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Abstract. On the eve of the new century A.H., in the beginning of the second step of the Islamic Revolution, despite the great 
and significant progress, the system of government has been involved in complex and complicated problems that the need for 

change in governance has become apparent. "Sovereignty Issues", causes the authority and sovereignty of the country and its 

benefits include all sections of society without restriction, and it is clear that exploration and geological activities will not be an 

exception to these matters. In this research, using the analytical-descriptive method, while defining the main components of the 

governance cycle in the field of industries and mines, we seek the main challenge that has disrupted this cycle. The results of the 

research indicate that the expert workforce as the starting point and driving force of this cycle, is the most important issue which 

has challenged the future of industry and mining governance and purposeful and developmental planning in this field is inevitable. 
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شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حکمرانی متعالی از منظر چالش منابع نقش سازمان زمین

 (یمعدن ریذخاو  ی)انسان

  3یدیجد رضا ،2ررزاپویم تایب ،*1یتوکل الهه

 کشور  یو اکتشافات معدن یشناسنیزم سازمان کارشناس ،دانشگاه پیام نور ،سازمانیرفتار  گرایش، یدولت تیریرشته مد یدکتر یدانشجو -1

پردیس البرز دانشگاه ، یعموم یگذاریمشو خط یریگمیتصم شیگرا ،یدولت تیریارشد رشته مد یکارشناس یو دانشجو یشناسرسوب و یرسوب یشناسسنگ شیگرا یشناسنیزم رشته یدکتر -2

 کشور  یو اکتشافات معدن یشناسنیزم سازمانکارشناس تهران، 

 کشور معدنیو اکتشافات  شناسیزمیناطالعات و بودجه، سازمان  یفناور ریزی،کل دفتر برنامهمدیر -3

نظام  یر،کالن و چشمگ هاییشرفتبا وجود پ یگام دوم انقالب اسالم یعهدر طل یشمس یهجر یددر آستانه ورود به قرن جد چکیده.

 8 مطابق با ماده« امور حاکمیتی»ست. ا یدهآشکار گرد یشده است که ضرورت تحول در حکمران یو بغرنج یچیدهمشکالت پ یردرگ یحکمران

واضح  شود و پرقانون مدیریت خدمات کشوری، موجب اقتدار و حاکمیت کشور شده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می

 ضمنتوصیفی،  -تحلیلیگیری از روش با بهره ،در این تحقیقنخواهد بود.  رمستثنی از این ام شناسیهای اکتشافی و زمیناست که فعالیت

باشیم. نتایج تحقیق این چرخه را مختل کرده است میچالش اساسی که  ، به دنبالدر حوزه صنایع و معادناجزای اصلی چرخه حاکمیت  تعریف

معظم رهبری و با توجه به منویات مقام  که نیروی انسانی متخصص به عنوان حلقه آغازین و نیروی محرکه این چرخه حاکی از این موضوع است

ریزی و برنامه ه استمهمترین چالشی است که آینده تحقق امور حاکمیتی حوزه صنعت و معدن را دچار بحران کرددر بیانیه گام دوم انقالب، 

 ای در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.هدفمند و توسعه

  چالش منابع، شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین ،اسالمی ایران بیانیه گام دوم انقالب، متعالی یحکمران: انواژگدکلی
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 مقدمه -1

-و بواسطه پایش ذخایر معدنی، تولید اطالعات پایه زمین معدنی کشور به عنوان حلقه آغازین معدنکاریشناسی و اکتشافاتسازمان زمین

-فعالیت زمین بر ریزی و نظارتگذاری، برنامهسیاست :سزایی در تحقق حاکمیت کشور از جملههیابی مخاطرات طبیعی، نقش بشناسی و منشا

واسطه اکتشاف ذخایر معدنی و فراهم نمودن زمینه الزم برای رشد و توسعه کشور و اشتغالزایی هشناسی و اکتشافی، برقراری عدالت سرزمینی ب

 .ه کردتوان در موارد ذیل مشاهداهمیت نقش حاکمیت در این حوزه را به وضوح می. به همراه دارد

بحران ناشی از کمبود ذخایر استراتژیك معدنی مانند . خصوصی تعامل هدفمند با بخشتامین مواد اولیه مورد نیاز کشور از طریق 

بدون تردید طی سالیان آینده منجر به  ،سنگ آهن، بوکسیت )ماده اولیه تولید آلومینیوم(، مس، سرب و روی و طال، در صورت ادامه این روند

و جذب منابع مالی  جهت قانونی سازیظرفیت. با های مولد خواهد شدن خسارات جبران ناپذیری در حوزه صنایع، اشتغال و سایر بخشوارد آمد

 سزایی در تامین مواد اولیه صنایع حیاتی کشور داشته باشد.هتواند نقش بشناسی و اکتشافات معدنی میتقویت بخش خصوصی، سازمان زمین

این سازمان )ذیل وزارت صنعت،  .ی و اقتصادیسرزمین جهت توسعه متوازن و پایدار و برقراری عدالت اجتماعطرح جامع آمایش 

برخوردار از طریق توسعه پایدار و متوازن مناطق کم معدن و تجارت( در راستای وظایف حاکمیتی خود دستاوردهای منحصر به فردی در زمینه

اسر کشور به ارمغان آورده است و با خلق ثروت، اشتغال پایدار و توانمندسازی بخش خصوصی نقش پایش و اکتشاف ذخایر مواد معدنی در سر

مندی عادالنه هموطنان برای زندگی در مناطق ایمن شهری و جهت بهره ،سزایی در محرومیت زدایی این مناطق داشته است. از سوی دیگرهب

شناسی در قالب تهیه شناسی و منشایابی مخاطرات طبیعی زمینسکونی، به پدیدههای عمرانی و مروستایی و جانمایی صحیح کالن پروژه

پردازد. عالوه بر این موارد، شناختی )زلزله، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم، دریایی و ...( میهای مهندسی و مخاطرات زمیننقشه

فی مقصد گردشگری از طریق ثبت ملی و جهانی و همچنین مشارکت جامعه یابی مناطق مستعد ایجاد ژئوپارك در کشور با هدف معرپتانسیل

 را نیز در دست اجرا دارد.بخشی به اقتصاد و افزایش دانش عمومی محلی در رونق

 حلقهشناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان اهمیت بخش معدن برای گذار از اقتصاد نفتی و نقش حیاتی سازمان زمین

ها برای جبران کمبود حلترین راهدر گذار از اقتصاد نفتی، اتکا به معدن و صنایع معدنی از جمله اثربخش. و زیربنایی کشور آغازین معدنکاری

میلیارد دالر  ۹درآمدهای نفتی خواهد بود. چراکه عالوه بر پایش نسبت معادن غیرفعال به فعال در کشور و تسریع در ارز آوری ساالنه بیشتر از 

تواند یك منبع قابل اتکا برای جبران کمبودهای ناشی کاهش فقر و تولید ثروت جهت حمایت و منتفع  شدن اقشار کم برخودار، می در راستای

ها باشد. لذا رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی سهم قابل توجهی در رشد گذار و مقابله با تحریماز کاهش فروش نفت و جذب سرمایه

در شناسایی و  زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نفتی خواهد داشت. از طرفی نقش حاکمیتی سازمانداخلی و صادرات غیرتولید ناخالص 

 .ناپذیر استنوان حلقه اول چرخه اکتشاف انکارجویی ذخایر مواد معدنی به عپی
انکارناپذیر حکمرانی متعالی و توسعه پایدار کشور  شناسی و اکتشافات معدنی کشور در، اهمیت نقش سازمان زمینبیان شده نظر به موارد

تقویت اجزای کلیدی این بدون شك مستلزم تثبیت جایگاه این سازمان به عنوان نهاد حاکمیتی و  ،حاکمیت در این حوزه استمرار چرخهاست و 

هداف کالن و راهبردی مورد اشاره جامه عمل که به ا جایگزینی استو غیرقابل راهبردیچرخه از جمله نیروی انسانی متخصص به عنوان منبع 

-دهنده کاهش پنجاه درصدی دانشجویان و دانشهای صورت گرفته در این حوزه نشانها و بررسیتحلیل ست کها این درحالی  پوشاند.می

 جذب نیرو ظرفیت ،از طرفیرود. اضمحالل میبه زین و نیروی محرکه این چرخه حاکمتی رو اعلوم زمین و معدن است و حلقه آغآموختگان 

حاکمیت بخش زمین و معدن دوم این چرخه رو به کاهش بوده و ضربه دیگری متوجه چرخه  ءتوسط بخش خصوصی و دولتی به عنوان جز

یع مادر ری به اقتصاد ملی، صناضربه جبران ناپذیشك، بینی است که بیقابل پیشای نه چندان دور چرخه در آیندهاین  تصور افول خواهد شد و

 را در پی خواهد داشت. کشور، تولید ناخالص داخلی و اشتغال 

 مورد نیاز در این چرخه متخصص یانسان یروین پایش ذخایر معدنی کشور و همچنین یپیش رو هایچالشبررسی و احصاء  مقدمه،با این 

 .رسدکشور امری ضروری به نظر می ای و مدیریت دانش علوم زمین و معدن در سطحهدفمند و توسعه یزیرو لزوم برنامه
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 مبانی نظری و پیشینه تجربی  -2

 مبانی نظری

  خوب یحکمران

خاص،  یارهایتوسعه شده و بر اساس مع یاتوارد ادب 1۹8۰در اواخر دهه  یالملل ینب یهااست که توسط سازمان یمفهوم خوب یحکمران

ها( نفوذ و رسانهیذ یهاگروه ی،بخش خصوص یردولتی،غ یها)سازمان یرا حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدن یحکمران

و  پذیرانعطاف وابطر از شبکه یك در جامعه مختلف هاینهادها و سازمانامل تع حاصل خوب حکمرانی .داندیم یبه توسعه در هر کشور یلجهت ن

 عرصه بازیگران میان لمتقاب و سازنده ایرابطه آنکه مگرجامعه تحقق نخواهد  واالی هایآرمان و متعالی اهدافباشد. یم مراتبیغیرسلسله

 در تنها خوب کمرانیح دیگر عبارتبه .گردد رشد و تحول آماده جامعه فضای روابط این از حاصل اجتماعی سرمایه با و گردد برقرار حکمرانی

 (.1388 ی،لوان)ا است مدنی جامعه کنشگران و ذینفعان تمامی بین ایشبکه رابطه نتیجه بلکه نیست تنهایی به دولت بهینه عملکرد گرو

 ی،حقوق مساو ی،وفاق عموم یی،گوپاسخ یت،قانون، شفاف یتها عبارت است از: مشارکت، حاکمسازمان ینخوب از نظر ا یحکمران یارهایمع

  (.13۹5 ی،)گرج یریپذیتو مسئول ییو کارا یاثربخش

 متعالیحکمرانی 

 یحکمران»آن  یالگوها ینهمتربوده و از جمله م «ینظام انقالب» یهاسالم ناب و نظر یبرخاسته از مبان گرا،یتعال یندیفرا« تحوّل یحکمران»

الگوی جامعه توسعه  معنوی انسان، ارائهتوجهی به بعد های نظری و عملکردی در حکمرانی خوب، یعنی بیتوجه به کاستی با است. «یهمردم پا

با ، که (متعالی)ایسته های فلسفه اعتقادی لیبرالیسم و اومانیسم، الگویی از حکمرانی تحت عنوان حکمرانی شیافته کامل مادی و متکی به ضعف

 ،13۹7ایش، صالحی، ابطحی، آر)یده است می سازگاری دارد، پیشنهاد گردالب اسالمی و نظام انقالهای مسلمانان، کشورهای اسافکار و اندیشه

نیست  م پیشرفت مادی هدفالدر دیدگاه اس. (3۰همان، ص ) است حکمرانی خوب در یك فرهنگ مادی شکل گرفته و رشد نموده. (28ص 

در ت در جامعه است. ساز برقراری عدالای برای رشد انسان و زمینهثروت، قدرت و علم وسیله .ای برای رشد و تعالی انسان استبلکه وسیله

به سعادت دنیوی و  شود که مبتنی بر یك نظام ارزشی الهی همچون اسالم برای نیلحکمرانی گفته میای از حکمرانی متعالی به شیوهحقیقت، 

خداست و تنها ت از آن باشد. بر اساس نظریه حکمرانی متعالی، حکوممطرح میتر های گستردهدر یك حوزه جغرافیایی و یا حوزه اخروی مردم

باشند که از تزکیه نفس و مقبولیت برخوردار بوده و یحکمرانان تا زمانی دارای مشروعیت م ،به این دلیل .تواند بر انسان حکم برانداوست که می

حکمرانی . های حکمرانی استمهمترین شاخصه در حکمرانی متعالی، داشتن مولفۀ تعالی در تك تك حوزه .تنها مجری احکام الهی باشند

عاتی مناسب برای افزایش الطهای اتر، با تأکید بر توسعه نظامجویانهگرا در مقایسه با حکمرانی سالم و حکمرانی خوب، رویکردی است تکاملتعالی

زت، پورع) کندشفافیتی مبتنی بر اصول قانونی و دموکراسی که قدرت عزل و برکناری حکومت فاسد و غیرپاسخگو را فراهم می، شفافیت

13۹۰ :285-288(. 

 امور حاکمیتی
کشور است  یتآن موجب اقتدار و حاکم تحقق است که یآن دسته از امور یتیامورحاکم، 1( قانون مدیریت خدمات کشوری8مطابق با ماده )

  .شودینم یگراند دهافاست یبرا یتنوع خدمات موجب محدود یناز ا مندیبهره و یدهشامل همه اقشار جامعه گرد یتبدون محدود آن و منافع

 یاجتماع ینعدالت و تأم یبرقرار -ب .یاسیو س یفرهنگ ی،اجتماع اقتصادی، یهاو نظارت در بخش یزیربرنامه گذاری،یاستس -الف :یلقب از

 یالزم برا هاییتو مز هاینهنمودن زم فراهم -د حقوق مردم. ییعتض و از انحصار یریرقابت و جلوگ یسالم برا یفضا یجادا -ج. درآمد یعو باز توز

کشور و  یارض یتظ تمامفح -و .یامور قضائ اداره و یتاستقرار نظم و امن ی،امور ثبت ی،گذارقانون -هـ .یکاریکشور و رفع فقر و ب توسعه رشد و

 ی،عموم یهمال ی،اداره امور داخل -ح .یاسالم یرانی،ا هویت از یانتو ص یاسالم یاخالق، فرهنگ و مبان یجترو -ز .یمل دفاع و یدفاع آمادگی یجادا

 یفرهنگ میراث و یعیاظت از منابع طبفو ح یستز یطظ محفح -ط .یخارج روابط روابط کار و یمتنظ

 بیانیه گام دوم انقالب
معظم انقالب منتشر شد؛  بهمن از سوی رهبر 22بعد از جشن پیروزی چهل سالگی انقالب و پس از « 2گام دوم انقالب اسالمی»بیانیه 

نقش »هایی از آن به اقتصادی و فرهنگی مطرح کردند که بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی،له در این بیانیه رهنمودهایی را در حوزهمعظم

 است. در آینده پرداخته شده« نیروی انسانی و جوانان
                                                        

 1۰۹7۴۰/385، شماره ۰8/۰7/1386مصوب  1
 22/11/13۹7 تاریخ در اسالمی انقالب پیروزی سالگرد چهلمین مناسبت به انقالب رهبرمعظم بیانیه  2
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 و ابتکار و خالقیت تقویت"به موضوع  ( صراحتا137۹( در بخش معدن )ی)مد ظله العال یمقام معظم رهبر یابالغ هاییاستس 2در بند 

، ، مهندسی، اقتصادیبنیادی شناسیزمین و گسترش پژوهش و تعمیق انسانی نیروی تربیت و آموزش سطح ارتقا و نوین هایآوریفن به دستیابی

 است.اشاره شده  "کشور از ذخایر معدنی مناسب برداریبهره برای و دریایی محیطی

 یتظرف ینترمهم ،ینیو د یمانیا یلو اص یقعم یربنایمستعد و کارآمد با ز یانسان نیروی"سرتیتر ، گام دوم انقالب یانیهدر ب طورینهم

 :آمده است "کشور یدبخشام

 یعیطب یهاتیظرفکه از نظر  کنندیم یزندگ یاست که در کشور یندر نظر داشته باشند، ا سازانیندهآ یدکه با یمهمّ ینکته»

بلند و  هایاستفاده مانده است. همّتکم یا استفادهیاندرکاران تاکنون ببا غفلت دست هایتظرف یناز ا یاریاست و بس یرنظکم ی،و انسان

 ینترکند. مهم یجادجهش ا یواقع یکشور به معن یو معنو یمادّ یشرفتها را فعّال و در پخواهند توانست آن ی،و انقالب انجو هاییزهانگ

سال که  ۴۰ یرجوان ز یّتاست. جمع ینیو د یمانیا یلو اص یقعم یربنایمستعد و کارآمد با ز یانسان یرویکشور، ن یدبخشام یّتظرف

 یننفر در سن یلیونم 36کشور است.  یبرا یاست، فرصت ارزشمند 6۰ یدر دهه یجادشدها ّیتیجمع جمو ییجهاز آن نت یبخش مهمّ

انبوه  ی،آموختگان علوم و مهندسدوّم جهان در دانش یرتبه ی،عال یالتتحص ینفر دارا یلیونم 1۴به  یكنزد ی،سالگ ۴۰و  15 ییانهم

که به  یشمندیجوانان محقّق و اند یرکشورند و جمع چشمگ یبرا یتالش جهاد یرشد کرده و آماده یانقالب ییهکه با روح یجوانان

قابل با آن  یمادّ یاندوخته یچکشور است که ه یبرا یمیثروت عظ هاینا .اشتغال دارند یرهو غ ینعتص، یفرهنگ ی،علم هایینشآفر

 (22/11/13۹7، دوم گام هیانیب ،یاخامنه امام) «.ستین یسهمقا

اکتشاف  نقش اهمیت و محورهای بالقوه کشور و توزیع عدالتبر استفاده از ظرفیت درخصوص اقتصاد مستقلّ مبتنیاز سوی دیگر ایشان 

 اند:فرمودهذخایر معدنی در تحقق این امر 
با فعّال کردن و  توانندیو خردمند م زهیکارآمد و پُرانگ رانیکه مد دهدیم لیرا تشک یطوالن یکشور فهرست یمادّ یهافرصت» 

نفس کنند اعتمادبه یدارا یواقع یو به معن ازینیداده و کشور را ثروتمند و ب شیافزا انینما یرا با جهش یملّ یاز آن، درآمدها یریگبهره

 میجهان است: منابع عظ یمعدن ریدرصد ذخا 7 یجهان، دارا تیّدرصد جمع كیبا دارا بودن  رانی. اندیرا برطرف نما یو مشکالت کنون

 هیهمسا 15با داشتن  یابازار بزرگ منطقه ،یشرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّ انیم ییایجغراف یاستثنائ تیموقع ،ینیرزمیز

اقتصاد بزرگ و متنوّع،  ،یو باغ یبا محصوالت متنوّع کشاورز نیزم یزیخحاصل ،یطوالن ییایسواحل در ت،یّمعج ونیلیم 6۰۰با 

 یهاتیّاز نظر ظرف رانیاست که ا نخورده مانده است. گفته شدهدست هاتیّاز ظرف یاریکشور است؛ بس یهاتیّاز ظرف ییهابخش

بزرگ را  بیع نیتوانست ا دیشما جوانان مؤمن و پُرتالش خواه شكیاست. ب هاناوّل ج یدر رتبه یو انسان یعیطب ینشدهاستفاده

نشده باشد و استفاده یهاتیّظرف زیگذشته و ن یاز دستاوردها یبردارزمان تمرکز بر بهره دیانداز، بادوّم چشم ی. دههدیبرطرف کن

 (22/11/13۹7همان،) «.ابدیارتقاء  یو اقتصاد ملّ دیکشور از جمله در بخش تول شرفتیپ

 شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین
دامنه پردازد. گرچه برداری منابع زمینی میشناسی و معدن گرایشی از علوم و فنون است که به پژوهش، اکتشاف، حفظ زمین و بهرهزمین

چه که انسان در اختیار دارد، توان بر این باور بود که هر آناین بخش از دانش بشری برای بسیاری ناشناخته است، اما در یك نگرش منطقی می

ستقیم از زمین گرفته مییا به سوب به منابع زمینیشود و یا فرآوردهصورت م ست که من شت کگونهاند، بههایی ا ه تالش ای که باید اذعان دا

شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مندی بیشتر انسان از سیاره زمین است )سازمان زمینپژوهشگران علوم زمین در راستای شناخت بهتر و بهره

1۴۰۰.) 

و تولید ثروت از راه تولید اطالعات پایه، کشــف ذخایر جدید معدنی "شــناســی و اکتشــافات معدنی در دو حوزه های ســازمان زمینفعالیت

شاء"و  "معرفی مناطق امیدبخش شت ثروت از راه من سزایی در که هر دو نقش به "شناختییابی و پایش مخاطرات طبیعی زمینحفظ و نگهدا

سیم می سازمان با بهرهتولید ناخالص ملی و داخلی دارند، تق صص خود جهت انجام شود. این  شناس و متخ گیری از ظرفیت و توان نیروی کار

شافی بهقاتی زمینمطالعات تحقی سی و اکت شف شنا ضمن ایجاد ارزش افزوده، با ک ستره ایران زمین عمالً  عنوان وظیفه حاکمیتی دولت در گ

شود. این سازمان نماید و سبب ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی پایدار بخش خصوصی میذخایر فلزی و غیرفلزی برای کشور ثروت تولید می

 ییشــناســا و یشــناســنیزم هیپا اطالعات دیتول ،یمعدن ریذخا شیپا و هدفمند اکتشــاف یاجرا در خود یتیحاکم فیوظا به عمل یراســتا در

ی کارآمدی را در این حوزه مورد تعلیم و نماید تا نیروهادارد و سـعی میمیبراز هدر رفت ثروت، گام  یریجهت جلوگ یشـناختنیزم مخاطرات
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ـــك در تربیت قرار دهد و بی ـــکانش ـــتعد و توانمند برای توجه به ظرفیتآینده س ها و تبدیل آن به داران این حوزه از میان همین نیروی مس

 ها جایگزین خواهند شد.  فرصت

 پیشینه تجربی

ـــنعت و معدن روری کل عوامل داندازه گیری و تحلیل عوامل موثر در بهره( در تحقیقی با عنوان 1383امینی )  ـــاخص، بخش ص های ش

ـلهبهر ـوام ـرای دوره  (TFP) وری نیروی کار، سرمایه، انرژی و کل ع ـدن، ب تحلیل را گیری و روند آن اندازه 13۴6ـ 1381بخش صنعت و مع

های واقعی استفاده از سرمایه، نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی دستمزدهای واقعی، هزینهدهد نشان میایج به دست آمده، . نتاست نموده

اثر مثبت و سرمایه سرانه اثر منفی دارد. سرعت تعدیل در این بخش  ،وری کل عواملبهره بربه کل اشتغال و نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه 

وری کل عوامل را پر کنند. این کندی بیشتر مطلوب و واقعی بهره کشد تا کارفرمایان شکاف بین سطحسال طول می 3نسبتا کند است و حدود 

 .ناشی از انعطاف ناپذیری بازار کار است

ـــعی نموده تا  راهبردهای پیوند آموزش عالی با نیازهای بازارکار( در پژوهش خود با عنوان آموزش عالی: 1383عزیزی ) عالوه بر تحلیل س

ـــوص ارتباط آموزش عالی ـــتحکام و تداوم پیوند این دو بخش مهم اجتماعی و  مبانی نظری در خص ـــبی برای اس با بازارکار، راهبردهای مناس

 نماید. اقتصادی ارائه 

سرو و همکاران ) شتغال در ایران( در تحقیق خود با عنوان 13۹6سهیل  سعه آموزش عالی و ا سبت تو سی ن هدف ( با 1368 – 13۹6) برر

شتغال»دستیابی به  شتغال در ایران»و مسئله آن « نگاه دستگاهی به آموزش عالی و ا سبت توسعه آموزش عالی با ا کیفی »از روش « بررسی ن

ستفاده « بنیادداده س هنمودا سبت کمی وجود دارد و بیش از . تا شتغال در ایران ن ست که میان آموزش عالی و ا شان داده ا نتیجه این تحقیق ن

صد فارغد ۴۰ شور بهر شتغال ک شگاهی در نظام ا صیالن دان شدهالتح ضای محوری بر نیاز محوری در آموزش عالی و  ،اندکارگیری ن بنابراین تقا

عنوان های آموزش عالی بهرو نسبت میان این دو کم است. بر این اساس رویکرد دستگاهی در استفاده از خروجیتر و ازایناشتغال ایران پررنگ

 .توان رویکرد دستگاهی را در دو نظام مزبور در ایران برقرار دانستهای نظام اشتغال برقرار نشده است و نمیورودی

سان( در پژوهش خود با عنوان 13۹7امینی و همکاران ) سرمایه ان سعه بر و تحقیق و  ینقش  ارزش  در بخش معدن،کل عوامل  یوربهرهتو

ه است. نمود اندازه گیری1375-13۹۴شاخص مقداری دیویژیا به تفکیك هفت فعالیت معدنی در دوره با یك روش ابتکاری مبتنی بر را افزوده 

بررســی به طور  های معدنی در دوره موردوری کل عوامل در فعالیتنتایج اندازه گیری بهره وری کل عوامل نشــانگر آن اســت که شــاخص بهره

ساالنه حدود سط  ست و  6/2متو صدافزایش یافته ا صد 2/2۹حدوددر شد در شدارزش افزوده کل فعالیت از ر وری کل بهره های معدنی از راه ر

های تابلویی به روش گشتاورهای تعمیم یافته شناسایی شده است. نتایج حاصل عوامل، تامین شده است. نقش سرمایه انسانی با استفاده از داده

ای از سرمایه انسانی، سرمایه شاغالن دارای آموزش عالی به عنوان نماینده یرهای درصدالگو به روش پانل دیتا نشانگر آن است که متغ از برآورد

وری کل عوامل دارند. در بین متغیرهای اشــاره شــده، ســرمایه تحقیق و تحقیق و توســعه و مقیاس فعالیت معادن تاثیر مثبت و معنادار بر بهره

 .اندوری داشتههتری بر بهرتوسعه و سرمایه انسانی تاثیر به مراتب کم

و  هیثانو لیبا اســتفاده از روش تحل یو اشــتغال در دانشــگاه پس از انقالب اســالم یآموزش عال(، در پژوهش خود با عنوان 13۹8صــفری )

سکن در ادوار بعد از انقالب و در چارچوب نظر یسرشمار یهاداده سانی و نظر  هیسرما  هیآمار و نفوس م ست مرتبط با آ اتیان شان داده ا ن، ن

سبت م ص شییروند افزا انیدر ن شگاهی و  النیفارغ التح شتغال آنان، نمی  سرانهدان سانییتوان از روند ا سال ک مختلف بعد از انقالب  یهادر 

سالمی و در م صله  یدو جنس نام برد. به نحو انیا سانی می هیسرما 1365 -1375نظریه که در فا سترش آ نییتواند تبان موزش عالی کننده گ

گسترش آموزش عالی پاسخ  ییبه پرسش چرا تواندنمی به خصوص در مورد زنان، هینظر نیا، 1375های بعد از در کشورمان باشد، اما در سال

شتغال فارغ التحص یاقانع کننده سترش آموزش عالی و ا شگاهی متفاوت النیبدهد و منطق عدم ارتباط گ شگاهی در مورد زنان و مردان دان  دان

 است.

ــ یریو به کارگ یطراح(، در تحقیق خود با عنوان 13۹8فنودی و همکاران ) ــتمیس ــتفاده از روش  معادن یوربهره یابیخبره در ارز س با اس

 لیو استفاده بهتر از زمان را تسه یریگمیتصم ندیحل، فرآراه انتخاب  مشکل، صیدانش، تشخ تیریمد کردیبر اساس روسیستم هوشمند خبره 
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 اســتیســ هیو ارا یابیارز ،یریگاندازه اندازه یبرا یکیرابط کاربر گراف كیبر قاعده همراه با  یخبره مبتن ســتمیســ كی ق،یتحق نیکند. در ایم

صله شده است.  یسازادهیپو  یطراح یوربهره تیریدر معادن مطابق با چرخه مد یوربهبود بهره  دهدرا ارائه میبهبود  استیهفت سنتایج حا

 ستمیس یپس از اجرا نیچناست. هم "یمنابع انسان تیریمد"و  "دیتول ندیبهبود فرآ" استیمربوط به س بیسهم به ترت نیو کمتر نیشتریکه ب

 به دست آمد.  تیاهم نیشتریبدرصد دارای  56 تیبا اهم "یکاهش مصرف انرژ" استیس ،یاستنتاج فاز

 روش پژوهش -3

 ییچرا یینو تب یحآنچه هست به تشر یرسازیعالوه بر تصو  یلی،تحل -یفیتوص یقشده است تا با استفاده از روش تحق یپژوهش سع یندر ا

 یو مباحث نظر یاتبرجستجو در ادب یهپژوهش، با تک ینپرداخته شود. در ا یو معدن یمسئله موجود و ابعاد آن از منظر منابع انسان یتوضع

منابع در  یفعل موقعیت از مندنظام یفیشده تا با توص یپرداخته شده است و سع یتوضع یبه بررس نظری، بقسوا و هاداده ریگردآو یق،تحق

 هااز پژوهش یلقب ینا کهین. نظر به ایردقرار گ یحاز آن، مورد مطالعه و تشر یو موارد ناش یقمسئله تحق ی،آت یطشرا بینییشو پ ینحوزه علوم زم

و  یرانمد یقلمرو کار گذارییاستو س گیرییمدر تصم یقتحق ینحاصله از ا یجنتا شك،یب یردهم مورد توجه قرار گ یبعد کاربرد از تواندمی

 یتحول و تعال یجادا یطهدر ح یضرور یامر ینده،آ یتموقع یححاکم و تشر یتخواهد داشت. لذا دانستن وضع ییرتبه نقش به سزا یمسئوالن عال

 .رسدیبه نظر م نگرییندهو آ رسازیاستوا یهبر پا

 های پژوهشیافته -4

دولت در حوزه علوم زمین، معدن و  یچرخه حکمران یتی،حاکم یفوظا یمتول یانسان یرویهدفمند ن یزیرموضوع برنامه به عدم توجه کافی

ریزی هدفمند نیروی انسانی و اتصال حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه، با جهت برنامه ،در این پژوهشتحت تاثیر قرار داده است.  را صنایع معدنی

نرخ نزولی قابل توجه تعداد نیروی ، شناسی و اکتشافحصیالن حوزه زمینوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آمار دانشجویان و فارغ التهمکاری 

ن فارغ التحصیالن فیت بخش دولتی و خصوصی نیز برای جذب ایظر ،. از طرفی، آورده شده استسال گذشته 1۰تربیت شده در این حوزه طی 

 .به تصویر کشیده شده است 1در شکل شماره  افولبه . این چرخه رو رو به کاهش است

 

 زمینعلوم  زیرساختیو  معدنی ذخایر راهبریدولت در  حاکمیتاضمحالل چرخه  1شکل   

 
 

 

 

 

 دانشگاه

بخش 

 خصوصی

بخش 

دولتی 

 )حاکمیت(

تربیت 

متخصص در 

حوزه علوم 

نقش نظارتی و راهبردی  زمین و معدن

 بر ذخایر کل کشور

 نقش سرمایه گذاری و اشتغال زایی 

های کاهش شرکت

 مهندسی مشاور

 بازنشستگی و خروج نیروهای متخصص و مجرب.1

 ریزی برای مدیریت دانشعدم برنامه.2
های عدم جذب نیروی جایگزین باتوجه به سیاست.3

 کالن

از بین 

رفتن بازار 

 کار 

شناسی  و اکتشافناکارآمدی حاکمیت در زمین  
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 تحلیل حلقه اول چرخه حکمرانی: دانشگاه. 4-1
طی  یشناسینزم و یامعدن، جغراف یهادر رشتهنیروی متخصص  آمار بلکه سقوط ،نه تنها کاهشبه وضوح  3و  2باتوجه به اشکال شماره 

مطابق با  کشور یقاتو تحق یوزارت علوم، فناور یآموزش عال یزیرمؤسسه پژوهش و برنامهآمار دریافتی از  قابل مشاهده است. ،سال اخیر 1۰

 ،13۹۰کاهش نسبت به سال  %۴5آموختگان کاهش و دانش %5۴که دانشجویان با  دهدهای صورت گرفته نشان میو تحلیل (1جدول شماره )

استمرار چرخه حکمرانی معدن و علوم زمین خواهد بود، چرا که با نابودی حلقه اول، اند، که این موضوع زنگ خطری برای تقریبا به نصف رسیده

اجزای بعدی چرخه نیز دچار بحران کمبود نیروی انسانی برای پیشبرد وظایف حاکمیتی و به تبع آن نتایج اقتصادی و اجتماعی در سطح کالن 

 در برخواهد داشت.را 

 
 13۹۰-13۹۹از سال  یشناسینزم و یامعدن، جغراف یهادر رشته یانتعداد دانشجو 2شکل   

 کشور( قاتیو تحق یوزارت علوم، فناور یآموزش عال یزیرمؤسسه پژوهش و برنامه :)منبع

 
 13۹۰-13۹۹از سال  یشناسینزمو  یاجغرافمعدن،  یهادر رشته موختگانآتعداد دانش 3 شکل  

 (کشور قاتیتحق و یفناور علوم، وزارت یآموزش عال یزیرمؤسسه پژوهش و برنامه)منبع: 
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 شناسیزمینو  های معدن، جغرافیاموختگان رشتهآدرصد کاهش دانشجویان و دانش 1 جدول

 سال تحصیلی
 آموخته دانش دانشجو

 کاهش ددرص تعداد درصد کاهش تعداد

1390-91 ۴56512۰   67623۹   

1391-92 ۴۰۰7368 -12 721113 7 

1392-93 373۴۹۰1 -7 666585 -8 

1393-94 35۹2۰1۴ -۴ 55۹8۹۰ -16 

1394-95 2۹631۰1 -18 5۴78۹8 -2 

1395-96 28۰۴127 -5 ۴87378 -11 

1396-97 2۴35۰۹6 -13 ۴31133 -12 

1397-98 2287۰37 -6 37157۹ -1۴ 

1398-99 21۰8738 -8     

 

 1390ل پایه به سادرصد کاهش نسبت 
 دانش آموخته دانشجو

-5۴ -۴5 

 

  برای جذب نیروهای متخصص خصوصی و دولتی ظرفیت بخشچرخه حکمرانی:  دوم تحلیل حلقه. 4-2
توان در سامانه ساجار سازمان که مصداق این امر را میرو به کاهش است متخصص  یروهایجذب ن یبرا یو دولت یبخش خصوص یتظرف

های مهندسین مشاور طی سالیان اخیر است مشاهده نمود. در بدنه دولت از جمله این بودجه کشور که نشان دهنده آمار کاهنده شرکتبرنامه و 

های حاکمیتی، مجوزهای استخدامی صادر شده نه تنها به دلیل عدم تامین اعتبار سازمان نیز با وجود چارچوب قانونی برای جذب نیرو در دستگاه

  دهد.های حاکمیتی را نمیی کالن پروژهتکافوی اجراحتی ، بلکه معطل مانده
گذاران این نظام از نیازها و داشــتن اطالع دقیق و به هنگام ســیاســت ممستلزعالی  زشآموکز امرو ها هنشگادا دیقتصاا نقش بمطلو ییفاا

ست که تحقق شرایط بنگاه ست. بدیهی ا شدت در حال تحول ا ست که به  صادی ا شگاههای اقت ها و این امر به تحکیم پیوندها و روابط بین دان

صالح مکانیزم آموزش و آماده شنهادها میان این دو طرف به منظور ا سهیل تبادل نظرها، تجارب و پی صنعتی، ت ست. مراکز  شجویان ا سازی دان

شتر این ارتباطات چه از طریق بازنگری محتوای برنامه سلما تحکیم هر چه بی شم سی دان سازماندهی مجدد دفاتر های در گاهی و چه در قالب 

شماری را برای دو طرف در گیر این فرآیند در بر خواهد داشت. بنابراین، مدیران مزایای بی ،ارتباط با صنعت یا با اتخاذ راهبردهای مناسب دیگر

های مهارت های آموزشــی وزمینه و محتوای برنامهالتحصــیالن باید تاثیرات مهمی بر های اقتصــادی به عنوان مشــتریان فارغو کارفرمایان بنگاه

 (. 1383آفرین داشته باشند )عزیزی، اشتغال

ها و مراکز آموزش عالی باید در اندازه و ماهیت روابط موجود خود با ( پیشــنهاد شــده اســت، دانشــگاه1۹۹6همچنان که توســط دیرینگ ) 

که به بهبود این روابط و افزایش پاسخگویی موسسات آموزش عالی به نیازهای مراکز یهای مربوطه بازنگری کنند، به طورکارفرمایان و سازمان

 اقتصادی و صنعتی از نظر نیروی انسانی بینجامد. 

را  ینعلوم زم یرساختیو ز یمعدن یرذخا یدولت در راهبر یتچرخه حاکمکه  ،خبرگان نظر برگرفته از های نیروی انسانیدر ادامه چالش

 :به اختصار آورده شده است آن، تبعات و راهکارهای پیشنهادی به همراه دچار بحران کرده است
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 ینعلوم زم یرساختیو ز یمعدن یرذخا یدولت در راهبر یتچرخه حاکم های نیروی انسانیچالش 2 جدول

 راهکار پیامد چالش ردیف

1 
تگی و خروج   ـــ ـــس ــازنش ب

ـــص حوزه  نیروهـای متخص

 زمین شناسیمعدن و 

نیروی  کمبود و تدریجی خروج

ــــانی ـــص جهـت  انس متخص

ــــایی ـــنــاس  برداریبهره و ش

 اضمحالل نتیجه در و معادن از

 معدنکاری حاکمیت چرخه

ـــص نیروهای جذب .1 ـــتگاه در متخص  هایدس

حاکمیتی مطابق قوانین باالدستی براساس مجوزهای 
ستخدامی و اداری سازمان شور ا  به اعتبار تامین و ک

 کشور بودجه و برنامه سازمان موقع

ندســـازی پروژه اجرای .2 قال و توانم  دانش انت

 طرح قالب در ســـاعت نفر ۹۰،۰۰۰ از شیب ضـــمنی

سی نظام سازمان همکاری با «دانش مدیریت»  مهند

 عالی آموزش موسسات و هادانشگاه معدن،

2 

ــت نیروهای  حفظ و نگهداش

هده دار  که ع خدمتی  ید خر

-فنیوظــایف حــاکمیتی و 

با وجود  تخصــصــی هســتند

-1۰کســب تجربه متوســط 

 سال در سازمان 15

 خـدمـت از ترك و مهــاجرت

یل یت عدم بدل ـــغلی امن  ش

ـــب نبود و  و حقوق میان تناس

ستمزد صی ظرفیت و د ص  تخ

 افراد این

ماندهی طرح اجرای ـــا  خدمت خرید  هاینیروی س

 گزینیشایسته براساس

3 
آمار رو به افول دانشــجویان 

ــارغ  و ـــیالن حوزه ف التحص

 شناسی و معدنزمین

قه رفتن بین از غازین حل  و آ
که نیروی عدن بخش محر  و م

 شناسی زمین

مه نا ند ریزیبر کت با هدفم  علوم، وزارت مشــــار
ضه میان تعادل برقراری جهت فناوری و تحقیقات  عر

 حوزه این در انسانی نیروی تقاضای و

4 
فیــت جــذب  ظر هش  کــا

ـــص در دو  های متخص نیرو

 خصوصی و دولتیبخش 

 :دولتی بخش

فوی عــدم جوزهــای تکــا  م

 براساس شده صادر استخدامی

 کشور نیاز

 :خصوصی بخش

خش تمــایــل عــدم .1  ب

 گذاری سرمایه برای خصوصی

 معادن از برداری بهره و

کافوی عدم .2 بارات ت  اعت

ـــيــاریبرون جهــت دولتی  س

 و خصوصی بخش به هافعالیت

 هاآن مستمر رونق

یت: دولتی بخش .1 ندی اولو  برای نیرو جذب ب

 یراهبرد و حاکمیتی مشاغل

شویق: خصوصی بخش .2  بخش گذاریسرمایه ت

 مشاور مهندسین هایشرکت تقویت و خصوصی

 

 معدنی در کشورو منابع  اکتشاف ذخایر . 4-3

اما متاسفانه شاید کمترین توجه و  شودطور که پیشتر نیز اشاره شده، اکتشاف به عنوان اولین حلقه در چرخه معدنکاری محسوب میهمان

سازمان نظر در ست. در حقیقت،  شاف معطوف ا سی در دنیا نقش دیدههای زمینمعدنکاری به اکت های آینده در حوزه علوم زمین را در بانشنا

ستند. از اینبخش پایش ذخایر معدنی و تولید اطالعات پایه، عهده سرزمینی منادار ه شور میرو پایش ذخایر و آمایش  تواند گام بع موجود در ک

 یرویو ن یاقتصاد ییشکوفا، یصادرات و واردات مواد معدن یاستاصالح س، / مصرف یدتول یزانو م یمعدن یرذخا ینب یتعادل بخش موثری در 

 یرذخا یتهدفمند در حوزه اکتشاف با توجه به ظرف یزیربرنامهو  ینسرزم یشآما یدر راستا ینیاز توان سرزم یریگبهره، کشور یعمحرکه صنا

 را به دنبال داشته باشد.  موجود

شناسی در انجام های زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از ابتدای تاسیس خود کشف ذخایر معدنی و به کارگیری روشسازمان زمین

سال  ست. اما از  ستور کار خود قرار داده ا شاف ذخایر معدنی به1377این مطالعات را در د شورای عالی اداری، وظیفه اکت صوبه  طور ، طبق م
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شیمی،  شاف به روش ژئوفیزیك هوایی، ژئو شافی از جمله اکت ضر در انجام فرآیندهای نوین اکت شد و در حال حا سازمان واگذار  سمی به این  ر

 ژیك و هیدروژئوشیمی پیشرو است. اکتشاف عمقی ذخایر پنهان، اکتشاف عناصر نادر خاکی، اکتشاف ذخایر استرات

های اکتشافی کشور، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای وظایف حاکمیتی مرتبط با وجود عواملی چون واگرایی در اتخاذ سیاست

اولیه معدنی موردنیاز های اکتشافی و بروز بحران مواد های مختلف در این حوزه موجب کاهش بازدهی فعالیتکاریکشف ذخایرمعدنی و موازی

صنایع شده تا جایی که در برخی موارد آمار موجود بیانگر کاهش شدید ذخایری چون سنگ آهن، سرب و روی، بوکسیت، مس و طال در کشور، 

نبود طی سالیان اخیر شده است. در حال حاضر مرزبندی ساختاری میان منابع مالی و نیروهای انسانی متخصص در حوزه اکتشاف و همچنین 

وجود آمدن کالفی سردرگم در بخش کشف ذخایرمعدنی و به تبع آن وجود ضعف شناسی و اکتشافی باعث بهبرنامه هدفمند و خردمندانه زمین

و اتخاذ  شناسی و اکتشافیهای زمینفعالیت های معدنی نیازمند رفع چالشاست که تسریع در اجرای پروژهدر چرخه بخش معدن کشور شده 

ها به همراه در ادامه برخی از این چالش، به عنوان نقطه آغازین توســـعه معدنکاری کشـــور اســـت. هامتناســـب برای برطرف نمودن آنتدابیر 

 آورده شده است: با استفاده از نظر خبرگان حوزه زمین و معدن راهکارهای پیشنهادی

 

 اکتشاف ذخایر و منابع معدنی راهکارهایها و چالش 3جدول 

 

 

 

 راهکار شرح چالش شرح  چالش

ون
قان

 و ی
ص

ص
خ

ت
 ی

 گذاری واحد در امر اکتشاف و . فقدان سیاست1

 تجمیع اطالعات پایه حاصل از آن

ــتفاده از ظرفیت · ــیم وظایف اس ــوص تقس های معطل مانده قانونی در خص

 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و ...( 7اکتشاف )به عنوان مثال ماده 

 نامه سازمانشناسی و تدوین اساساصالح قانون تاسیس سازمان زمین ·

سازمان زمین · شور با محوریت  شاف ک شورای عالی اکت شکیل  سی و ت شنا

 برندسازی

 . زمانبر بودن فرآیند تبدیل کانسارها به معدن 2

 برداری()اکتشاف تا بهره

ســال زمان  7بر اســاس اســتانداردهای جهانی این فرآیند در دنیا نزدیك به 

شورمان با دنیا م سه ک سفانه در مقای شویم این نرخ توجه مینیاز دارد اما متا

سط بیش از  صورت تقریبی و متو شد که این امر سال می 2۰در ایران به  با

شـــك موجب کاهش بازدهی و اثربخشـــی فرآیند معدنکاری در کشـــور بی

ـــاف ذخایر معدنی از نظر  ـــد. وجود نهاد حاکمیتی در حوزه اکتش خواهد ش

ــتماتیك بود ــیس ن آن به هدفمندی عملیات، چندوجهی بودن عملیات و س

 نحو چشمگیری بر کاهش زمان این فرآیند تاثیرگذار است. 

 تخصصی حاکمیتی بر روند-. فقدان نظارت فنی3

 صدور امتیازات اکتشافی در چرخه تولید اطالعات پایه 

ستم · سی ستفاده از فتقویت  های نوین ناوریهای نظارتی فنی و اجرایی و ا

شـورای عالی اداری به شـماره شـناسـی وفق مصـوبه توسـط سـازمان زمین

 31/۰6/1377مورخ  1۰3۹6/12/1

 هوشمندسازی بخش معدن کشور ·

 شناسیهای زمینفقدان بانك جامع اطالعات و داده. ۴

 و اکتشافی 

شور معدنی ذخایر پایش طرح اجرای · سی زمین سازمان محوریت با ک  شنا

 کشور معدنی اکتشافات و

شناسی و اکتشافات معدنی ای سازمان زمیناساسنامهاستفاده از ظرفیت  ·

شاف ذخایر معدنی  شور جهت راهبرد و تجمیع اطالعات علوم زمین و اکت ک

 های مسئولبا همکاری دستگاه

 معادن قانون( 5) ماده( 3) تبصره اجرای پیگیری ·

 معدن کاداستر سامانه فنی ارتقای و بروزرسانی ·
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ست از مهمترین چالشهمان شده ا صا بیان  شخ شاف منابع معدنی میهای پیشطور که در جدول هم م شاره روی اکت توان به موارد زیر ا

 داشت:

  (آوریبروز -)پوشش معدنیو  زیرساختی پایهکمبود اطالعات 

  حاصل از آن یهاطالعات پا تجمیعواحد در امر اکتشاف و  سیاستگذاریفقدان 

 شاف تا  یلتبد یندزمانبر بودن فرآ سارها به معدن )اکت ست. به (برداریبهرهکان سیار زمانبر ا شور ب شافی در ک ، انجام عملیات اکت

ن است که ایسال را به خود اختصاص داده است و این در حالی 16طور مثال در معدن طالی زرشوران این بازه چیزی نزدیك به 

صادیانجامد و لذا نتیجه این فرآیند در بازه زمانی کوتاهتر میسال به طول می 6تا  5فرآیند در دنیا به طور میانگین  تر تواند اقت

 نیز باشد. 

  یهاطالعات پا یددر چرخه تول یاکتشاف یازاتبر روند صدور امت یتیحاکم یتخصص-فنیفقدان نظارت 

  صار شیانح صرفاٌ د بخ شور  ساحت ک شرکت دولت یارر اختاز م از ورود  یریو جلوگ یزمان یتبدون محدود یدولت یمهو ن یچند 

 یبخش خصوص

 یقعم یکمبود اطالعات اکتشاف  

  در چرخه معدن خصوصیبخش  گذاری سرمایهجهت  حمایتیشفاف و  قوانینعدم وجود 

شور ما، از  ست،مورد  35در جهان، زایی محیط کانه ۴8در ک شده ا صوص آمایش ذخایر معدنی آهن در  شناخته  لیکن به طور مثال در خ

شکل  شور مطابق با  ست.برداری از این ذخیره معدنی سال از عمر بهره 1۴ترین حالت، بینانهکه در خوش توان پی بردمی، ۴ک سترس ا  قابل د

صورت عدم برنامه سالبنابراین در  ستفاده بهینه طی  سب جهت ا شیریزی منا ستلزم  های آتی با چال سی روبرو خواهیم بود و این مهم م سا ا

 باشد. مدیریت منابع موجود و اجرای طرح آمایش و پایش ذخایر معدنی در کشور می

است و  شده مشخص ذخایر، حجم کل 13۹8وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال  کشف صادر شده هایگواهیبر اساس  نیز ۴در جدول 

 محاسبه شده است.  برداریقابل بهره خایراستفاده از ذمانده جهت باقی هایو سال تولیدمتوسط  بینیپیشمبنا  ینبر ا

 

 (World Mining Data)منبع:  آینده هایسال طیکشور  معدنی ذخایر بحرانی وضعیت بینیپیش 4جدول 

 

 

 ردیف
 گواهیبر اساس  معدنی ذخیرهحجم 

 تن( یلیون)م 1398کشف صادره تا سال 

 تولیدمتوسط 

 سالیانه

 (تن میلیون)

اتمام  بینیپیش

 )سال( ذخیره

مانده باقیتعداد سال 

از  برداریجهت بهره

 ذخایر

 1۴ 1۴11 ۹3 271۹ آهن

)بدون احتساب  رویسرب و 

 آباد( مهدیمعدن 
21۴ 3.8 1۴38 3۹ 

 1۴ 1۴13  81 2۹۰1 کانسنگ مس

 1۰ 1۴۰۹ ۰.82 22 بوکسیت
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 (World Mining Data)منبع:  ساله 1۰کمبود ذخایر معدنی طی بازه  4شکل

 

 از توان و گیریو بهره سرزمین آمایش هایسیاست راستایدر  شناسیزمینو  معدنی ذخایر پایشو وضع موجود،  شرایطلذا با توجه به 

در  ریزیو لزوم برنامه بازنگری، ضرورت اکتشافیهدفمند  هایبرنامه تدوینثروت و  تولیددر جهت  شناسیینو زم یاییجغراف ینی،سرزم یتموقع

و  معدنیمنابع  شناساییدر حوزه  ریزیبرنامه یبرا یستیبا ینمورد توجه قرار داده شود. همچن یدبا معدنی ذخایر پایشو  انسانیحوزه منابع 

 اقدام نمود.  پژوهییندهآموجود و  یمعدن یرذخا سرمایهها و ظرفیتاز  بهینه، استفاده کشور حیاتیو  عمرانی هایزیرساخت

در بخش معدن کشور  پایدار اشتغالزاییو  اقتصادی، رشد بهینه گذاریسرمایهتواند سبب میحوزه و رفع موانع موجود  اینشك توجه به بی

به عنوان عناصر کلیدی و  خصوصیگذاران بخش سرمایه برایمشوق  ایجاد همچنینآورد. یخود موجبات تحوالت را فراهم م ینشود که ا

از اقدامات  دیگر یکی نیزوابسته به آن  معدنی صنایعو  معدنیبه سمت تولید مواد  خصوصیتر و سوق دادن بخش سازی هر چه سریعخصوصی

 رسد. میاالجرا به نظر موثر و الزم

 گیریبندی و نتیجهجمع -5

سی صورت گرفتهباتوجه به برر شین های  سمت پی سانی، بخش  در مورد دو جزء حیاتی چرخه حکمرانی علوم زمین و معدن در ق )نیروی ان

و این کاهش تدریجی و عدم برنامه  متخصص رو به رو هستیمدولتی و خصوصی(، پرواضح است که با اضمحالل حلقه اول یعنی نیروی انسانی 

سنجی  صدی  %5۰ منجر کاهشسال اخیر  1۰طی ریزی و نیاز صص در شینیروی متخ ست. بنابراین نیروی محرکه  و خامو شده ا این چرخه 

سعهلزوم برنامه صی( بیش از پیش ریزی هدفمند و تو صو سنجی دقیق و آینده نگرانه بازار کار )بخش دولتی و خ ساس نیاز سانی برا ای نیروی ان

ذاران امر نیز باید با استمرار مطالعه تحوالت و نیازهای اقتصادی گرو مسئوالن آموزش عالی و سیاستاز این و الزم است. اهمیت پیدا کرده است

های کالن اقتصادی را با محوریت نیروی انسانی، انتقال تیاسهای کمی و کیفی مطلع شوند و ساز جنبه کشور در شرایط حال و آینده بازار کار،

 بیشتر قرار دهند. به آنان، مورد بررسی و واکاوی و مهارت آموزی مورد نیاز  ، دانشتجربه

ست که قطعا اهمیت دادن به ظرفیت ضروری ا سعه یافته و قدرتمند توجه به این مهم  شورهای تو سانی در تمامی ک های منابع معدنی و ان

افزایش قدرت اقتصــادی، پایداری منابع طبیعی معدنی و همچنین دســتیابی به اطالعات مناســب جهت توســعه زیرســاختی، عمرانی،  اتموجب

 در حوزه معدن را به همراه خواهد داشته است.گذاران بزرگ ی و همچنین ورود سرمایهمعدن

بخش حاکمیت ، مدیریت دانش سرمایه انسانی در اولویت قرار گیردسازی و توانمندتا اجرای برنامه  الزم است در مورد حلقه دوم از سوی دیگر

تواند و می برخوردار استنیروی کار خبره  توانمندسازیشناسی و اکتشافات معدنی کشور از ظرفیت غنی برای آموزش و از جمله سازمان زمین

عالوه براین برای جایگزینی نیروهای از دست  بخش خصوصی بکارگیرد. آموزشرا برای خود  دانش ضمنی و تجربیات ارزشمند سرمایه انسانی

نگاهی راهبردی گذاران و مسئوالن این حوزه سیاستو  ین و مقررات جذب نیرو در مشاغل حاکمیتی فراهم آیدزمینه اجرای قوان رفته الزم است

ه داشتمحرومیت زدایی  دستاوردهای بلندمدت آن در توسعه پایدار کشور، رشد اقتصادی، برقراری عدالت سرزمینی وبه وظایف حاکمیتی و 

 یسياربرون یبرا یمناسب و اعتبارات کاف یبستر قانون است ستهیشا ،زین مشاور نیمهندس یهاشرکت و یخصوص بخش تیتقو یبرا باشند.

  .شود فراهم یخصوص به یدولت بخش از هاتیفعال
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علوم پایه از جمله شیمی، فیزیك، ریاضیات و علوم زمین، در تمامی کشورهای پیشرفته جهان زیربنای توسعه و پیشرفت جوامع بشری است. 

توان به شناسی به عنوان یك دانش مادر، شالوده بسیاری از امور زیربنایی در صنایع، معادن، عمران و ساختمان است. در این میان میعلم زمین

ها شگاهها، احداث سدها، پاالیهمچنین در ایجاد فضاهای زیرزمینی، تونل .های عمرانی، ساختمانی و راه و شهرسازی اشاره کردجانمایی کالن پروژه

ناپذیر است. از طرفی با توجه به اهمیت موضوع گذار از اقتصاد نفتی شناسی امری انکارهای زمینهای صنعتی، لزوم مطالعات و بررسیشهرك و

های معدنی، اکتشاف ذخایر معدنی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است و علوم زمین نقش اساسی در شناسایی، به اقتصاد مبتنی بر ظرفیت

نقش حیاتی از طرفی  زایی خواهد داشت.برداری از ذخایر معدنی  و به دنبال آن توسعه پایدار، برقراری عدالت سرزمینی و اشتغالهپایش و بهر

های های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و سازمانتوان در وزارتخانهرا به وضوح می علوم زمین و معدن متخصصان

کننده مواد اولیه صنایع و معادن های خصوصی تامینشرکتهمچنین و  و ... ها، مراتع و آبخیزداری، انرژی اتمیمحیط زیست، جنگلحفاظت از 

بازنگری  موضوع به تیآ هایدر پژوهششود می پیشنهادموضوع و نقش این دانش در چرخه حکمرانی متعالی، به اهمیت  باتوجه مشاهده کرد.

 یروین یتوانمندساز برایو د دوره متوسطه پرداخته شو یرشته در کتب درس ینا اهمیت بررسیو  شناسی در کنکور سراسریضریب درس زمین

  شده، اقدام کرد. یاد پیشاز با اهداف  یمعدن یرذخا یشطرح پا یمعدن و اجرا یمانند سازمان نظام مهندس یکار معطل مانده در جوامع صنف
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