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 برداریبهرهمعادن در حال  از آمارگیری طرح نتایج گزارش

 1396سال  - استان گلستان و کشور

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

گلستانرزیی استان تهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانهم  
 

ارزش افزوده  هب ربوطم طالعاتآمار و ا تهيه هدف باكشور  برداريهرهب حال در معادن از آمارگيري طرح

  ساله ... هر و  گذاريسرمايه ارزشي، نسانا يروين تركيب  معدني، مواد  توليدات ارزش و  مقدار  ،محقق شده
ه ذكر است كه در اين طرح، معادني كه حداقل بالزم به  د.شوميگذاشته   اجرابه توسط مركز آمار ايران 

در جامعه آماري لحاظ  ،اندكرده برداريبهرهبه روز در سال بصورت پيوسته يا ناپيوسته اقدام  30مدت 

اند در اين جامعه آزمايشي بوده برداريبهرهسازي يا شوند و معادني كه فقط در حال اكتشاف، تجهيز، آمادهمي

 معادن غيربراي گيري و بصورت نمونه معادن شن و ماسهروش آمارگيري اين طرح براي آماري قرار ندارند. 

 .باشدميشماري بصورت تمامشن و ماسه 
هاي ذيل ارائه اي از نتايج اين طرح )منتشره توسط مركز آمار ايران( براي شاخصدر اين گزارش، خالصه

 گرديده است. 

)سیلیس،گوگرد و  شن و ماسه غیرو  شن و ماسهشامل  برداریبهرهدر حال معادن  تعداد -الف

  (و ... خاک نسوز، صدف دریایی و کوهی، سنگ الشه الشه آهکی، غالسنگ،زید،

 برداریبهرهمعادن در حال  انبگیرحقوق و و مزد شاغالنتعداد  -ب

  برداریبهرهمعادن در حال توسط ارزش افزوده ایجاد شده  -ج

 برداریبهرهمعادن در حال گذاری ارزش سرمایه -د

 برداریبهرهمعادن در حال  بگیرجبران خدمات شاغالن مزد و حقوقارزش  -ه

 برداریبهرهمعادن در حال  اتارزش تولیدمقدار و  -و
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  برداریبهرهمعادن در حال  تعداد -الف

شود كه در آن محسوب مي برداريبهرهاي شامل ذخاير معدني است و معدني در حال معدن محدوده

ه آرايي و بدست آوردن مواد معدني قابل فروش، حداقل باي از عمليات به منظور استخراج و كانهمجموعه

 در آن انجام شده باشد.  برداريبهرهروز در سال بصورت پيوسته يا ناپيوسته  30مدت 

استان گلستان با و  اندبوده (فعال) برداريبهرهدر حال  كشور كل دنامع فقره از 5353تعداد  ١3٩6در سال 

هاي را در بين استان 22 هرتب ،كل كشوربرداري بهرهحال  معادن دردرصدي از  6/١سهم و  معدن فقره 87

 (١ )نمودار .كشور به خود اختصاص داده است

فقره  3٩36و دن شن و ماسه فقره مع ١4١7شامل  ،١3٩6در سال كل كشور  برداريبهرهدر حال  دنامع

شن و  فقره معدن غير 25شن و ماسه و  فقره معدن 62و استان گلستان با تعداد  بودهشن و ماسه  معدن غير

 28و  6 كل كشور، رتبهشن و ماسه  و غيردرصدي از معادن شن و ماسه  6/0و  4/4سهم  ترتيب باه ماسه ب

 هاي كشور به خود اختصاص داده است.انرا در بين است

 6139در سال های کشور استان برداریبهرهحال  معادن درکل تعداد  -1نمودار 
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 برداریبهرهتعداد شاغالن معادن در حال  -ب

 كه اندبوده معادن در فعاليت به مشغول استان در نفر ١6١5 و كشور كل در نفر ٩583١ ،6١3٩ سال در

 داده اختصاص خود به كشور هاياستان بين در را ١5 رتبه ،كشور كل از درصدي 7/١ سهم با گلستان استان

 (2 )نمودار است.

 ،١3٩5 سال در گلستان استان و كشور كل برداريبهره درحال معادن شاغالن تعداد كه است حالي در اين

 نسبت 6١3٩ سال در برداريبهره درحال معادن شاغالن تعداد مقايسه است. بوده نفر ١588 و ٩3486 بترتيب

 7/١) نفر 27 گلستان استان در و درصد( 5/2) نفر 2345 ، كشور كل در كه دهدمي نشان 5١3٩ سال به

 كشور هاياستان برداريبهره درحال معادن شاغالن تعداد تغييرات درصد مقايسه .است داشته افزايش درصد(

 (3 )نمودار .است بوده افزايشي استان ١٩ در و كاهشي استان ١2 در ١3٩5 سال به نسبت ١3٩6 سال در

 استان در و نفر ٩/١7 ،6١3٩ سال در كشور برداریبهره حال در معدن یک در شاغالن تعداد متوسط

 گرفته قرار كشور هاياستان بين در 6 جايگاه در گلستان استان حيث اين از كه است بوده نفر 6/١8 گلستان

 (4 نمودار) است.

  1396های کشور در سال استان برداریبهرهمعادن در حال شاغالن  تعدادمقایسه  -2نمودار 
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  1395نسبت به سال  1396های کشور در سال استان برداریبهرهشاغالن معادن در حال تعداد درصد تغییرات  -3نمودار 

 
 1396در سال های کشور استان برداریبهرهدر حال یک معدن شاغالن معادن  تعدادمقایسه متوسط  -4نمودار 
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 برداریبهرهتوسط معادن در حال ارزش افزوده ایجاد شده  -ج

 برابر كشور كل در 6١3٩ سال در برداريبهره حال در معادن كل توسط شده محقق افزوده ارزش

 36/0 سهم با گلستان استان كه است بوده ريال اردميلي 6/6٩3 گلستان استان در و ريال يلياردم ١٩5١١4/6

 (5 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در ١٩ جايگاه در كشور، كل از درصدي

 3/١22288 كشور كل در برداريبهره حال در معادن كل توسط شده محقق افزوده ارزش ،5١3٩ سال در

 5١3٩ و 6١3٩ هايسال افزوده ارزش بررسي .است بوده ريال اردميلي 6/4٩٩ گلستان استان در و ريال اردميلي

 نسبت 6١3٩ سال در برداريبهره حال در معادن توسط شده محقق افزوده ارزش دهد،مي نشان كشور و استان

 8/38) ريال اردميلي ١٩4 گلستان استان در و درصد( 24) ريال اردميلي 3/72826 كشور در 5١3٩ سال به

 دارا كشور هاياستان بين در را ١2 يگاهجا گلستان استان حيث اين از كه است داشته افزايش درصد(

 6١3٩ سال در كشور هاياستان برداريبهره حالدر معادن توسط شده محقق افزوده ارزش مقايسه .باشدمي

 (6 )نمودار .است بوده يكاهش استان 8 در و يافزايش استان 23در دهدمي نشان،5١3٩ سال به نسبت

  1396 سال های کشور دراستان برداریبهرهمعادن در حال  شده محقق افزوده ارزش -5ودار نم
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های کشور در سال استان برداریبهرهمعادن در حال  شده محقق افزوده درصد تغییرات ارزش -6نمودار 

  1395نسبت به سال  1396
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 برداریبهرهمعادن در حال گذاری سرمایه ارزش -د

 یا خرید ارزش) ايسرمايه اموال ارزش در شده ايجاد تغييرات از است عبارت گذاريسرمايه ارزش

 آماري. هدور طي (ایسرمایه اموال انتقال یا فروش ارزش منهای اساسی تعمیرات هزینه و تحصیل

 و ريال ميليارد 4/2١6٩4 برابر كشور كل در 6١3٩ سال در برداريبهره حال در معادن گذاريسرمايه ارزش

 در كشور كل از درصدي 28/0 سهم با گلستان استان كه است بوده ريال اردميلي 7/5٩ گلستان استان در

 (7 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در 62 جايگاه

  1396 سال های کشور دراستان برداریبهرهمعادن در حال  گذاریسرمایه ارزش -7نمودار 

 
 

 در و ريال ميليارد 2/20368 كشور كل برداريبهره حال در معادن گذاريسرمايه ارزش ،١3٩5 سال در

 استان ١3٩5 و ١3٩6 هايسال در گذاريسرمايه ارزش بررسي .است بوده ريال ميليارد 7/١١3 گلستان استان

 كل در ١3٩5 به نسبت ١3٩6 سال در برداريبهره حال در معادن گذاريسرمايه ارزش دهد،مي نشان كشور و

 كاهش درصد( 5/47) ريال ميليارد 54 گلستان استان در و افزايش درصد( 5/6) ريال ميليارد 2/١326 كشور

  دارد. قرار كشور هاياستان بين در 2٩ جايگاه در گلستان كه است داشته
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 ،١3٩5 به نسبت ١3٩6 سال در كشور هاياستان برداريبهره حال در معادن گذاريسرمايه ارزش تغييرات

 و كهگيلويه هاي)استان .است داشته كاهش استان ١١ در و افزايش استان 20 در شاخص اين دهدمي نشان

 به را ششم تا اول هايرتبه ترتيب هب يزد و زنجان جنوبي، خراسان غربي، آذربايجان كرمانشاه، بويراحمد،

 (8 )نمودار .(اندداده اختصاص خود

 بجز کهگیلویه و) های کشوراستان برداریبهرهمعادن در حال  گذاریسرمایه درصد تغییرات ارزش -8نمودار 

  1395نسبت به سال  1396در سال  (جنوبی، زنجان و یزد غربی، خراسان بویراحمد، کرمانشاه، آذربایجان
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 برداریبهرهمعادن در حال  بگیرحقوق و مزد شاغالن خدمات جبران ارزش -ه 

 به ...( و كاال پول،) هاپرداختي ساير و حقوق و مزد از است عبارت بگيرانحقوق و مزد خدمات جبران

 بگيران.حقوق و مزد

 و مزد به حقوق و مزد عنوان تحت كاال يا و پول صورت به كارگاه هایپرداختی مجموع حقوق، و مزد از منظور

 .است بگيرانحقوق

 حق ذهاب، و اياب هزينه پوشاك، و خوراك هزينه كار، اضافه پاداش، شامل و...( كاال )پول، هاپرداختی ساير

 است. ... و اتوبوس بليط خواربار، اجتماعی، هایبيمه از كارفرما سهم هوا، و آب بدی مندی،عائله حق اوالد،

 برابر كشور كل در 6١3٩ سال در برداريبهره درحال معادن بگيرانحقوق و مزد به خدمات جبران ارزش

 3/١ سهم با گلستان استان كه است بوده ريال اردميلي 5/22٩ گلستان استان در و ريال ميليارد ٩/١7735

 (٩ )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در ١5 جايگاه در كشور، كل از درصدي

  1396 سال های کشور دراستان برداریبهرهمعادن درحال بگیران حقوقجبران خدمات به مزد و  ارزش -9نمودار 
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 و مزد به خدمات جبران ارزش ،١3٩5 سال در برداريبهره درحال معادن از آمارگيري طرح نتايج اساس بر

 4/237 گلستان استان در و ريال ميليارد 7/١4٩40 كشور كل در برداريبهره درحال معادن بگيرانحقوق

 دهد،مي نشان كشور و استان ١3٩5 و ١3٩6 هايسال در خدمات جبران ارزش بررسي .است بوده ريال ميليارد

 ميليارد 2/27٩5 ،كشوردر ١3٩5 سال به نسبت ١3٩6 سال در برداريبهره درحال معادن خدمات جبران ارزش

 اين از كه است داشته كاهش درصد( 3/3) ريال اردميلي ٩/7 گلستان استان در و افزايش درصد(7/١8) ريال

 هاياستان خدمات جبران ارزش مقايسه دارد. قرار كشور هاياستان بين در 27 جايگاه در گلستان استان حيث

 داشته كاهش استان 6 در و افزايش استان 25 در دهدمي نشان ،١3٩5 سال به نسبت ١3٩6 سال در كشور

 (١0 )نمودار .است

های استان برداریبهرهمعادن در حال بگیران حقوقجبران خدمات به مزد و  ارزشدرصد تغییرات  -10نمودار 

  1395نسبت به سال  1396کشور در سال 
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های استان برداریبهرهمعادن در حال در شاغل بگیر حقوقمقایسه متوسط ارزش جبران خدمات یک  -11نمودار 

 1396کشور در سال 

 
 

 برداریبهرهمعادن در حال در شاغل بگیر حقوقدرصد تغییرات متوسط ارزش جبران خدمات یک  -12نمودار 

 1395نسبت به سال  1396های کشور در سال استان
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 برداریبهرهمعادن در حال ارزش تولید مقدار و  -و

 معدن محل در شده وریآفر و خام معدنی مواد شامل هستند )فروش( عرضه قابل که تولیدات مقدار

  باشد.می

 استان در و تن ميليون 2/36١ برابر كشور كل در ١3٩6 سال در برداريبهره درحال معادن توليدات مقدار

 جايگاه در كشور، كل توليدات از درصدي 5/١ سهم با گلستان استان كه است بوده تن ميليون 4/5 گلستان

 (١3 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در 23

 حال در معادن توليدات مقدار ،١3٩5 سال در برداريبهره درحال معادن از آمارگيري طرح نتايج اساس بر

 ارزش بررسي .است بوده تن ميليون 7/3 گلستان استان در و تن ميليون ١/354 كشور كل برداريبهره

 برداريبهره درحال معادن توليدات ارزش دهد،مي نشان كشور و استان ١3٩5 و ١3٩6 هايسال در توليدات

 5/44) تن ميليون 7/١ گلستان استان در و درصد( 2) تن ١/7 كشوردر ١3٩5 سال به نسبت ١3٩6 سال در

 دارد. قرار كشور هاياستان بين در اول جايگاه در گلستان استان حيث اين از كه است داشته افزايش درصد(

 نشان ،١3٩5 سال به نسبت ١3٩6 سال در كشور هاياستان برداريبهره درحال معادن توليدات ارزش مقايسه

 (١4 )نمودار .است داشته كاهش استان ١3 در و افزايش استان ١8 در شاخص اين دهدمي

 1396 سال های کشور دراستان برداریبهرهمقدار تولیدات معادن درحال  -13نمودار 
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 1396های کشور در سال استان برداریبهرهحال  معادن در مقدار تولیداتدرصد تغییرات  -14نمودار 

  1395 لنسبت به سا

 
 

 و خام معدنی مواد شامل )فروش( عرضه قابل تولیدات ارزش مجموع از است عبارت تولید ارزش

  معدن. محل در فروش قیمت براساس شده فرآوری

 در و ريال ميليارد 3/250485 برابر كشور در ١3٩6 سال در برداريبهره درحال معادن توليدات ارزش

 در كشور، كل توليدات از درصدي 4/0 سهم با گلستان استان كه است بوده ريال ميليارد 3/١027 گلستان

 (١5 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان بين در ١٩ جايگاه

 استان در و ريال ميليارد ١/١65734 كشور كل برداريبهره حال در معادن توليدات ارزش ،١3٩5 سال در

 كشور و استان ١3٩5 و ١3٩6 هايسال در توليدات ارزش بررسي .است بوده ريال ميليارد 6/746 گلستان

 كشوررد ١3٩5 سال به نسبت ١3٩6 سال در برداريبهره درحال معادن توليدات ارزش دهد،مي نشان

 افزايش درصد(  6١/37) ريال ميليارد 7/280 گلستان استان در و درصد( ١4/5١) ريال ميليارد 2/8475١

 ارزش مقايسه دارد. قرار كشور هاياستان بين در ١١ جايگاه در گلستان استان حيث اين از كه است داشته
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 اين دهدمي نشان ،١3٩5 سال به نسبت ١3٩6 سال در كشور هاياستان برداريبهره درحال معادن توليدات

 (١6 )نمودار .است داشته كاهش استان 7 در و افزايش استان 24 در شاخص

 كشور كل برداريبهره حال در معادن شده تولید معدنی محصوالت از کیلوگرم یک توليد ارزش متوسط

 جايگاه در گلستان استان حيث اين از كه است بوده ريال ١٩١ گلستان استان در و ريال 6٩3 ،6١3٩ سال در

  (١7 )نمودار است. گرفته قرار كشور هاياستان بين در ١5

  1396 سال های کشور دراستان برداریبهرهمعادن در حال تولیدات  ارزش -15نمودار 
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  1395نسبت به سال  1396های کشور در سال استان برداریبهرهحال معادن در  تولید درصد تغییرات ارزش -16نمودار 

 
حال  از محصوالت معدنی تولید شده در معادن در کیلوگرممقایسه متوسط ارزش تولید یک  -17نمودار 

 )ریال( 1396های کشور در سال استان برداریبهره

 


