ـ     هـدف اصلی از تهیه و اجراي طرح آمارگیري از معادن متشکل کشور،  تهیه هـاي معـادن در حــال هنگـام از ویژگـی    هاطالعـات جـامع و ب

  هاي توسعه بـه ویـژه توسـعه    ارزیابی نتایج حاصل از اجراي برنامه هاي اقتصادي و اتخاذ سیاست ریزي توسعه و برداري کشور، براي برنامه بهره
  .باشد بخش معدن می

  آماري   جامعه
در سـال) خـاك رس  بجز معادن نفت، گاز، مـواد رادیـو اکتیـو و   (شور برداري ک حال بهره در آماري این طرح تمامی معادن متشکل و  جامعه
  . است 1391

  واحد آماري 
واحد آماري ایـن 1391در سال ) خاك رس بجز معادن نفت، گاز، مواد رادیو اکتیو و( برداري کشور  حال بهره در هر یک از معادن متشکل و

  .دهد طرح را تشکیل می

  چارچوب آماري 
ماسه براساس مجوزهاي  برداري کشور است که در مورد معادن شن و حال بهره در این طرح فهرست تمامی معادن متشکل وچارچوب آماري 

در مورد سایر معادن براساس مجوزهاي صادره توسط وزارت صنایع و معادن  تهیه و با اسـتفاده از ها و فرمانداري ها و صادره توسط شهرداري
  . هنگام شده است  هاطالعات آمارگیري سال قبل ب

.
زمان آماري   

زمان آماري این طرح از اول فروردین تا آخر اسفند سال بوده است   

زمان آمارگیري   
. زمان آمارگیري این طرح از اول  خرداد ماه تا نیمه  مرداد ماه سال بوده است 

  روش آمارگیري 
  . براي سایر معادن به صورت سرشماري بوده است اي و صورت نمونهماسه به  روش آمارگیري این طرح براي معادن شن و
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  مفاهیم تعاریف و

  معدن 
کـه بـه منظـور تسـهیالتی  آالت و ماشـین  و) باشـد  برداري از آن اقتصادي مـی  معدنی که بهره  ذخیره(معدن عبارت است از مجموعه کانسار 

  . کانسار ایجاد شده استآرایی از  کانه برداري و تجهیز و بهره اکتشاف و

  معدن متشکل
. باشد) ماسه براي معادن شن و( ها فرمانداري و ها یا توسط شهرداري و صنع، معدن وتجارتبرداري از وزارت  معدنی است که داراي مجوز بهره

  برداري  معدن متشکل درحال بهره
  بـه منظـور  ) آرایـی  کانـه  اي موارد همـراه بـا   در پاره(عملیات استخراج   شود که در سال مورد آمارگیري مجموعه به معدن متشکلی اطالق می

حـال معادنی که فقط در(در آن انجام گرفته است ) صورت پیوستـه یا ناپیوستهه روز ب 30حداقل به مدت (دست آوردن کانه قابل فروش به 
  ).اند آماري طرح قرار نداشته  ند در جامعها برداري آزمایشی بوده یا بهره سازي و آماده یا تجهیز و اکتشاف و

  معدنی   ماده
قشـر زمـین بوجـود شناسی در هاي مختلف زمین اثر تحوالت طبیعی در دوران هر عنصر یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد، مایع یا گاز در

  . شود معدنی نامیده می  ، ماده است   آمده

  کانه 
  . داراي ارزش اقتصادي استمواد معدنی موجود درکانسار است که 

  قطعی   ذخیره
  .سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی تعیین باشد عیار و قطعی آن مقدار از کانسار است که ابعاد و  ذخیره

  استخراج ماده معدنی 
داراي ارزش اقتصـادي صـورتاست که با هدف دستیابی بـه مـواد معـدنی    ...) برداري، بارگیري و حفاري، آتشباري، باطله(عملیاتی   مجموعه

  .گیرد می

  برداري  باطله
.  زمـین را برداشـت    پوسـته   معدنی مورد نظر، نیاز است که مقدار متنـابهی از مـواد تشـکیل دهنـده      اي از موارد براي دستیابی به ماده پاره در

  .نامند می» برداري باطله«اصطالحاً این عملیات را 

  آرایی کانه
هـا از کانـه و یـا تفکیـک کانـه     جدا کردن قسمتی از مواد باطلـه از  شیمیایی که به منظور ت از تمامی عملیات فیزیکی وآرایی عبارت اس کانه

  . شود یکدیگر انجام می
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بـاالتري نسـبت بـهآرایی مواد خام استخراج شده به دست آمده و داراي عیــار  شود که از کانه به ترکیبی از مواد معدنی اطالق می  کنسانتره
  . خام باشد  ماده

  وضع مالکیت 
ها، نهادهـاي  هـاي دولتی، بانک ـانه، سازمانــهـا متعلق به وزارتخ آن  د سرمایهـدرص 50ادنی است که تمام یا بیش ازـمنظور مع -عمومی  

  .باشد  ها و سایر موسسات بخش عمومی انقالب اسالمی، شهرداري 
ها متعلق به اعضاء تعاونی  درصد سهام آن 50تمام یا بیش از ثبت رسیده و  که به صورت شرکت تعاونی به منظور معادنی است -تعاونی  
  باشد

  .ها متعلق به افراد باشد درصد سرمایه آن 50بیش از  منظور معادنی است که تمام یا -) تعاونی غیر(خصوصی  

  برداري  بهره  پروانه
  .شود می اي که مشخص شده است صادر محدوده برداري از معادن در است که براي بهرهمجوزي 

  اجازه برداشت
مصرف مقـدار مشخصـی مصـالـح ساختمانی  ها جهت استخراج و یا به پیمانکاران آن نهادهاي رسمی و مجوزي است که به موسسات دولتی و

  .شود ده میمشخصی دا  یا محدوده منطقه و براي کار مورد نظر در

  شاغالن 
اي کـه بـه شاغالن از نظر وظیفـه . کنند وقت براي معدن کار می تمامی افرادي هستند که در داخل یا خارج معدن به صورت تمام وقت یا پاره

 . شوند خدماتی تفکیک می شاغالن اداري، مالی و دارند به دو گروه شاغالن خط تولید و  عهده

  شاغالن تولیدي 
 تولید سر با استخراج و به طور مستقیم معدن شرکت داشته و... آرایی و عملیات اکتشاف، استخراج، کانه تولیدي کسانی هستند که درشاغالن 

  .باشند نقل مشمول شاغالن تولیدي می کارکنان امور حمل و ها، مهندسین و ماهر، تکنیسین کارگران ساده و. و کار دارند

  خدماتی  شاغالن اداري، مالی و
در امـر به طـور مسـتقیم  باشند که  یا دفتر مرکزي می خدماتی معدن و خدماتی شامل کارکنان دفتري، اداري، مالی و شاغالن اداري، مالی و

  .تولید دخالت ندارند استخراج و

  کارگران ساده 
  .خط تولید مشغول کارند در ندارد وکسب مهارت  شود که شغل مورد تصدي آنان نیاز به تعلیم و به تمامی کارگرانی اطالق می

  کارگران ماهر 
در خـط تولیـد اند توانایی انجام کارهاي فنی را دارنـد و  اي که کسب کرده تجربه شود که به اعتبار دانش فنی و به تمامی کارگرانی اطالق می

  . مشغول به کارند

  ها  تکنیسین
عمل بـه دسـت مهارت کافی را نیز در آموزشی مربوط به کاردانی، تجربه و  دورهشود که ضمن طی  به آن دسته از کارکنان معدن اطالق می

  .خط تولید مشغول به کارند در شوند و به همین عنوان شناخته می اند و آورده

طرح آمارگیري از معادن درحال بهره برداري کشور
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  مهندسین 
تولید معدن مشغول خط  در سطح کارشناسی بوده و شود که داراي تحصیالت عالی فنی، حداقل در به آن دسته از کارکنان معدن اطالق می

  .به انجام وظیفه هستند

  نقل امور حمل و
. نقل اشتغال دارند امور مربوط به حمل و شود که در به آن دسته از کارکنان معدن اطالق می

  حقوق بگیر شاغالن مزد و
. دارند حقوق معینی دریافت می دهند، مزد و مقابل کاري که براي معدن انجام می شاغالنی هستند که در

  حقوق  و شاغالن بدون مزد
. باشد همچنین کارکنان فـامیلی بـدون مــزد می حقوق و هاي معدنی بدون مزد و اعضاي تعاونی برداران، پیمانکاران و این گروه شامل بهره 

  حقوق بگیران  جبران خدمات مزد و
  .حقوق بگیران به مزد و  )...پول و کاال و(ها  سایر پرداختی حقوق و مزد و حقوق بگیران عبارت است از جبران خدمات مزد و

  حقوق  مزد و
  .  حقوق به مزد و حقوق بگیران است یا کاال تحت عنوان مزد و هاي معدن به صورت پول و حقوق، مجموع پرداختی مزد و منظور از

  نقدي غیر نقدي و  هاي ساالنه سایر پرداختی
 مندي، حق ماموریـت، بـدي آب و   ذهاب، حق اوالد، حق عائله ایاب و  پوشاك، هزینه خوراك و  کار، هزینه شامل پاداش، اضافهها  این پرداختی

  . حقوق بگیران است به مزد و... بار، بلیط اتوبوس و و هاي اجتماعی، خوار هوا، سهم کارفرما از بیمه
  ارزش کل تولیدات 

محل  قیمت فروش به مشتریان در  کننده یعنی قیمت تولید  به  ش ضایعات قابل فروش مواد معدنیارز و  معدنی استخراج شده ارزش مواد
  . معدن است

  ) اي ارزش تغییرات اموال سرمایه(گذاري  سرمایه
تعمیـرات اساسـی منهـاي ارزش  هزینه ارزش خرید یا تحصیل و(اي  گذاري عبارت است از تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایه سرمایه

  .آماري  طی دوره) اي فروش یا انتقال اموال سرمایه

  اي  اموال سرمایه
اي  ، امـوال سـرمایه   تر اسـت  سال بیش ها از یک تجهیزات متعلق به معدن که عمر مفید آن زمین، ساختمان، وسایل نقلیه و همچنین وسایل و

  . شود معدن محسوب می

  اي  خرید یا تحصیل اموال سرمایه
یا مستعمل خریداري یا تحصـیل کـرده اي است که معدن به صورت نو اي، ارزش اموال سرمایه منظور از ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه

اي  یـا تحصـیل امـوال سـرمایه      نیز جـزو ارزش خریـد  ... بیمه، ترخیص، مالیات، حمل، نصب و  هاي جنبی مربوط ا ز قبیل هزینه ، هزینه است
  . شود محسوب می

  اي  تعمیرات اساسی اموال سرمایه  هزینه
هاي معدن بابت تعمیراتی است کـه عمـر مفیـد، قـدرت تولیـدي و یـا ارزش امـوال اي، هزینه تعمیرات اساسی اموال سرمایه  منظور از هزینه

  .دهد اي معدن را افزایش می رمایهس
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  اي  فروش یا انتقال اموال سرمایه

  . آماري به فروش رسیده یا انتقال داده شده است  طی دوره اي است که در تملک معدن بوده و منظور ارزش اموال سرمایه

  حقوق دولتی 
بـرداري معدنی مربوطه یا حق بهره ي درصدي از ارزش مادهبردار معدن مکلف است مطابق قانون مصوب معادن به عنوان  مبلغی است که بهره

  .دولت بپردازد  شود به حساب خزانه ابالغ می فلزات تعیین و که توسط وزارت معادن و

  ها سایر پرداختی
تعمیـرات جزئـی  تجهیـزات اداري،   لـوازم و  هاي معدن بابت کارهاي کنتراتی، تعمیـرات جزئـی سـاختمان و    عبارت است از مجموع پرداختی

  ...آالت، آزمایشگاه و ماشین

  ها سایر دریافتی
تجهیـزات اداري، تعمیـرات جزئـی   لـوازم و  هاي معدن بابت کارهاي کنتراتی، تعمیـرات جزئـی سـاختمان و    عبارت است از مجموع پرداختی

  ...آالت، آزمایشگاه و ماشین

  ها ارزش پرداختی
  .ها سایر پرداختی ابزار و وسایل کارکم دوام، سوخت مصرف شده، برق خریداري شده، آب خریداري شده و عبارت است از مجموع ارزش مواد،

  ها ارزش دریافتی
اي توسط شـاغالن اساسی اموال سرمایه تعمیر ساخت و عبارت است از مجموع ارزش تولیدات مواد معدنی، ضایعات قابل فروش مواد معدنی،

  .ها سایر دریافتی معدن و

  رزش افزوده ا
  .ها ارزش پرداختی ها و التفاوت ارزش دریافتی عبارت است از مابه

  توضیحات ضروري 
  . استفاده شده است چهارمویرایش ) I.S.I.C(هاي اقتصادي  المللی فعالیت بندي بین انتشار این نشریه از طبقه تدوین و در  -
 و هاي معدنی تفکیک ، اطالعات مربوطه به فعالیت محل معدن انجام شده است صنعتی تواماً در هاي معدنی و در مورد معادنی که فعالیت  -

  . شده است نتایج طرح منظور در
 . است توسط معدن به خارج از کشور واسطه و اطالعات مربوطه به صادرات مستقیم فقط شامل ارزش فروش بی  -
 يبوده و بقیه معادن سرشمار% 4/61 یبیتقر يگیر با کسر نمونه يا نمونه يریآمارگاطالعات معادن شن و ماسه به صورت  ياور روش جمع  -

تعداد شاغالن، ارزش تولید، ارزش  يبرآوردگرها R.S.E(1( یاستاندارد نسب يخطا. هستند يگیر نمونه يخطا يبنابراین نتایج دارا. اند شده
 . است% 4/0و % 38/1، %24/0، %2/0، % 36/0و جبران خدمات در سطح کل کشور به ترتیب برابر با  يگذار افزوده، ارزش سرمایه

ادغام  اطالعات معادن به صورت موردي قابل شناسایی است،هاي معدنی که  شته فعالیتربه دلیل حفظ محرمانگی اطالعات، درآن دسته از  -
  .صورت گرفته است

  .دآی یبه دست م) x-1.96×SE×x   ,   x+1.96×SE×x(از رابطه % 95نان یبا اطم) x(ن براوردگر یی، حدود باال و پانسبی استاندارد يبراساس مقدار خطا  - 1

طرح آمارگیري از معادن درحال بهره برداري کشور
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  هاي معدنی المللی فعالیت بندي بین طبقه
  نام ماده معدنی  شرح فعالیت  کد فعالیت

  استخراج زغال سنگ خشک 0510
 زغال سنگ خشکاستخراج زغال سنگ خشک  05100

کنسانتره زغالسنگ خشک
 زغال کک شو

  استخراج زغال سنگ قهوه اي  0520
  )لیگنیت(زغال قهوه اي استخراج زغال سنگ قهوه اي  05200

  استخراج سنگ آهن  0710
 سنگ آهن استخراج سنگ آهن 07100

 آهن منگنزدار 
بندي شده  آهن دانه

 کنسانتره آهن
)اولیژیست(هماتیت 
 )منیتیت (مگنتیت
گندله

  استخراج سنگ هاي فلزي غیر آهنی  0729
 سنگ سرب  سرب و روي  استخراح سنگ  07290

 سنگ روي 
سنگ سرب و روي 

 کنسانتره روي 
 کنسانتره سرب 

روي کالسینه شده 

سنگ طال استخراج سنگ طال 07291
کنسانتره طال

 سنگ مس استخراج سنگ مس  07292
 کنسانتره مس 

کنسانتره مولیبدن

) سنگ، کلوخه و خاکه (کرومیت استخراج سنگ کرومیت 07293
 کنسانتره کرومیت 

سنگ منگنزاستخراج سنگ منگنز    07294
کنسانتره منگنز    

سنگ معدن آلومینیوم (بوکسیت استخراج بوکسیت  07295
 آلومین

سنگ کبالتاستخراج سنگ کبالت07296
سنگ انتیمواناستخراج سنگ آنتیموان 07297

طرح آمارگیري از معادن درحال بهره برداري کشور
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  نام ماده معدنی  شرح فعالیت  کد فعالیت

تیتانیوماستخراج تیتانیوم07298
...استخراج سنگ، شن و ماسه و 0810

 مخلوط شن وماسه  استخراج شن و ماسه 08100
 ماسه بادي 

 ماسه شسته 
بندي شده  شن درجه

 ماسه شکسته 

 مرمرگلدار کوپ استخراج سنگهاي تزئینی 08101
 مرمرگلدار الشه 

 مرمرگلدار گلدانی 
 مرمرگلدار فکی 
 مرمرساده کوپ 
 مرمرساده الشه 

 مرمرساده گلدانی 
 مرمرساده فکی 

 مرمرسفید کوپ 
 مرمرسفید الشه 

 مرمرسفید گلدانی 
 مرمر سفید فکی
 مرمرسبز کوپ 
 مرمرسبز الشه 

 مرمرسبز گلدانی 
 مرمرسبز فکی 

 سایر مرمرکوپ 
 سایر مرمرالشه 

 سایر مرمرگلدانی 
 سایر مرمرفکی 

 مرمریت سیاه کوپ 
 مرمریت سیاه الشه 

مرمریت سیاه گلدانی 
 مرمریت سیاه فکی 
 مرمریت قرمزکوپ
  مرمریت قرمزالشه

مرمریت قرمز گلدانی 
 مرمریت قرمز فکی 

مرمریت لیمویی کوپ
مرمریت لیمویی الشه 

طرح آمارگیري از معادن درحال بهره برداري کشور
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  نام ماده معدنی  شرح فعالیت  کد فعالیت
 مرمریت لیمویی گلدانی
 مرمریت لیمویی فکی 
 مرمریت سفید کوپ 
 مرمریت سفید الشه 

 مرمریت سفید گلدانی 
 مرمریت سفید فکی 
 سایر مرمریت کوپ 
 سایر مرمریت الشه 

 سایر مرمریت گلدانی 
 سایر مرمریت فکی 
 تراورتن سفید کوپ 
 تراورتن سفید الشه 
 تراورتن قرمز کوپ 
 تراورتن قرمز الشه 

 تراورتن گردویی کوپ 
 تراورتن گردویی الشه 
 تراورتن لیمویی کوپ 
 تراورتن لیمویی الشه 

 سایر تراورتن کوپ 
 سایر تراورتن الشه 

...) گرانودیوریت و(گرانیت
 چینی ساده 

 گنایس 
 بازالت 
 گابرو

 سایر سنگ هاي تزئینی 

 الشه ساختمانیاستخراج سنگ الشه  08102
 الشه موزائیکی 

 مالون 
...) توف سبزالبرزو (توف 

 پوزوالنا 
 ماکادام 

باالست استخراج سنگ باالست 08103
 سنگ آهک  استخراج سنگ آهک  08104

 مارن 
 الشه آهکی

واریزه کوهی آهکی
 کلسیت

طرح آمارگیري از معادن درحال بهره برداري کشور
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  نام ماده معدنی  شرح فعالیت  کد فعالیت
 مخلوط مارن وآهک
 ماسه شسته کوهی
 ماسه بادي کوهی

 ماسه شکسته کوهی
بندي شده  شن کوهی درجه

سنگ گچ گچاستخراج سنگ  08105
)شوره ( گچ خاکی 

کائولن استخراج کائولن وخاك نسوز08106
خاك نسوز 

خاك صنعتی 
ماسه نسوز 

) گارنت (گرونا 
ایلیت

دولومیت استخراج دولومیت08107
) مونت موریلونیت ( بنتونیت  استخراج بنتونیت و گل سرشوي 08108

گل سرشوي

گل سفید استخراج گل سفید08109
0891  

  
  استخراج مواد معدنی شیمیایی

باریت  استخراج باریت08910
سلستین ( سولفات استرونسیوم  ) سلستین ( استخراج سولفات استرونسیوم  08911

 ( بر استخراج بر08912

زاج  سنگ وزاج طبیعیاستخراج زاج  08913
سولفات سدیم استخراج سولفات سدیم08914

خاك سرخ استخراج خاك سرخ وزرد08915
فلورین  استخراج فلورین08916
فسفات  استخراج فسفات 08917

کنسانتره فسفات  

گوگرد  استخراج گوگرد،یدوآپاتیت 08918
 ید

آپاتیت
زرنیخ استخراج زرنیخ08919
تورباستخراج تورب08920
نمک سفید استخراج نمک 08930

نمک آبی 

طرح آمارگیري از معادن درحال بهره برداري کشور
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  نام ماده معدنی  شرح فعالیت  کد فعالیت
نمک سنگی 
نمک خاکی 

  استخراج سایر مواد معدنی  0899
قیرجامد طبیعی )بیتومین(استخراج قیرجامد طبیعی  08990

سیلیس استخراج سیلیس 08991
گري  ماسه ریخته
دیاتومیت
کوارتزیت 
کالسدون
زئولیت

پرلیت استخراج پوکه معدنی 08992
)پومیس ( پامیس 
شیل

فلدسپات استخراج فلدسپات 08993
پگماتیت

تالک استخراج تالک 08994
ورمیکولیت

صدف دریایی  استخراج صدف دریایی وکوهی 08995
صدف کوهی

میکا استخراج میکا 08996
منیزیتاستخراج منیزیت08997
فیروزه استخراج سنگ هاي قیمتی ونیمه قیمتی 08998

عقیق
آندالوزیت
پیروکسن

 گرافیت استخراج سایر سنگ هاي طبقه بندي نشده 08999
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