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سخن سردبیر
بيش از 250-200 سال است که زمين شناسي يا به عبارت بهتر علوم زمين به شکل کنوني آن تولد يافته که از ديدگاه هاي مختلف علمي- پژوهشي و کاربردي قابل بررسي است.

- از ديدگاه علمي دانش پژوهان اين رشته از علوم به انبوهي از دانسته هاي نامکشوف از اين علم در يکي دو سده گذشته دست يافته اند که حتي 5 درصد آن در سده هاي 
پيش در دست نبود.

- از ديدگاه هاي اقتصادي اگر بخواهيم به آن وارد شويم بايد گفت واقعاً تحولي باورنکردني در اقتصاد کشورها به وجود آمده است. همه ما داستان دستيابي به منابع عظيم نفت 
)در تاريخ پنجم خرداد ماه 1287 خورشيدي توسط عوامل دارسي( را خوانده  و شاهديم که چگونه اقتصاد نداشته دوره قاجاريه به اقتصادي زنده و حساب شده بويژه در سال هاي 
پس از انقالب اسالمي تبديل شد و در سايه درآمدهاي سرشار اين ماده حياتي چه تغييرات عظيمي در زندگي مردم کشورمان روي داده است که نقش بي بديل علوم زمين بويژه در 
سال هاي پس از اکتشاف نفت )1287 خورشيدي( در آن انکارناپذير است. در اين زمينه بد نيست اين چند سطر از تاريخچه اکتشاف نفت از کتاب ايران در دوره سلطنت قاجاريه 

نوشته اصغر شميم را با هم مرور کنيم )صفحه 307(:
"چنانچه مشهود است رؤساي شرکت )نفت دارسي( به سر مهندس خود به نام رينولدز )Renolds( دستور مي دهند که عمليات را متوقف ساخته و اثاثيه را جمع نموده و 
با همراهان از ايران خارج شود. حتي گفته مي شود که رينولدز به دليل اعتمادي که به ذخاير مسجدسليمان داشت از اجراي دستور خودداري کرد تا اينکه در تاريخ 26 ماه مي 
)5 خرداد 1287( مته حفاري آخرين ضربت خود را به صخره اي )سازند آسماري( که روي معدن معروف مسجدسليمان قرار گرفته بود وارد آورده و نفت از چاه با فشار 

زيادي فوران مي کند. در اين تاريخ آشکار مي شود که ايران داراي منابع سرشار نفت بوده و آينده درخشاني در پيش دارد."
اين شروع کار بود که دستيابي به نفت به اصطاالح به صورت فله اي انجام گرفت. اما براي ادامه کار آيا فرود آوردن مته حفاري بر هر صخره اي حاصلش به دست آوردن 
يک ميدان نفتي مي بود؟ خير؛ اين بود که نياز به بهره گيري از دانشي که راه مستقيم به اين ماده حياتي را نشان دهد روز به روز افزايش يافت و اين دانشي نبود به جز علوم زمين و 
از  بهره گيري  با  به صورت بخشي يعني فقط زاگرس وارد شد و سال هاي سال در قالب شرکت هاي چند مليتي  ايران  از  ايادي مکتشفين نفت  با آن که توسط  شاخه هاي مرتبط 
دستاوردهاي پيشرو علوم زمين به شناسايي ديگر ميدان هاي نفتي حوضه زاگرس پرداختند و سال ها نفت اين مملکت را به تاراج بردند اما سهم ناچيزي که از آن نصيب ايران مي شد 

سبب توسعه و ترقي همه جانبه کشور شد.
اما ... با به اثبات رسيدن نقش علوم زمين در توسعه پايدار مملکت، زمين شناسي به گونه اي تجلي کرد که لزوم تأسيس بنيادي مستقل از اين علم به شدت پا گرفت به گونه اي 
که در سال 1338 مصوبه اي از مجلس شوراي ملي آن زمان گذشت که به موجب آن سازمان زمين شناسي کشور تأسيس شد که اگر به تاريخچه چگونگي شکل گيري آن دقت 
کنيم، مي بينيم که در آن زمان، سازمان زمين شناسي به دو اطاق در وزارت اقتصاد )يک رييس و سه نفر کارشناس آن هم تازه از دانشگاه فارغ التحصيل شده و ناآشنا به کارهاي 

زمين شناسي سيستماتيک( محدود مي شد.
سازمان زمين شناسي کشور عماًل از سال 1341 کارهاي زمين شناسي سيستماتيک را براي سراسر ايران به جز زاگرس آغاز کرد و اين در حالي بود که در مقابل 200 سال سابقه 
اجرايي در علوم زمين در کشورهاي اروپايي ما تازه از "ب" بسم اهلل شروع کرديم؛ نشان به آن نشان که حتي يک سازند شناخته شده نداشتيم و در کشور لرزه خيزي چون ايران، يک 
گسل عامل لرزه خيزي را نمي شناختيم و همه دانسته هايمان از البه الي صفحات سفرنامه ها يا يادداشت هايي که گردشگران هنگام عبور از ايران تهيه کرده بودند، در مي آمد. به عنوان 
مثال گردشگراني که از دامنه هاي کوه هاي البرز تهران عبور کرده بودند مجموعه توف سبزها و ولکانيک هاي دامنه هاي کوه هاي شمال تهران )توچال( را به نام هايي چون اليه هاي 
سبز )Tietze, 1877(، اليه هاي ولکانيکي و توف هاي سبز ناميده اند بدون آنکه ويژگي هاي مهم آن همچون ستبرا و سن آن را دريافته باشند. سازند اللون ما را در هر گذري که 
مي ديدند به ماسه سنگ قرمز در انگلستان )Old  Red  Sandston( نسبت مي دادند و آنهايي که اطالع مختصري از زمين شناسي ايران داشتند به آساني و بدون دليل آن را مي پذيرفتند.
 New dataion The Lower Paleozoic and( با انتشــار اولين نشريه ســازمان زمين شناســي با عنوان "دانستــه هاي نويني از پالئوزوييک زيرين و پرکامبرين در شمال ايران
... در سال هاي بعد  Precambrian of North Iran(" در سال 1343 )1964 ميالدي( و متعاقب آن نقشه ها و گزارش هايي چون زنجان، شيرگشت، ازبک کوه، کوه هاي شتري و 

ÂÎnI•µ²H ä½oÄHj از نام ها و ويژگي هاي سنگ ها، سازندهاي نمونه و ساختارها تهيه و جمع آوري شد که ديگر به کارگيري نام کلمه "معرفت االرض" که در فرهنگ نامه ها در توصيف 

کلمه “زمين شناسي” به کار گرفته شده بود، به بوته فراموشي سپرده شد که حق هم همين بود.
تهيه نقشه هاي مقياس سيستماتيک 25000 :  1 و 100000 :1 سراسر کشور همراه با اکتشافات گسترده مواد معدني، آزمايش هاي ميليون ها نمونه، سامان دهي ده ها موضوع 
علمي- پژوهشي و پروژه هاي موضوعي و ناحيه اي، توسعه همه جانبه فيزيکي سازمان، ايجاد پژوهشگاه ها، ايجاد پايگاه ملي داده هاي علوم زمين، مرکز پژوهش هاي کاربردي علوم 
زمين در کرج )در سال هاي اخير( و صدها نظاير آنها، کارنامه سازمان زمين شناسي در طول 50 سال از بدو تأسيس آن است که کافيست با کليک دکمه اي در سايت سازمان ببينيد 

چه حجم انبوهي از دانسته هاي علوم زمين که حتي يک موردش تا پيش از تأسيس سازمان وجود نداشت، در اختيار قرار مي گيرد.
و ختم کالم اين که با گرامي داشت پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، الزم مي دانيم ياد و خاطره بزرگاني چون مهندس خادم، مهندس 
قايم مقامي، مهندس ثابت قدم، دکتر زاهدي، دکتر خويي و ... و همچنين کارشناسان خارجي چون اشتوکلين، روتنر و گانسر که خدمات بسيار گرانبهايي در بنيان گذاري و انجام 

پژوهش هاي علمي- فني سازمان کرده اند را گرامي بداريم.




