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دانشمندان علوم زمين بازيگران كليدي در ساختن دنياي پايددار "

هاي به خاطر كودكانمان ما بايد قادر باشيم كه از ثروت هستند.

گيري نمدوده بدددون هنصده عدنايا هنهدا را موجود در زمين بهره

هدا  بده وريبهدره منابعي كه تصرار شدني نيستند.، نابود كنيم

عورت گيردكه تعادل ديناميصي زمين پايدار بماند.  اي بايدگونه

 ."هموختگان علوم زمين ميسر استاين امر فقط با ياري دانش
هداي اي است كه در فراخوانعبارت باال يصي از عناوين شعار گونه

 Planet)به مناسبت سال سياره زمين  (UNESCQ)اوليه سازمان يونسصو

Earth) شناسدان بده هنهدا هاي زمدينو به احترام تخصص و توانايي

شناسدان كه با يداري خواسدتن از اتداديده زمدين داده شده است

كره تا كره زمين اين تنها زيست اندتدارك وسيعي ديده (IUGS)دنيا

در  موجود در منظومه خورشيدي را از خطر ندابودي نادات دهندد.

يك سال بين المللي و چه كسي  سوي به«عنوان ديگري از فراخوان 

 همده:» گير اجرايي كار است؟در

 002222شناسدان دنيدا بدا بديش از اتداديه بين المللدي زمدين

-0221هداي ور جهدان در سدالددكش 111زهموخته علوم زمين ادانش

و  باشددد موظددب بدده قبددول مسددنوليت ايددن امددر مهددم مددي 0220

دانشمندان علوم زمين در جسدتاوي داندش علمدي هسدتند كده مدا "

 ."نهايت به هن مدتاجيميزمين ب امروز براي ناات كره
خواهيم از هن ياد كنيم اهميدت اما هنچه كه در اين چند كالم مي

هداي مدا از هن دانش علوم زمين از ديدگاه اهل فدن و ناهگداهي

هداي علدوم از همده رشدته شما نگاه كنيد كه از ميان اين است.

انگشدت روي علدوم زمدين  پزشصي و مهندسي گرفته تا علوم پايه،

و عنوان به نهايدت مدتدا   را بدراي هن بده كدار گذاشته شده 

ب كنصدور نددارد و شناسي ضدريدر جامعه ما زميناند. اما گرفته

هداي تر اينصه ناظران كنصور سراسري وقت پاسخگويي به سوالجالب

بديش  اندد.شناسي را به استراحت و تاديد قوا توعيه نمودهزمين

مين أ( كه رزق و روزي جامعه ما را نفت تد1021) است از عد سال

ه كند و نفت هم يك ماده معدني )هيدروكربن( كه از دل زمين بمي

دار به كمدك مندصدر هاي نفتناش شناخت سرزميهيد كه الزمهدست مي

هداي وقت بدراي تمدام رشدته به فرد علوم زمين است و الغير. هن

گذارندد و مدي و خدارجيعلوم پايده مسدابقات المايداد داخلدي 

شدود ولدي علدوم هايي مانند خوارزمي  و غيره بر پا ميجشنواره

رود كده شناسي در فراموشي مطلق است و بيم هن مديزمين يا زمين

هيچگاه جايگاه واقعي علوم زمين در جامعه ما شناخته نشود. در 

سوي ه ها بكه در سال سياره زمين و براي ناات هن همه چشم حالي

توانيم در اين رويداد رشته از علوم معطوف است. ما نيز مياين 

شناسدي باور كنيم زمدين"المللي سهيم باشيم مشروط بر هن كه بين

 ."و علوم زمين را


