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 برداری بهره معادن در حال  از آمارگیری طرح نتایج  گزارش

 1399سال   - استان گلستان و کشور

http://Amar.Golestanmporg.ir 
 

رزیی استان گلستانتهیه شده رد معاونت آمار و اطالعات سازمان مدرییت و ربانمه   
 

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

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

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

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

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

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

 گرديده است. 

حال  معادن    تعداد  -الف غیر  برداریبهره در  و  ماسه  و  شن  و   شامل  )سیلیس،گوگرد  ماسه  و  شن 

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

 برداری بهرهمعادن در حال  بگیران حقوق   و  و مزد شاغالن تعداد  -ب

   برداری بهره معادن در حال توسط ارزش افزوده ایجاد شده  -ج

 برداری بهره معادن در حال گذاری ارزش سرمایه  -د

 برداری بهره معادن در حال   بگیر جبران خدمات شاغالن مزد و حقوق ارزش  -ه

 برداری بهره معادن در حال    اتارزش تولیدمقدار و  -و
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   برداریبهره معادن در حال  تعداد  -الف

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

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

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

استان گلستان با و    اندبوده   (فعال)  برداريبهره در حال    كشور  كل  دنامع  فقره از  5782تعداد    1399در سال  

هاي را در بين استان  28  هرتب  ،كل كشوربرداري  بهرهحال    معادن دردرصدي از    2/1سهم  و    معدن  فقره  69

 ( 1 )نمودار .كشور به خود اختصاص داده است

مع  4528شامل    ،1399در سال  كل كشور    برداريبهره در حال    دنامع ماسه  فقره  فقره   1254و  دن شن و 

شن و   فقره معدن غير  22شن و ماسه و    فقره معدن  47و استان گلستان با تعداد    بودهشن و ماسه    معدن غير

  16و    30  كل كشور، رتبهشن و ماسه    و غيردرصدي از معادن شن و ماسه    8/1و    0/1سهم    ترتيب باه  ماسه ب

 اختصاص داده است.هاي كشور به خود را در بين استان

 1399در سال  های کشور  استان   برداریبهرهحال    معادن در کل  تعداد    -1نمودار  
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 برداری بهرهتعداد شاغالن معادن در حال  -ب

  كه   اندبوده   معادن  در  فعاليت  به  مشغول  استان  در  نفر  1653  و  كشور  كل  در  نفر  120327  ،1399  سال  در

  داده   اختصاص  خود  به  كشور  هاياستان  بين  در   را  18  رتبه  ،كشور  كل  از  درصدي  4/1  سهم   با  گلستان  استان

 ( 2 )نمودار است.

 ،1398  سال  در  گلستان  استان  و  كشور  كل  برداريبهره   درحال  معادن  شاغالن  تعداد  كه  است  حالي  در  اين

 نسبت   1399  سال  در  برداريبهره   درحال  معادن  شاغالن  تعداد  مقايسه  است.  بوده  نفر   1932  و  107074  بترتيب

  279  گلستان  استان  در  و  افزايش  درصد(  4/12نفر)  13253  كشور،  كل  در  كه  دهدمي  نشان  1398  سال  به

 كشور  استانهاي  بين  در  31  جايگاه  در  گلستان  استان  حيث  اين  از   كه  است  داشته  كاهش  درصد(  -4/14نفر)

   است. گرفته قرار

  به   نسبت  1399  سال  در  كشور  هاياستان   برداريبهره   درحال  معادن   شاغالن  تعداد  تغييرات  درصد  مقايسه

 (3 )نمودار .است داشته افزايش استان 27 در و كاهش  استان 4 در شاخص اين كه دهدمي نشان 1398 سال

 استان   در  و  نفر  8/20  ،1399  سال  در  كشور  برداریبهره   حال  در  معدن  یک  در  شاغالن  تعداد  متوسط

  گرفته   قرار  كشور  هاياستان   بين  در  5  جايگاه  در  گلستان  استان   حيث  اين  از  كه  است  بوده  نفر   0/24  گلستان

 ( 4 نمودار) است.

   1399های کشور در سال  استان   برداری بهره معادن در حال  شاغالن    تعداد مقایسه    -2نمودار  
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   1398نسبت به سال    1399های کشور در سال  استان   برداری بهره شاغالن معادن در حال  تعداد  درصد تغییرات    -3نمودار  

 
 1399های کشور در سال  استان   برداری بهره در حال  یک معدن  شاغالن    تعداد مقایسه متوسط    -4نمودار  
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 برداری بهرهمعادن در حال ارزش افزوده  -ج

  در  و   ريال   يلياردم  9/1251722  برابر  كشور  كل  در   1399  سال  در  برداريبهره   حال  در   معادن  افزوده  ارزش

  در   كشور،  كل  از  درصدي  3/0  سهم  با  گلستان  استان  كه  است  بوده  ريال  اردميلي  14/3958  گلستان  استان

 ( 5 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان  بين در 17 جايگاه

   1399 سال های کشور دراستان برداریبهرهمعادن در حال   افزوده ارزش -5ودار نم
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 استان   در  و  ريال  ميليارد  7/496500  برابر  كشور  كل   در  برداريبهره   درحال  معادن  1398  سال   افزوده  ارزش

 نشان  كشور  و  استان  1398  و  1399  هايسال  افزوده  ارزش  بررسي  .است  بوده  ريال   ميليارد  0/2971  گلستان

  2/755222  كشور  در  1398  سال  به  نسبت   1399  سال  در  برداريبهره   درحال  معادن  در  افزوده  ارزش  دهد،مي

  كه   است  داشته  افزايش  درصد(  2/33)  ريال  ميليارد  1/987  گلستان  استان  در  و  درصد(  1/152)  ريال  ميليارد

 . باشدمي  دارا كشور  هاياستان بين در را 28 جايگاه گلستان استان حيث اين از

 نشان   1398  سال  به  نسبت  1399  سال  در  كشور  هاي استان  برداريبهره  حالدر  معادن  افزوده   ارزش   مقايسه 

 ( 6 )نمودار .است بوده افزايشي كشور هاياستان تمامي در تغييرات اين دهدمي

ارزش  -6نمودار   تغییرات  حال    افزوده  درصد  در  کشوراستان  برداریبهرهمعادن  سال    های     1399در 

   1398نسبت به سال 
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 استان   و  ميلياردريال  5/216  كشور  كل  1399  سال  در  برداریبهره   حال  در  معدن  یک   افزوده  ارزش  متوسط

 دارا  كشور  هاياستان  بين  در  را  8  جايگاه  گلستان  استان   حيث  اين  از  كه  است  بوده  ميلياردريال  4/57  گلستان

 ( 7)نمودار .باشدمي

 1399 سال  در کشور  هایاستان از برداریبهره  حال  در دنمع یک  در شده محقق افزوده ارزش متوسط -7 نمودار
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 برداری بهره معادن 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  54865/ 9  برابر  كشور كل در  1399  سال  در  برداريبهره   حال  در  معادن   گذاريسرمايه ارزش

 در   كشور  كل  از  درصدي  3/0  سهم  با  گلستان  استان  كه  است  بوده  ريال  اردميلي   1/146  گلستان  استان  در

 ( 8 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان  بين در 27 جايگاه

   1399 سال های کشور دراستان برداریبهرهمعادن در حال  گذاریسرمایه ارزش -8نمودار 
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  در   و  ريال  ميليارد  9/30426  كشور  كل  برداريبهره   درحال  معادن  گذاريسرمايه  ارزش  ،1398  سال  در

  استان   1398  و  1399  هايسال  در  گذاريسرمايه  ارزش  بررسي  .است  بوده  ريال  ميليارد  4/333  گلستان  استان

 كل   در  1398  به  نسبت  1399  سال  در  برداريبهره   درحال   معادن   گذاريسرمايه  ارزش  دهد،مي   نشان  كشور  و

  درصد(   -2/56)  ريال  ميليارد  3/187  گلستان  استان  در   و  افزايش  درصد(  3/80)  ريال  ردميليا  0/24439  كشور

 دارد. قرار كشور هاياستان  بين در 31 جايگاه در گلستان كه است داشته كاهش

 ، 1398  به  نسبت  1399  سال  در  كشور  هاياستان  برداريبهره   حال  در  معادن  گذاري سرمايه  ارزش  تغييرات

  بوير  و  كهکيلويه هاي)استان   .است  داشته   كاهش  استان  6  در  و  افزايش   استان  25 در  شاخص   اين  دهدمي   نشان

  را   سوم  تا  اول  هايرتبه  تغييرات،  درصد  0/279  و  0/296  ،417/ 8  با  ترتيب  هب  البرز  و  رضوي  خراسان  ،احمد

 ( 9 )نمودار (.اندداده  اختصاص خود به

ارزش   -9نمودار   تغییرات  حال    گذاری سرمایه   درصد  در  کشور استان   برداری بهره معادن  سال    های    1399در 

   1398نسبت به سال  
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 برداری بهره معادن در حال  بگیرحقوق و  مزد شاغالن خدمات  جبران  ارزش -ه 

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

 .پيمانکار يا برداربهره  توسط بگيرحقوق  و مزد كاركنان

 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  1399  سال  در  برداريبهره   درحال  معادن  بگيرانحقوق   و  مزد   به  خدمات  جبران  ارزش

  1/ 2  سهم  با  گلستان  استان   كه   است   بوده  ريال  اردميلي  683/ 0  گلستان  استان  در  و  ريال  ميليارد  3/56036

 (10 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان  بين در 18 جايگاه  در كشور، كل از درصدي

   1399  سال   های کشور در استان   برداری بهره معادن درحال  بگیران  حقوق جبران خدمات به مزد و    ارزش   -10نمودار  
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  و   مزد  به  خدمات  جبران  ارزش  ،1398  سال  در  برداريبهره   درحال  معادن  از  آمارگيري   طرح   نتايج   اساس   بر 

  استان  در  و   ريال   ميليارد  6/63006  برابر  كشور  كل  در  پيمانکار  يا  برداربهره  توسط  پرداختي  بگيرانحقوق 

  و استان 1398 و 1399 هايسال در خدمات جبران  ارزش  بررسي .است بوده ريال ميليارد 0/584 برابر گلستان

 1398  سال  به  نسبت  1399  سال  در  برداريبهره  درحال   معادن  خدمات  جبران  ارزش  دهد،مي  نشان  كشور

  درصد(   0/17)  ريال  ميليارد  0/99  گلستان  استان  در  و  كاهش  درصد(  -1/11)  ريال  ميليارد  3/6970  ،كشوردر

  مقايسه  دارد.  قرار  كشور  هاياستان  بين  در  26  جايگاه  در  گلستان  استان  حيث  اين  از  كه  است  داشته  افزايش

  افزايش   استان  27  در  دهدمي   نشان  ،1398  سال  به  نسبت  1399  سال  در  كشور  هاياستان   خدمات  جبران  ارزش

 ( 11 )نمودار .است داشته كاهش استان 4 در و

تغییرات    -11نمودار   و    ارزش درصد  مزد  به  های  استان   برداری بهره معادن در حال  بگیران  حقوق جبران خدمات 

   1398نسبت به سال    1399کشور در سال  
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 كل   در  1399  سال  برداريبهره   حال  در  عادنم  در  شاغل   بگیر حقوق   یک   خدمات  جبران  ارزش  متوسط

 استان  حيث  اين  از  كه  است  بوده  ريال  ميليون  0/420  گلستان  استان  در   و  ريال  نوميلي   7/481  برابر  كشور

 (21 )نمودار است. گرفته  قرار كشور هاياستان بين  در 17 جايگاه در گلستان

های  استان   برداری بهره معادن در حال در  شاغل  بگیر  حقوق مقایسه متوسط ارزش جبران خدمات یک    -12نمودار  

 1399کشور در سال  
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  خدمات   جبران  ارزش  متوسط  ،1398  سال  در  برداريبهره   درحال  معادن  از  آمارگيري  طرح  نتايج  اساس  بر

  استان   در  و  ريال  ميليون  8/606  برابر  كشور  كل  در  برداريبهره   حال  در  معادن  در   شاغل  بگیر حقوق   یک   به

  یک   به  خدمات  جبران  ارزش  متوسط  تغييرات  ميزان  بررسي  است.  بوده  ريال  ميليون  5/309  برابر  گلستان

 اين  دهد،مي   نشان  كشور  و  استان  1398  و  1399  هايسال   در  برداريبهره   حال  در  معادن  در  شاغل  بگیرحقوق 

  استان  در  و  كاهش  درصد(  -6/20)  ريال  ميليون  1/125  دركشور،  1398  سال  به  نسبت  1399  سال  در  شاخص

  15  جايگاه  در  گلستان  استان  حيث  اين  از  كه  است  داشته  افزايش  درصد(  7/35)  ريال  ميليون   6/110    گلستان

  بگیر حقوق   یک  به    خدمات  جبران  ارزش  متوسط  تغييرات  ميزان  مقايسه  دارد.  قرار  كشور  هاياستان  بين  در

 5  كه  دهدمي  نشان  ،1398  سال   به  نسبت  1399  سال  در  كشور  هاياستان   برداريبهره  حال  در  معادن  در  شاغل

 ( 13 )نمودار .است داشته افزايش استان 26 و كاهش استان

  برداری بهره معادن در حال  در  شاغل  بگیر  حقوق درصد تغییرات متوسط ارزش جبران خدمات یک    -13نمودار  

 1398نسبت به سال    1399های کشور در سال  استان 
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 1399  -استان گلستان و کشوربرداری  از معادن در حال بهره آمارگیری طرح نتایجخالصه 

 برداری بهره معادن در حال ارزش تولید و  مقدار  -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  4/446  برابر  كشور  كل  در  1399  سال   در  برداريبهره   درحال  معادن  توليدات  مقدار

  جايگاه   در  كشور،  كل  توليدات  از  درصدي  9/0  سهم  با  گلستان  استان  كه  است  بوده  تن  ميليون  1/4  گلستان

 ( 41 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان  بين در 30

 حال  در   معادن  توليدات  مقدار  ،1398  سال   در  برداريبهره  درحال  معادن  از  آمارگيري   طرح   نتايج   اساس   بر 

  مقدار  بررسي  .است  بوده  تن  ميليون  3/5  گلستان  استان  در  و  تن  ميليون  2/392  كشور  كل  برداريبهره 

 در   برداري بهره   درحال معادن  توليدات  مقدار  دهد،مي  نشان كشور  و  استان   1398  و  1399  هايسال  در  توليدات

  6/1208  گلستان  استان  در  و  افزايش  درصد(  8/13)  تن  ميليون  1/54  كشوردر  1398  سال  به  نسبت  1399  سال

  هاي استان   بين  در  31  جايگاه   در  گلستان  استان  حيث  اين  از  كه  است  داشته  كاهش  درصد(  -8/22)  تنهزار

  به   نسبت  1399  سال  در  كشور  هاياستان   برداريبهره  درحال  معادن  توليدات  مقدار  مقايسه  دارد.  قرار  كشور

 ( 51 )نمودار .است داشته كاهش استان 8 در و  افزايش استان 23 در شاخص  اين دهدمي  نشان ،1398 سال

 1399  سال   های کشور در استان   برداری بهره مقدار تولیدات معادن درحال    -14نمودار  
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 1399  -استان گلستان و کشوربرداری  از معادن در حال بهره آمارگیری طرح نتایجخالصه 

 

تغییرات    -15نمودار   تولیداتدرصد  در  مقدار  سال  استان   برداریبهرهحال    معادن  در   1399های کشور 

   1398 لنسبت به سا
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 1399  -استان گلستان و کشوربرداری  از معادن در حال بهره آمارگیری طرح نتایجخالصه 

  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  8/1493694  برابر  كشور  در  1399  سال  در  برداريبهره   درحال   معادن  توليدات  ارزش

  در  كشور،  كل  توليدات  از  درصدي  3/0  سهم  با  گلستان  استان  كه  است  بوده  ريال   ميليارد  4/4701  گلستان

 ( 16 )نمودار دارد. قرار كشور هاياستان  بين در 19 جايگاه

 گلستان   در  و  ريال   ميليارد  3/650310  كشور  كل  برداريبهره  حال  در  معادن  توليدات  ارزش   ،1398  سال  در

 نشان  كشور  و  استان  1398  و  1399  هايسال  در  توليدات   ارزش  بررسي  .است  بوده  ريال  ميليارد  1/3587

  5/843384  كشوردر  1398  سال  به  نسبت  1399  سال  در  برداريبهره   درحال  معادن  توليدات  ارزش  دهد،مي

  كه   است  داشته  افزايش  درصد(  1/31)  ريال  ميليارد  3/1114  گلستان  استان  در  و  درصد(  7/129)  ريال  ميليارد

  معادن  توليدات  ارزش  مقايسه  دارد.  قرار  كشور  هاياستان  بين  در  29  جايگاه  در  گلستان  استان  حيث  اين  از

  تمامي  در  شاخص  اين  دهدمي  نشان  ،1398  سال  به  نسبت  1399  سال  در  كشور  هاي استان   برداريبهره   درحال

 ( 17 )نمودار است. بوده افزايشي گلستان، جمله از هااستان

   1399 سال های کشور دراستان  برداریبهرهمعادن در حال تولیدات   ارزش -16نمودار 
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 1399  -استان گلستان و کشوربرداری  از معادن در حال بهره آمارگیری طرح نتایجخالصه 

 1398نسبت به سال 1399های کشور در سال استان   برداری بهره حال  معادن در   ات تولید   درصد تغییرات ارزش -17نمودار 
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 1399  -استان گلستان و کشوربرداری  از معادن در حال بهره آمارگیری طرح نتایجخالصه 

 1399 سال – کشور و استان برداریبهره  حال  در معادن از آمارگیری طرح نتایج اطالعات خالصه -1 جدول

 

رتبه استانسهم استاناستان گلستانکل کشورواحدردیف

5782691.228فقرهتعداد كل معادن1

4528471.030فقرهتعداد معادن شن و ماسه2

1254221.816فقرهتعداد معادن غير شن و ماسه3

12032716531.418نفرمتوسط تعداد كل شاغالن معادن در حال بهره برداری4

5
درصد تغييرات متوسط تعداد كل شاغالن معادن در حال 

بهره برداری سال 1399نسبت به 1398
31--12.414.4درصد

5-20.824.0نفرمتوسط تعداد كاركن در يک معدن در حال بهره برداری6

1251722.93958.10.317ميليارد ريالارزش افزوده معادن در حال بهره برداری7

8
درصد تغييرات ارزش افزوده معادن در حال بهره برداری سال 

1399نسبت به 1398
28-152.133.2درصد

8-216.557.4ميليارد ريالمتوسط ارزش افزوده در يک معدن در حال بهره برداری9

54865.9146.10.327ميليارد ريالارزش سرمايه گذاری معادن در حال بهره برداری10

11
درصد تغييرات ارزش سرمايه گذاری معادن در حال 

بهره برداری سال 1399نسبت به 1398
31-56.2-80.3درصد

11634116261.418نفر12

13
ارزش جبران خدمات به كاركنان با مزد و حقوق و پيمانکاری 

معادن درحال بهره برداری
56036.3683.01.218ميليارد ريال

14

درصد تغييرات ارزش جبران خدمات به كاركنان با مزد و 

حقوق و پيمانکاری معادن درحال بهره برداری سال 1399 

نسبت به 1398

26-11.117.0-درصد

15
متوسط ارزش جبران خدمات يک مزد و حقوق بگير يا پيمانکار 

شاغل در معادن در حال بهره برداری
17-481.7420.0ميليون ريال

16

درصد تغييرات متوسط ارزش جبران خدمات يک مزد و 

حقوق بگير يا پيمانکار شاغل در معادن در حال بهره برداری 

سال 1399 نسبت به 1398

15-20.635.7-درصد

446.44.10.930ميليون تنمقدار توليدات معادن در حال بهره برداری17

18
درصد تغييرات مقدار توليدات معادن در حال بهره برداری سال 

1399نسبت به 1398
31-22.8-13.8درصد

1493694.84701.40.319ميليارد ريالارزش توليدات معادن در حال بهره برداری19

20
درصد تغييرات ارزش توليدات معادن در حال بهره برداری 

سال 1399نسبت به 1398
29-129.731.1درصد
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