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 اسكاتلندي اليل چارلز و( شناسيزمين نقشه اولين كننده تهيه( )9671-9381) اسميت ويليام چون آشنايي نام پيشگامان كه زماني از

 ستا  دويستت از بيش ،دنكر گذاريپايه را مدرن شناسيزمين( برد پي زمين سالي ميليون سن به كه كسي نخستين( )9361-9616)

 .است قرني سابقه داراي شودمي گيريبهره آنها از زمين علوم هايزيرساخت عنوان به اكنون كه آنچه و گذردمي

 دارستي توست  كته ستليمان مستدد در نفتت چتاه اولين رسيدن نفت به از بعد به را شناسيزمين كارهاي اولين بتوان شايد ايران در

 ستازند كستي( 9837ستا ) تتاري  آن تتا زيترا ،علمتي-پژوهشي تا بود اتفاقي واقعه يك بيشتر هم آن كه داد نسبت گرفته صورت

 چتون گتوارا آب داراي ستارانيچشتمه بتا العبتور صتع  كوهستتاني عنتوان بته فقت  زاگتر  تمتامي و شتناختنمتي را آسماري

 .بود معروف... و دز بازفت، كرخه، كارون، هايسرچشمه

 ستازپتو  ستازندهاي و هاسنگ فني-علمي شناخت جز ايچاره ونيميلي درآمدهاي و بيشتر نفت به دسترسي براي دارسي اصحاب

 آن بته خواستتند كته آنچته و دردنگما همت آسماري چون دارينفت سازندهاي شناسايي حد در جهت همين به نداشتند زاگر 

 شدمي ختم زاگر  از يكوچك هايبخش به هم هايافته اين تازه نشد، آگاه كسي شانعلمي هاييافته از هيچگاه ولي يافتند، دست

 بته كشتور شناستيزمين سازمان سيسأت تا سا  67 حدود در غفلت اين. نداشت مطالعات اين از سهمي ايران از باقيمانده سوم دو و

 شتناختيزمتين هتايشتگفتي پتراز سترزمين اين از نقشه برگ يك و نداشتيم شده شناخته سازند يك حتي كه زماني. انداميد درازا

 .بودند كرده دوره هم مقيا بزرگ حد در را كشورشان شناسيزمين غربي اروپاي كشورهاي ،هاگفته به بنا ،نبود موجود

 كترد آغاز سيستماتيك مطالعات اندام با9839 سا  در را خود فعاليت ملل سازمان هايكمك با شناسيزمين سازمان شراي  اين در

 آن حاصتل كته كردنتد ريتزيپايته را ايتران شناستيزمتين اوليته هايساخت زير ملل سازمان كارشناسان با همراه دوم و او  نسل و

 تولد سا  پنداهمين كه امروز به تا بعد هاينسل آن دنبا  به و باشدمي( زاگر  جز به) ايران سراسر 90817777 مقيا  با  هاينقشه

 كانستارهاي شتناخت خيتز،لترزه منتاق  شتناخت چتون ركشو عمراني هايفعاليت نياز مورد هايدانسته از انبوهي باشد،مي سازمان

 .است گرفته قرار همگان استفاده مورد كه اندنموده توليد را زمين علوم به مربوط مسايل بسياري و مختلف

 ملتي پايگتاه ستيسأت بته نستبت هتاشهرستتان در مراكتزي ايداد بر افزون كه بود ايگونه به نيازهايش برحس  سازمان هايفعاليت

 .گمارد همت كرج در كاربردي شناسيزمين هايپژوهش مركز تازگي به و زمين لومع هايهداد

 و خاورميانته متالوژني و تكتونيك شناسي،زمين هاينقشه تهيه واگذاري توانمي دهه 1 اين قو  در سازمان جهاني هايتموفقي از

 .برشمرد شناسي زمين هاينقشه تهيه المللي بين سيونكمي سوي از را جهان و خاورميانه سايزموتكتونيك هاينقشه همچنين

 و وظيفه راه در بتواند فرهيخته و گرامي دوستان شما همكاري و متعا  خداوند عنايات و توجهات سايه در كه است اميدوار سازمان

 .برآيد جامعه انتظار خور در هايموفقيت به دارد دوش بر كه سنگيني وليتئمس

 .  بنمائيم خداوند درگاه از آمرزش قل  برايشان و كنيم خارجي و داخلي از اعم مانگذشته در همكاران از دييا ايندا در دارد جا


