
 

 

www.goftaman.com 

1 

  


 ا�������ن���������  
  

  ت���ر��ن از ��� ت��� روز��ر ت� دوران 
  

  ��ر� اول

  



 ش������ �� 
� ��� ���ا���  �#ش�� و "�! زم
  

  

 	
��  �����. ����	 ر: 

Sophia R. Bowlby 

�ارش از ا����� �	 ��ر���  

�  &%ی# ره!�  �ز

tarzisr@gmail.com 

  

دارد و در �%�  Stepری2	 در  0�1	 رو��  Steppeواژ� (   ا��% ه�� ��اخ ، در +��ن دای�ای�و���  در )�'ا�������ن
3�����ی6% 1	 از. ه5%� ���4ی� +�رد �1ر ��د  )�ار  �+ �1� ����
�ش ی��
	 ا�3 م��&���ن ت� ه�6���	 ��8	 و��7 ��ای: .  


	 ه�� دور، �;�. �د�، ����� و ��ه��6 ���% +� داد� ا�3 از دی% ا)
? ��ق +��	، و 68�ب >��� را �	ارو��� ��)��8، از 
�0د ای: را�@	 ا�3 ،A2ی�را� ا� . �
	 ا�3 1	 در �
�ن �E�اتBC D >ه: ��ا����� )�ار ��ی��ی�ا+�وز �8� >ن را �F ز+���6 

% +� ده% ��ارو"�، را �	 �6%ره�ی�  در H�ب  (رام �G�وا)7 در، ی���ی�� ای: BC >ه:، هA ا61�ن �6%ر��� ه�ی� را در. دارد� .
�+	 ی� و8�د دارد 1	 ��C	 ه�� دی��ش �	 ����%�I:، ه6%، ��+� ، ت�ی�6% و +����� �+ �%�21  .�و �0	 د�3 ه� 1	 .)  �ز


�ش ی��
	 ا�3، )�ار دارد+�� ت�  م*���ا��از�� ) .K�0ر� ی� FL� .Kب ) ی�H 	� ق��68�ب،  	�0ل ��را� ه�ی� از 
� Aه 	را � 	�� 	�� �	 ی� از >ن +��ن . ��% +� ده6%21�ره��� 	��: از ای: ��ه�ا� ه�، در درازا� �%� ه� +�د+�ن 

��ن و ای�ا��ن�
��ن، ه6%و��
	 ا%+M�Nن، ی��;� �Oدر دوران ت�ری �P6و� ه� را +� ت�ان در .  ت��ه�0: ا61�ن، �DO زی�د ای: 
� . +��ن ����%6 ��ن و 5�س 21�ر دی%�� 	��� +B�G داردای: ت6�ع و �� 	�� �� Sای: ا+� از )�	 ه�� . +�دم، ���% ت��6

ای: د�3 1	 ز+�� �� ا�
�5د� از >ب ه�� ه��%60، �� ��� (، د�3 +�ر�� ت� ز+�: ه�� ��زان ه6%و D1��V+ و ����%� از ��ف
� �%ی% و . دارد )�ار ����وزای: د�3 ا61�ن در ��ق . و ��داب ��د� ا�3، ح�M �	 د�3 ��زا� �%ل �%� ا�3�+�� Fد�� 	�

از ز+�: ه�� �1�C و ��8	 ه�� A1 >ب ت� واح	 ه� و واد� )  �ز� .  +X�وف �%� ا�3دش- م�گی�  +�����زان �	 د�3 
�، در �� +� ���د���� �  . ه�

 �Y� +� >ی% 1	 ����%6 ��ن او�� از �FL ه� 	� :�6I ،دم�و + B�G+ ت6�ع 	� � 1	 �� د���� ش��0 ت�&�* ا/�.��� دی%
%
	 ا��� ��P� ،3ا� 	
در ای: ��ر� 1
�ب، �� >�A ت� ��ر دی�� BC ه�� 3X��  �%04 و . +�X�  B�G ��ن ت@��# و ه�0�� دا�

	 ی� 1	 د�3 ی��
: �	 >ن ه� را 1	 ه0�ا� �� >ن ت�زی7 +7�6 ه�� +�8�د �� 	�� �در د�
�س ���61ن )�ار دا�
	 ا%، و �%یF ه�
�0ی�L0+A: ��د� ا�3،  ت� A�� . :از ای Kی �ه 	1 �
�ر ا)
?�د� و ه�0�دC�� و درون 	61 	ت� � %ای: ا+� �	 +� ی�ر� +� ر��

A�0ی���و� ه�� ای�Zد 1�د� ا%، را� ��ز .  

	 ت]ش ��ی% در BC دی% و ��� رو�: در +�رد +7�6 ه�ی� 1	 در د�
�س +�دم )�ار دا�
	 ا%، ه�0� ���%��. ای: 
�
��� �	 ا��ن را از �8' دی��، در �� +� ��ر�� ه��� 	�� �
�ن، ز+�ن دراز� را از یK �� و ��و� ه���N���62 ا�

���د .%
	 ی� ه0�ا� ��د� ا���6 ��2� ���
��وه� در ح��3 ا�
%ای� و ���C �� د� ،�
�� >ن هF��( DO� ،A ت�8	 ��ن . در ای: را�
3C�� ��	 ای: .  ا��ار �1ر، ���6 ��� ه� و ���س را از +C FG�یD �	 د�3 +� >ورد%+E%ار زی�د +�اد H;ای� و و���	 ه�ی� ��ا

%�� ��ن دا�
	 ا �%DE �	 �%ت +�0P را در ز ،�X�  �	، ت�زی7 +7�6 ه��� .  

 A��(ب و ه�ا و ی� ا< 	���+ ،%��� 	
+AP+ :L0 ت�ی: ا^� و 5�ذ� 1	 در ا+� ت�زی7 +7�6 ه��  ���X در ای: +G%ود� دا�
�8%اران . ���%+�  �� �%���� ه� و ز D321 و زرا34، روی �
�ن �0P+ DE را در ا+�Lن ه���Nا� ��61 �>ب و ه�ا

�	 او��: ����2 1	 ��ی% ���V داد ای: ا�3 1	 >ی� در ای: +%ت +�رد Y� +� ـ از ه5
�د ه�ار ��ل . وح�2، �	 دوش �21%� ا�3
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� ژر������ در و7a >ب و ه�ا� ای: �8 رخ داد� ا�3؟ ��D از >ن 1	 �	 ���V ای: ���D�� D ت� �%� �D�� A2 از ���4 ـ د
�� ه���!�دازیa ،A�ور ا�3 ت� �	 �b3 ه� و وی�&�?C  ا�زی ،Aن، د�3 ���زی�
��Nا� ���ر �
�� �4رa	 ه��  ��X ی� 

0�د� ا�3 �� ا+�وز و دی�وز ای: 21�ر ��ز�7 8a�0 را در وP+ DE  .ای: ا+� 


	 ا�3در +�رد ��ر���
�ن، �1ر ه0	 �8�	 &�رت ��N���6 ا���8� ���8 ی� ز+�:  �ت�0م 21�ر در دای�� . �� ه�

	 و از ��8ل ��ی�6	 ��� FL� ��
�د� ت� از >ن  Himalayasه�����0  ت� 1�� ه�� 01Pyrenees��6% 1�� ه�ی� 1	 �	 ت�ز� ��و 

ای: واژ� در ا�@�ر�  (Tethys ت3 یG� c�  ). ��Creesey١٩f٠،  و 1�ی� �١٩ffBrice�ایc ، . (ا+
%اد دارد، )�ار +� ��ی%

� اورا�س ی� >��0ن و ��ی� Cد ،�G� ا زن%C ��
� +� ���% Gaiaی���
� ����6 ی� . ی� �� D5
	 دردا� ��G� 	� ا������8

�%� �%اوا��+� ت�ان، �G� ���2: +%ی�ت�ا	 >ن را . را از هA 8%ا +� 0�د Laurasia 1ور (��� و  Gondwana ا�3 1	 )�ر� 
%� C�ا�61 .��رگ  و +ALG 1	 �� �	 68�ب )�ر� +� زد )  �ز� 	X@( در +��ن �� �	 >ن ( ��ر�61 ��Eی�ر� ه6% و ا��( A�
�رگ ه�06% دی��� 1	 �� �	 ��0ل +� زد، )�ار دا�3) ت�X# دا�3� 	X@( �6نI A. و ه 	1 ��;�3 ز+�ن، 1�� ه�� P1: ت� ��
i@� در �G� cت3 ی%%� �%���� ،%�رگ  در ه��0ی	 ��، ت��' +� 0�د� ��X%، . ، )�ار دا�
M �� ،%6ی	 ه�� 1	 از ز+�: ه�

5
	  Cenozoicو ��6�زویPaleazoic  Kاز دی% �8���ا�� �	 دوران +��ن ����ویMesozoic)  K+���زویK  در ��ی�ن دوران �
��ن �� ز+�: و �G� ��+�ن +� .  ��ل ��D دوام 0�د�����ن +fl ت� +�����ن ٢klای: دوران +��ن . +� ��د �%�C 	ح��در ای: +
%%��ن و �F ه� �%ی%ار �%%. را �%%اران، ���
از ��� واژ� ����6 از +��� . >رام >رام ���� ه�� ��اوان �� %�21% و او��: ��
Meso  ن و زوی�ن��+ ��6X+ 	�Zoion 2
�8%اران، + ��6X+ 	� �� �%ن او��: �%ی%ارد��F �1ر��د ای: واژ� . FL ا�3ی�

%اران �	 رو� ز+�: +� ���%�
�� .�ت�0م )  �ز�. دوران او�� ��6�زویK را ��یTertiary) %6و >�Hز دوران ت�ت��ر� )  �ز
�ی% وت�0م  ����	 1�� ه� را �FL داد و �	 +��ن C M�� 	� �0ل و 68�ب�ر� ی� در �( 	L2C �ا��در � �G� �
ای: ����	 . >ورد��

%در 8�ی�ن �1ره� و �3���X ه� ��ا� . F�8 ه�، �	 ا^� +�Eو+L2C 3	 ه�� )�ر� ی�، �	 �BC FL ه�� ه�06% و +�از� �%ی%ار �%
%� ��X	 ور �%%، و ��m و �0C ه�ی� را �	 +��ن >ورد�� 1�� ه�، >تD ��2ن ه� ��� FL�.  


�ن ا+�وز، +� ت�ان دو ����	 1��Nا� 	ه� را دی%در ��ح �� .  	� ��+�� ��� ���ی�L از 68�ب �	 ��� 68�ب ��ق، از 
0�د� �	 n��C ��رس +� ر�% ��� %6� ���دد. ا+
%اد واد �+ A��Eت 	C�� دو 	ات  و �1!�: . دو+� ��ب ی� ه�H ��� 	� �Lی

� 68�ب H�ب ح�31 +� �0ی%�� 	� ���% و در واد� ه��%60 ��%ی% +� ��%6� ای: ��C	، >رام >رام �1هD +� ی. +� دود، و دی��
��دد) .FL�.را +��ن ). ١.٢ ��در +��ن �@i ��6%، >���� ه�� ژر�� )�ار دار% و در H�ب واد� ه�60% >���� ه�� +AP و ��ر

  .1�� ه�� ی�د �%� ت�ان دی%

 :P1 �6% ه6%وD1 در دورادور و ی� ��د و �اح� F��1، از &O�� ه�� ���ر�+ ��
1	 زی� ��2ر ه�
	 ��ح	 1�ه�
%
	 �%� اC�� ،%
	 ا��� FL� ��8 �� ه�������+� و د).�� c6�Gansser ، ١٩fk .( ،F��1 ق���0ل �ن، در �
در�ر�

ای: &O�� ه�� ���ر� ت� . �	 د�3 >+%� ا% Granitsو ��C S6را  S6�Schists ه�� ور)�  S6�Gneisses ه�� در�2Cن 
%� �	 د�
	 &O�� ه�� ���ر� ��2O از ه6%و1. 68�ب H�ب ا+
%اد دار��دیK ه�ات ادا+	 دارد، D 1	 از H�ب F��1 ت� 

%� 1�� ه� در ��0ل . ت�X# دارد�+ �(�� DO� 	1 ،Kزوی���+ �ای: دو �DO ����	 1�� ه�� دارا� &O�� ه�� ���ر� �� 1�� ه�
%�	 ه�0: د��F دا+6	 ه�� ای: �DO . ن >+%� ا%ای: 1�� ه� ��D ت� از ت	 �2: و ر��ب >ب �	 +��. را در �� +� ���د، هA +�ز ا
%
	 �%� اC�� Kه< S6� ی�ن . ه� از�� 	� #�X
+ ��DO زی�د >���� ه�ی� 1	 در +��ن 1�ه�
�ن ه� )�ار دار%، از ر��ب ه�
%
	 ا��� FL� ،�  . دوران ت�ت��ر

� +���زویO& ،K�� ه�� +���ط �	 دوران ت�ت��ر� ی�
در ��0ل ای: ه� . ��3 �%� ا%در ��0ل و 68�ب ��ح	 1�ه�
 ��رگ �@i +�ت75 +��ن ه6%و D1 68��� و ����	 1�� ه�� DO� ا+�، در68�ب، >ن ه� ،%��� �0
�د� ی� را در �� ����ح	 

%%، را +� ��ز�� �+ �%�+�
�ن )�ار . +AP دوم را1	 ����0ن ��Nا� ��61 ��DO زی�د 1�� ه�� ����0ن در �Cرج +�ز ه�

�ن و واد� دارد، و ����Nرا +��ن ا� ���و+%6 %� Kرگ >ن ی�� 	Nارد، ا+�، ت�% �%6� زی�د�� D1ه6%و � >ن 1	 +�6% 1�� ه�


	 ا�3C�� ،%6� .%ای: ه� ��D ت� از &O�� ه�� دوران +���زیK و ت�ت��ر�، �FL . ای: �% را 6I% 1�تF ا����، ����
	 ا
%
	 ا���.  

�واد� K2C ه�60% و ز+�: ه�� ه0�ار�� ه�� ت	 �2: �%� و 8�ان 1�ات�M 	و���  	� ،�+< �  +��� دری�

Quaternary)  Kرم دوران +���زوی�I DO� .�در ه�60%، 1�� ��@�ن، ����� و8�د �3���X ه�� >تD . ����%� �%� ا%)  �ز
� 1�� ه�، ��Xل ��د� ا�3��� FL� ی�ن�در 8 	ا�3 1 ��2�.  

� ا)���0 و >ب و ه�ا  ����  د

Nن ت� ��ل ا��
�%ا�
	 ا��١٩٣٩3 ��8 7a3 >ب و ه�ا ی� و�^ ���
�X% هA تX%اد �E+ �� ،�01ی�	 �	 ��ح	 . ، 1%ام د�
%�!� زد. اش، در >ن �	 �1ر ا�
�د� ا A��(ب و ه�ا ی� ا< ����I در +�رد :�E�0 ت�ان �� ی Fای: د�� 	. � 	: ا�3 1�رو �ای: ا+

L2C و ی� ��� �
��B از FI س. 	 ی� داردای: ��ز+�: >ب و ه�ا+ �� �%در ��ل، ��D ت� . م. �	 8� ���C ا�
�6r ه�، ��ر
3���DO زی�د ز+�: ه�� ه0�ار 1	 در دا+6	 ه�� 1�� ه� . در ���	 68�ب H��� و7a وا)�X د�3 و ری��ار +��B ا�3. 

%�0	 د�3 و ی� د�3 ه�� A1 >ب و s�4 ا ،%��. )�ار دار �. در��ل +� ���%. م. +�، ���3 ت� �� سدر ای: �8، در8	  +��
c� روی6% و �+ AP+ ���02I	 ای: دری� ه� 1�� ه�ی� ا% 1	 ر ��3 �01 . ت�P6 در ای: �8، ���� ه�� A1  ا��� در �61ر دری� ه�

% ز+�
�ندر ����ر� ��ح	 ه� ای: A و ر ��3 در .) �	. ��� � %�61	 �FL ��0ر� یD��) .K ت� از ��ی� �DO ه�� 21�ر دار
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�ول +� �0ی%در . در ه��6م ��Pر و >�Hز ت���
�ن ���� 1	 >ب +� ��دد، دری� ه� را ���اب +� �0ی%. �	 �FL ��ران و ی� ��ف 
%6��� �+ 	
�، �%ون ��ران را دا���C ی: >ب�ت D�� �ای: ح��3، ��]ب و ری�ش t�C را ��ر +� . ای: +%ت، دری� ه� دارا

  .>ورد

�رگ �6%، در داFC 21�ر، در ��� ��8� ه� +�6% در� ه�� وا)7  در +�ز ه�� 68�ب ��)� 1	 را� �	 ��� واد �C
A�
� ه6% �	 &�رت �4د� �	 ای: ��ح	 . ��ز +� �0ی6%، +� ��ه% ری�ش ��D ت� ��ران ه����+ �د��F ای: ا�3 1	 ��ران ه�

%ا �اف  دورادور، ��دا��د و: >ن ه� واد� F��1 و +X�وف ت�ی. +� ر�6% و �� C�یD ��ران زی�د، در >�Hز ت���
�ن +� >ور
DE ا���� را ��ا� 321 دارد �� >���ر�، ���ن دا�
	 ��د ١٩l٩در ��ل  Fu�+Michel، . 8]ل >��د +� ���%، ا+�، در ای: �8 

	 واد� ا+!�ی�ل در 68�ب H�ب ا�0  .، ت�8	 0�د.ا.م. 1	 ��ا� درt ای: +���	 ��ی% �	 

�� د  �%� در8	 ��+� ��M ت� از . ر +�� ه�� ت���
�ن، �	 �C � ت��O� �%ی%، �1هD +� ی��%ا^� ��رM�8 ��+ ٢درl  

?�ر س. گ. سCا 	3 ���
� ا�3، P� �5& �M�� اد ی��� �
در . +� ر�% و روز ه� از >ن هA ��ا ت� +� رود.) گ. ��

� �	 �� و �n6 سM�8 ��+ در �+��گ . �%، ا+�، در 1�� ه�� ��6% ت� A1 ت� از د� در8	 س+� ر. گ. 68�ب H�ب +��	 در8	 
��م، �� ز+�
�ن ه�� ����ر ��د د��ل +� ��دد* از ��� دی��. ��ی�: +� >ی% �	 در8	 ��+� . ای: ت���
�ن ه���+ �در +�� 68�ر

��اد و در ز+�: ه� ه0�ار ��0ل �	 �	 در8	 س �
 1�� ه� ��ی�: +� و ت� زی� &5� در. گ. در 68�ب H�ب �	 �D در8	 ��
�، ��ف و8�د دارد) �Iر و یK و � .n6�FL، یK.  ( >ی%�
�ار +PZ6� ت� %?Z6� ار و�ای: . در ت���
�ن در ��%6� ه�� �Iر ه

�، &�رت +� ���د�
+ %?
�ار و ه2PLی �  .ا+� در ز+�
�ن �	 ��%6

E%6� و ��ی��6 ز+�:، �� i@� 	1 دارد ��� K2C A��(ن ا�
��Nا� 	���0P+ D را در �FL ده� ��+� و �	 ای: 
�0ی% �+ �در ت���
�ن ��د �%ی% . در 68�ب H�ب ت���ن �%ی% ��ف رخ +� ده%. �	 &�رت 04�م ��د �%ی% �0 وزد. ر ��3 ��ز

��م و K2C از ��� ��0ل H�ب +� وزد . ��م ��د ه� 	� FG+ د+�ن�روزای: ��د را + -��. ی�د +� 661% ) 0(�2.* و �
� ت� �!
�0� +� وزد. ��ه� از &% ��� هA ت�Zوز +� �0ی%��34 ای: ��د، M�8 ��+ ی� . ای: ��د +��نM�� DO� Dی�C �� �+ای: ا

  .ز+�: را تO�ی' +� �0ی% و ریS ���ر �	 ه0�ا� +� >ورد


�ن �01�د د�
��� �	 >ب در ه��6م �?F 321 و زرا34،��Nزی�د ا� DO� در 	1 %� 	
5�	، �	 )%ر ���1 �� �	 ای: 
%��� �+ ��� ��L	 >���ر��I 	� 	
�� �
ه�6I Aن . �� +��%ی3 ح�&F ه�� �21ورز� ا^� +�0P دارد و �@i ت���% زرا4

�دیK دارد %��� ،��� و ت� �%Mزم . و7a ��اوا� و �01�د s�4 ه�، ���� ه� و ه0�ا� �� >ن ه� �8�ران  �� ،�X	 �i@ ��ر
�، 8�ی�ن دا�
	 ا�3ت� �%ا�A 1	 ت� �I ا%از� ای: ��ا�3  �
  .ط ه� در 8�ی�ن دوران ���

ه�6I Aن 1	 داد� ه� و ر)A ه� در +�رد ا)��A +%رن 21�ر ����1 ا�3، ر)A ه�ی� 1	 �	 و���	 >ن ه� �
�ان �	 ارزی���   
%
	 ه� د�3 زد، �	 �%ت � ��6%� ا�;��� و7a ا)��A در ��I . از D�� �����ت�ریV در �DO زی�د �1ر در +�رد ��ر�� د


	 ا�3����دیK &�رت از ای: رو +� ت�ان �� ا�
�5د� از ��ر�� . �P8ن 6P1	، در �IرI�ب ��0ل ا��ی�E، ارو��، و ��ق 
 A���ت :�Eی 	� Kدی� �� &�رت ����د،  �	 ��0ن ه�� �
�ن را ت� >ن ��ه� 1	  X��@+	 ه���Nا� A��(7 اa%�، و�ی�د  �ه�

�ریV ا)��A ای: ��ح	 وح%ت >رای� و8�د %ارد، +� ت�ان در ی�I KرI�ب ��اخ �	 ��ر�� >ن از >ن �8ی� 1	 در +�رد ت. 0�د
  .ت]ش 0�د

��+��� و �0	 ح�ر� )�ار  	0� �

�ن، در ح���	 رو �	 )@'، در BC 01��6% د���N68�ب ا� �د�3 ه� و &G�ا ه�
%��دد، درای: . �%ای: ح��3، ��
	 �	 حw�ر رو�: و7a دوران 8�ی� و ��wی� +� ��. دار �����ا�� ای: ح��3 د�Iر د

%��د �+ ���Nر ت�Iد A3 ه� ه�ار ر ��3 در د%E+ . &�رت 	وف ��X+ %6��01 �2 ازO� در ،	
�;�� ه� در ������د د


�ن �	 &�رت رو�: �	 ت�5رت��Nه�ی� را در 68�ب ا� ���Nت ،��< � ه0�ا� �� ��2ر �	 ��� H�ب، زی� 5�ذ 8�ی�ن ��2ره�

  .              �ا� دا�
	 ا�3ه0

� دوران 8�� ت� ا%از� ی� ا^�  ����از ��� دی��، ��ح	 ه�ی� در ��0ل و H�ب ه6%وD1، �	 &�رت واia از د

�د� ای�و��� +� ���% 1	 در >ن 1�� ���;ی��
	 ا�3، ا+�، �L2C >ن �8 ه�، از ه0	 اول ت�، ��� از �8ی��� >ن ه� در ��ز+�: 

 �	 ت�د� ه�ا� +� �ب، ��ی�3 از ��ز+�: و��7 ه0�ا� �� �% ه�� . ��0ل، H�ب و 68�ب )�ار دار%ه� و ��%6� ه���ه� 
3�;��0 .  1�ه� و ��%6� ه� +�  �(�� Dای�ری%ن ��� �ای: ا+�، ��' +� �% 1	 ��D از ر��%ن �	 ای: �DO، دی�� >�� ��ا

%%ای: و7a در ت�0م دوران ��D از ت�ریV د�3 O�رد� و �%. +��+ �(�� �����
	  ���� . ون د��در ��ل  �Butzer	 ا��س 
١٩f8%ی� ١ ������ ه�� KI�1 ��د� ����A، ا+�، ای: �1ر ��0ن �0 رود 1	 د����، +L0: +� در ای: دوران ��ه% ���C د

  .را در ا+� ر ��3 و A �	 +��ن >ورد� ���%

�دیK و ��0ل ا��ی�E، +� ر)A ه�ی� را �	 د�3 د�0ی�2� ای: ا+�ا% 1	 دوران ��2��3  ی�uOل ه� �� در ��ق  	1 Aاری
 BC 	��درح� 	3 ه�ی� 1�وا)7 در د �5
	 +� ��د 1	 در �اح� ( ��د ت�5رت
دور� ه�� ��رش �%ی% در ��ز+�: ه�� ��	 ��د

��ی%6. ��+��� ��0ل BC ا�
�ا �	 &�رت +%اوم +� وزد ��%  )ز� �. ای: را ��د +%اوم و  ی� ��د �	 ��+�ن ��� ،%)�ار دار
%�2ن +� ده%.ت��6تS6 دا�
	 ا ،%� ه�ی� را 1	 �� 8�ی�ن ��2��3 ی�uOل ه� ه0�ا� ��د� ا ����ا+�Lن دارد 1	 . ای: ا+�، د

� در ��� +E@6	 ه�� ا)���0 وا)7 در &G�ا� ا��ی�E ��' �%� و ���Nه� ت ����� +�0P را در د��دی�� ی� ت��N� �5�1ای: د
 ���� 7a%و�+��ن >ورد� �� 	ران ��%6� در &G�ا .)  ا�١٩f١s.����. (ه� و �8� ه�0����Y� +� >ی% 1	 L0+: د 	� :�6I

���C ر)A ه� در ای�ان �2ن +� ده% 1	 ر ��3 ه0�+�ن �� ��ق . ه� و د�3 ه�� A1 >ب و s�4 68�ب ه6%وD1 رخ داد� ���%
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� ا��ایD ی��
	 ا�3��دیK در >ن �8 ر �% 1	 در +�رد را�@	 و ���% +��ن دوران ه�� ی�uOل ه� و دور� ه�� ��ی% ی�د >و. 
�� �%ی%، ه�m +�6)2	 ی� و8�د %ارد �%A در ای: �8، ه�m را�@	 ی� �� ت��N� . ��ر Dای�	 +� ت�ان ی�د >ور �% 1	 ا����	 ای: 

%ارد ��P8 �����  .) ب١٩f١. ����.(در د

��� درو� در دوران ی�uOل ه�، ت��N� در ا)��A  �	 �%ت ���u%� ت� ��د� ت� �X+ :�6I�م +� ��د 1	 در ه��6م د��
%6� زی�د� �	 و7a ا+�وز دارد. دوران C�د ی�uOل ه�+L0: در ز+�ن ��ی�ن ی�uOل ه�، >ب . در �DO زی�د ای: +%ت، ا)��A ه�0

%��� 	
M�� A ر� i@� %� و� �م ت��� ه�� درو. و ه�ا ����� ی�uOل ه�، در8	 ر ��D�� 3 ت� ا��ایD ه�6I Aن دردوران د
%��� 	
� . ی������0�د� و ت�P6 د ��� ��61 7aو ��� 	� �L2C 3از ح�� A��(از ���4، ا D�� �C< ار��
	 ه�، ت� ه�;�از 

��ه�. ����، 8%ول ��0ر� یK را ��ا� �P8ن 6P1	، �� و ��+�ن داد� ا�KI�1 .3 و 1�ت�� +%ت در >ن رخ داد� ا�3< � ��ا
 3�0� 	
�� 	� %�� ا)��A در ��0ل ا��ی�E +� ت�ا�����%١٩٧lدر ��ل  D��Smith ت� در+�رد د�� ��� ،.  

	 ی� را 1	 >وردیA د��ل 1�د� ���%، +� ت�ان �	 یK ����	 ح�د^	 ه�� زی� ا��ر� �0
�ن را� ��Nب و ه�ا در ا�< ��ا

� ����6 ی� �8� ��ا�� دور� ی� را ��ی6% 1	 در >ن �1ن  ( Upper Pleistoceneه��6م دوران ����
� �: ��Mی�،  . 0�د��از دی% 

%6
��� FL� �%X+ د. ه� و +�اد���. ای: دوران، +��ن یK +�����ن و �2?% و FI ه�ار ��ل ت� د� ه�ار ��ل ��D را در �� +� 
� �%ی% در در8	 ح�ارت ا�3 ����در ای: . �ل ه� را +� ت�ان دی%ه�6I Aن در ای: +%ت دوران ی .uO��yC 04%� اش د

%	 ا��ن �0ی�ن �	 +��ن >+%% و ���د ��دی%�� 	�� �
�س �	 +�6X . دوران، �FL ه����� �� و ����رای: 0�1	 از واژ� ه�� ی�
��6X+ 	� %� ا�3 ���1ی6�س��1' �ت ، . �
�ن �� +�Eی�	 ا+�وز ��د ت� ��د� ا% ـ +0)  �ز��Nی��6 ا��� �L: در ��ز+�: ه�
ا+�، در��ح	 ه�� L0+ ���68: ��ران . در ��0ل +�6% ا+�وز ه�6I Aن K2C ��د� و  ر ��A1 3 ت�. گ A1 ت�. ت���
�ن �n6 س

%��� �%����� F�68 �� را �. 1�� ه� از یV ����%� و زی�3 در >ن ه� �+L0: ��د� ا�D�� .3 ت� و +�^� ت� ��د� و ��ح	 ��D ت�
%  ��Holcene ورود دوران ه����: %� K2C %ت� 	68�ب � ���  -ی�uOل ه�� >ب �%� در8	 ��+� ��M ت� ر�
	 و ��ح	 ه�

���� ه� و زی�3 . >ب ت� از ا+�وز Dروی ��� >ن هA در ه�ار� �D�� A2 از ���4، ا)��A ت� ت� از ا+�وز ��دی%� و ز+�6	 را ��ا
�D��  . c از ���4، دوام ی���H< ���l٠٠3ز ��دی%� و ت� در ه�ار� ��م ��D از ���4، دور �I .�L2Cر��ی�ن ��اهA 1�د� ا�3

� ه�� ا)���0، ز+�:  ت��N� ه��  . از >ن و7a ا)��A ح��3 61�� را �	 C�د ���3 و ه�6I Aن ادا+	 دارد����در 8�ی�ن د
  . ���L را �	 C�د دی%، ت� دوره	 ه�� ^��ت ا)���0

�	 . ، +�رد �;ی�ش ه0	 و ی� �1ر ��د در ه0	 ��ح	 ه� ���3	 ه� رو�، ای: دی% 04�+� ت�ریV ا)��A درای: ��ح	
�Lرای ،	�0� ه�� �E�04 ١٩f٧در ��ل   Raikes&�رت ����، �	 ای: ��ور د�3 ی��3 1	 در�@i ��ی��6 در ��0ل ��ق، د

 7a+� در و 	را 1 ����Nاد� ا�3 و ای: ت%�� >ب و ه�ا ی� ا)��A از �n6 ه�ار ��ل �	 ای: �� رخ ��I در Dای����� ه� و ا�
� ا�3 ت� ا)���0����� از 1�دار ه� و �3���X ه�� ا ،Aه%ی��ا �G& 3 و�د �ت D�� . ب�I و s�4 ار زی�د%E+ 	1 ه���>ن 

 A1 �
� )��F ت�8	 ی� در ری�ش ��ران در د�3 ه�(�+ D3، �1ه�����ا� ��3C و I�ا و �X% زرا34 +�رد ا�
�5د� )�ار 

� �	 ه0�ا� >وردs�4 و �0	 د�3 رخ داد 1	 ��?+ :
ز+�: +�رد �P�� ��دار�، ��D ت� C�اب �% و ��ر� زار ه� . ��C�ی2

%��� 	
���� ه� �	 ه0�ا� دا� Dز+�: و روی �
�ا�3 ت� ��رور �%X� و ��رش 	

�ش ی���� . �
� را ح��ا^� 1�دار و F04 ا
�� 1	 در ���
�ن، 1�ا	 ه� و����.  ��ی�	 ه� ی� ��ی�: >ب دری�� ه�60% رخ داد، +�2ه%� 1�د+� ت�ان در دوران ت�ری�O �� د


�د� ه0	 �8 +�ج +� زد�� �� �1ر�، �	 ا^� ��L	 >���ر� ا&�2�*ر �6رگ�	 ای: د��F، . درای: ��ح	، ز+�� زرا34 و ��
���ر� را وی�ان ای: و7a، ت� ی�رش +N�ل در �%� ���د� و �Iرد� 1	 ت�0م ��L	 >. ارتD2 رادر +��� ه�0: دری� ره��� 1�د

0�د، ادا+	 ی��3) . ،�2��١٩٧٣ Fischer .( و��� �P6ت 	% 1�ل %� �2% و ای: ��ح	 �	 ��ر� زار A�+�ت �ر دی��� 	L�� :ای ،%X�

�Z	 تO�ی' . KI�1 +�دم را تN;ی	 +� 1�د+L0: د��F ای: �1ر �� �0Y ا8
�4�0 ��د� ���% و ی� ای: 1	 ��رور� ز+�: در 


�ش ��D از ا%از� ��L	 >���ر� 1	 �4د� و  ��X در�� F&ا�3 و ی� ح� 	
�ول دا� ای: دور� 1	 321 �� هC A�رد، ��� 

	 ��د، +� ���%���
	 &�رت �;�� ا)���0 �، . در ����
�ش ��D ت� د�3 ه�، ح�&F د�� 	1 A�5
	 +� ت�ا��	 ای: ت�ت�' 

� 1	 در �1ر1�د ا��ن رخ داد� ا�3���Nت F� .%��� �+) .ه 	L�� 	و��� 	�0ی% ت� �
�ن ت]ش +� ��N3 ا�+�L�0: ا61�ن ح
� ه�ی� �	 +��ن >ورد�� ��
�د� در واد� ه�60%، د�� �  )  ا+�، از ه�0: ا61�ن �� +FL2  ��ر� زد� �� ز+�: رو �	 رو�3. >���ر

 K2C �� ا��س ، ���ن دا�3 1	 ��0ن �0 رود 1	 ا��ایD ر ��3 و ��ران در +E@6	١٩f١در ��ل  Whyte وای3،

�K ا�3، در ای: �8 رخ داد� ���%� و C?�3 درو� ات]�C �8 ���I :�6I 	1 	Xی��ی% وود،. ای:  �� Braidwood  در ��ل

١٩lری�ل ٨���ی� در دوران � 		 ی���0ای: دوران �	 ز+�ن �c از ��ی�ن ی�uOل �	 �1ر +�  ( Preboreal، ای: +���	 را 1	 

�ش F�68 ه�� �6Iر و �ژو . � 	 ه�ار ��ل ��D را در �� +� ���دای: +%ت +��ن د� ت. رود��ای: دوران را +� ت�ان ز+�ن 
%�2	 ����2 ��د. )  �ز�. C�اY� +� >ی% 1	 در ای: �8 ت6�ع +��G رخ داد� ا�3.  تL�ار +� ��د، زی�  	� :�6I . 	�

   ��6�� �
	 وی�0د 1	 در دوران ����
��:، ��0ل ��ق ای�ان  و7a و ��ط ، ی�د >ور �%� ��١٩٧٩در ��ل   Finzi&�رت 
06�د� ��د��ران، ه�06%  ���ن، دور� ری�ش �%ی%  	��Zو ت �%C]ف >ن، ��ران ه�� �� هA، �	 �%ت �1هD .  را از �� �;را

%6
���  . ای: ح��3 +%ت زی�د� دوام ی��3. ی��3 و ��ران ه�� ���6: و 1�ت�� +%ت �8� >ن را 

1 	��
�ن داد� ه� و ر)A ه�� �01 و8�د دار%، ا+�، ��د� >ن ��Nدر +�رد ا� ،Aدی%ی 	Goudi  �2ن ١٩٧٣در ��ل ،
 	� DOت�ری 	1 :��
 ��ل ��D از ���4 و lf٠٠داد 1	 در ��0ل H�ب ه1 %6	 C<�ی: +�ح�	 دوران �L2C در ��ی�ن دور ����

�دیK و ای�ان ه��0ن  +� دا%ی!D ت� از >ن +� ر�%، �	 �� ر��%� ا�3 و ه�6I Aن ����، ا��ی��ن . ی: ا+� را ��ا� ��ق 
Bryson  �
�ن در ه��6م �0	 دور دوم ١٩f٧در ��ل  Baerreisو ���رای�I��� 6%، و� ���3 ت� ا)��A در واد :L0+ 	1 �2ن داد 
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�K، ت� ت� ��د� ���%  .   ات]

 �Eی�د�3 >+%� از ا� 	ا)���0 � V�0 ت�ان ت�ری ��
�ن �	 �1ر ��د و ��ا� �	 �	 ��د� ��Nرا در +�رد ا� Kدی�و ��ق 
%62L� ر�Y
�2��ن و دی��ا� 1	 �	 ای: +���	 4])	 دار%، ا�
�� >ن هA از >ن �8ی� 1	 �DO زی�د . د�3 >وردن D�+�1 ��ی% ���

 Fت�0ی BC :ای �� ،���� �� ه�� ا)��KI�1  �0 دار%ت�?�� ه� در +�رد ��ر�� ه������ �6%ا�
	  1	 د%X� |G� ،د�� 
�2ن ده% �� ت��N� >ب و ه�ا را در در8	 ��Mت��� 	���0ی% 1	  ��� BC :ا�3 در ای :L0+.  


� ه�7 :89
 ��ا7 �#ران ز��- و ه���+��  
�0ی�2� ای: در�
� ا% 1	 A1 از A1 از  ،%� >ب و ه�ا �	 د�3 >+%� ا������D از  l٠٠��ه% ه�ی� 1	 در +�رد د

� رخ داد� ���%، �	 ���4،�
2�� � و +D�� :L0 ت�، ت��N� زی�د� در ت6�ع ا)���0، �� >ن 1	 L0+: ز+�ن �L2C  �01 و ی� ت�

	 دور د�3 ی��3. +��ن ��+%� ا�3�;��� ح��3 در ��I 	� ��61 7aر�� و�ت�ان �� � �+ 	��+� ت�ان ی�د>ور �% . �	 ای: 


	، ا)��A ��د�;�
�ن در >ن ��Nدر ا� 	1�ت D�� 3�� ه� ر��� را .  ت�، K2C ت� ��د� ا�3 و ی� �7 61a، و�دی� �از ��
� �	 ح��ب >ورد� yC�� |ح� 	ت�ان � �+ .  


�ن +�6% دی�� 21�ر ه�� رو �	 ر�%، �	 +FL2 +� ت�ان �	 ر)A ه�� )��F ��ور د�3 ی��3��Nژ. در ا�      Aن ه< �� .

� ����6 ١٩l٩ در ��ل �8���ا�� دان د�0رJ. Humlum  �1ه�+��م ��� را در +�رد �61 �، یK ت?�ی� F+�1 از >��ه� ه�

%� ر)A ه�� +AP در +�رد . ای: 21�ر، �	 د�3 داد� ا�3���0�د� ا�3 1	 در �� �21
��� را  ����یc دو���، �	 ت�ز� 
Aای 	
���
�ن 61�� +� ���% 1	 �DO زی�د داد� ه� را +� از >ن �� ��Nل. (ا� .�  .)١٩٧٣، دو��

0�د�  ،��L� ��0%6� +E@6	 ی� 21�ر را �� ا��س  را�@	 >ن ه�  �� >ب و ه�ا و � A��Eو ه�+��م، ت �ه�دو، دو��
%� ه�. ا�����در ای: � �+ �8��C دAای 	
2E	 . دی%) � .D�FL ��0ر� یK(ای: را +� ت�ان در .  ���P62د� دو��� را �;ی��

�، ا)��A و ����� DO� ،�+�04 ��8
	 را در ه��� �  .+�2ه%� �0ی%.) ه .35�FL ��0ر� یK(��ح	 ه�

K�0ر� ی� FL� در .D� .A�
	 1	 در 2E	 �	 �FL . +� ��ه% ���د� +B�G زی�3 ه���ای: �� %X� DO	 �n6 ح?	 8%ا
%%6� �%� ا� 	
�اول 1�� ه�� ���2C%� %6ن، �ر�
�ن، �;ر��� وا�Cن و 1�� ه�. ��ی	 دار �2ن داد� �%�، د��1�+ ��c ت�، . 

�ی%� ا%، +� >ی%C ��1�+ �ز+�: ه�� ه0�ار ت��1
�ن، �@i ��ی�: . 1�� ه�� ��0ل و 68�ب ه0�ا� �� دا+6	 ه�ی� 1	 در 1�� ه�
  .ه�ات ـ ��ا� و دو واد� +AP �� دری� ه�ی�2ن و در >C�، د�3 ه� و &G�ا ه�ی� در ��0ل و 68�ب ه�%60

  ��0 ه�7 �;�*

� ا% 1	 در H�ب ت�د� ��رگ ��+��ه�، ا�
�د� ا%�%�2Cن و �ر�
�ن ز+�: �
ا+�ز +�ز ه�� ��: ا����0، . ه�� 1�ه�

�ن(  را +��ن رو��	 ه� ��+���L�8ت� Mح� .�0�د� ا�3) �ز A��Eن ت�
��Nن و ا��
�1�� ،:�I ،  . 	�� mز ه� ه��ا+�، ای: +

%�� ا&�� را �	 ه0�ا� %ار 	

�د� ت�+� ��ی�3 �;ر��� وا�Cن . ���8����� ��+�� را 8� ��ح	  ���  .  �O�ا�A م�=>� "�م��و 

%6� دارد. +E@6	 ��+�� در �@i ��6% )�ا دارد�� �
	 اش ت� . �DO زی�دش دارا� ��D ت� از �	 ه�ار +��)�	 ه��  8%ا
٧f٢٠�%6�� �
	 ی6�O%ان  و در� ه�� در ��Mت� از �n6 ه�ار +
�، ��ف ه��2�0 حw�ر دارد و �5� در واد� ه�یD �	 و���.  +

% 1�ه� را +��ن ��+�� و . �04#  �	 �%ت د��ار +� ���%��� 	Eو ح� %وا�Cن، �%�2Cن و �ر�
�ن در ������ ت%6� )�ار دار
%� +� ��ز�1�+ ��D را� را از >ن �I ا61�ن �	 �م ���1
�ن ی�د +� ��دد، و ه�6I Aن . 1�� ه��
1�تF ه� و �;ر��� ه�� ت���

�
�ن، از +��ن �%�2Cن �� �;ر از ��+��ه� �	 >��ی� ت�ریA ا�
{ ه��L�8ت� Tarim )  :�I در �N��1 ق��ا�3 در  ���ر� ����<
% +� ده%)  �ز�. 1	 از دری�ی� �	 ه�0: �م >���ر� +� ��د��� ،:�I و.  

	 ی� دارد���ا�	 � 7aو A��(ه�، ا 	در ت�0م ای: ��ح .�+�� ت� زی� &5� +� ر�%، �	 ای: +�6X 1	 در ز+�
�ن در8	 
در ای: ). ه32. ��� � %�61	 �FL ��0ر� یK. (گ ی� ��ت� از >ن ��M +� رود.  در8	 س٢fا+�، در روز ه�� ت���
�ن ��+� ت� 

%��� �+  	
�	 ه�0: د��F ت6�ع زی�3 را +� . �8 ا)��A �	 �%ت زی� ت�^�� ��%6� ه� و ارت�5ع ه� ز+�: از �@G� i�، )�ار دا�
� زی�د� �� C�ردار +� ���%.  ��دت�ان ��ه%�� 	��ای: �8 زی� . �DO 1�ه�
�ن از دی% �8���ا�� �	 �%ت ���u%� ا�3 و از 

3���
: )2� ��Mی� 1�� ه� . ��2ر و ح�31 �%ی% در 8�ی�ن تFL2 ����	 1�� ه�� ه����0، )�ار Oری Aدره '�� ،	Z�
در 

�ر . ��دی%C�� ه% ت6�ع��در ای: �8 +�  	ن 1< ��%��� �+ tز� DO� �در ��2O از در� ه� . 1�� ه� ه�
�A، ا+�، �B��+ FL ه�0


	 ا�3��� FL� 6%ان�Oی �� ه�ی� را دی% 1	 از ��
� دری�I	 ه�M 1�� ه� . +� ت�ان ر��ب 	دا+6 DO� ، ز+�: را در�ای: ا+

	 ا�3C�� 321 و زرا34 ��رو �  .��ا

� ت�  �1�+ �٢٧� دارد و در ��2O از �8� ه�، )�	 ه� ت� ��6%. م��٢٧٠٠ح	 ه�ی� در 1�� ه�kو  ی�  ٠ kم١٨٠  .
%6� دارد�� .%��� �+ ���H DO� از �، ��6% ت	ای: ���� �(�� DO� . از 	1 %در ای: 1�� ه�، �;ر ��� ه� ی� 1�تF ه�ی� و8�د دار
� >ب و ه�ا دارد، �  را ��ر دی�� ��ی% ی�د >ور �% 1	 ��%6� ه� �0P+ DE.  و ���S6 �� اه3�0 ا% ِ�َ��>ن +��ن���� ت�P6 در د

� ا^� وارد +� �0ی%�F��1، ه�60% و : �� >ن 1	 ای: ��ح	 ��02I	 دری� ه�� +AP ای: 21�ر I�ن. �F �� ا%از� ری�ش ��ران 
%��� �+ A1 3 در >نX��  ���� و I�ا��� ه� و ���� �%ا^� ��ل در 8%ول ��0ر� دوم، 1	 از . ه�� +� ���%، ا+�، +E%ار ��ر

� و �ر�
�ن �2ن داد� �%� ا�١٩٧٣3�1�+ �� در 1�� ه����3 �X��  �
	 �%�، �DO ه���� �ای: 8%ول را در .  ، دو��
� +� ت�ان �	 �1ر ��د�و و8�د �DO ه�� � ���68�02I	 C��� ��ا� 708 >ور� H;اه� از یK �� . +�رد �%�2Cن و ��+��ه� 
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�8%اران ��ا� ��Lر +� ���%6  .�� 	�%.)  ١٩٧٣. دو���. (ور دو���، در در� ��2Z6�F�68 ، ه� در �%� �A2 ���4ی� ��ی%� �%
%6
C�� 321 >+�د� �
� در� و �61ر� ه�� دری�، ز+�:  C��� را ��ا� 321، ا+�Lن ��Lر و . در �DO ��ی��6، ز+�: را ��ا��

0�د� ا�3 Aاه�� �� �ـُ���ر� در ه��6م +�� ه�� ت���
�ن، و8�د دارددر �DO ه�� ��Mی� I�ا��� ه�. ��د >ور� +��� و ت��1ر .
 %� ا��ن در BC تF+�L و رو�����8� +����6 ��ا� I�ا و زی�3 �� هA در ه��6م د ،	E@6+ :ت�0م ای 	3 1�ت�ان ���ن دا �+

  .+@��3E �� و7a و ��ط ه�� +�G@�، �	 ح��ب +� >ی%


	 از +X%ن و  ����8� ه�ی� ا ،��
���C از ای: ه�، ��ا� زی�3 ا��ن در دوران .  �1ن +� ���6%در �DO ه�� 1�ه�
%	 �S6 >ه: در 1�� ه�ی� 1	 در دور دی���ن . ��D از ت�ریV، از اه3�0 وی�b ی� �� C�ردار ��د� ا�0 ���Devonian  FL�ا


6%، ی��3 +� ��د���) .Xت ،Kوی�5
	 +� ��د 1	 �	 ��I DOرم ���� �
� ����6 �	 دور�� Dای: دور +��ن . �# دارددر دا
k٣ +�����ن ت� ٠٩fد٣���او��: �8%اران دو زی�
� . در ای: دور، +�ه��ن ��اوان و8�د دا�
6%.  +�����ن ��ل ��D را در �� +� 

%� از ز+�: )% %�21%. �1�C ـ >��، �	 +��ن >+%��. دره�0: دوران، او��: F�68 ه� � ای: واژ� �	 دور� 1	 X+%ن ه� و �1ن ه� 
� +X%ن ه� و �1ن ه� را +� ( Permianو ��+��ن  ) �ز�. تFL2 ی��
6%، �	 �1ر +� رورد��� FL� او�� DO� �8����8 در

در ای: . >ب و ه�ا در ای: دور داغ و K2C ��د� ا�3.  +�����ن ��ل ��D را در �� +� ���د٢kl ت� ٢٩٠ای: دور، +��ن . ��ی%6
� ه�� زی�د� ��د� ��< ��2	 ه�� زی�د� از . ا�3دور، ��ه% ���د
	 �%� ا�3، زی�ا ���ای: واژ� از +E@6	 ��م در رو��	 
�ده�H< ،Aز ی��3. ا^� ه�� ای: ز+�ن، در >ن دی%� �%� ا�3در ��0ل ��ق 21�ر �	 وی�b در )  �ز�. �1ر��دش در �%� ��

��ه� ه� و �S6 ه�� ��Pدار و )�0
� . %ه�6I Aن +c در ای: ��ح	 ه0�ا� �� ��ب ی��3 �%� ا. دورادور F��1، دی%� +� ��د
%6�+ :%� و8�د دار�
�ن ��D از ت�ریV از ای: �8 +�رد . E��، یA2 و ی�)�ت در �DO ه�� 1�ه���+AP ت�ی: ���6 را 1	 ا

  .ا�
�5د� )�ار داد%، 8M�رد �%�2Cن +� ���%

  ��0 ه� و ت<� ه�

F��1 ��وع و از ��� ��0ل ��ق �	 �8' 68�ب H�ب ��ود ��ا���� 1�� ه� و ت!	 ه�� ��6% در68�ب ه6%وD1، از 

i@� ���E ��6% +��ن 1�� ه� و ز+�: ه�� K2C �61ر دری�� �6%، دا�3. +� >ی%در ��ح	 F��1 +� . ای: را +� ت�ان +E@6	 ا


	 ه�� دور ای: �8. واد� F��1، در� 1�ه�
�ن ـ ��2Z6� و در� H�ر�6%، دی%: ت�ان واد� ه�� 1�ه� +
X%د از >ن +��ن�;� از 
%�� و زی�3 ��د� ا �%در +�ز 68�ب H��� 1�� ه�� F��1، دری�� F��1، در� ژر�� را 61%� و راهD را �	 ��� . +FG ز
واد� ه�� A1 04# ه�06% دی�� در دل 1�� ه�� واد� �6% را� ��ز 0�د� �	 ��� 68�ب ت� . واد� ه0�ار 8]ل >��د، +� ���د

%�C �+.  

��ف ه0	 �8 را +� ����% و در8	 ��+� �	 &�رت 04�م در ت�0م +E@6	 ��ی�: . م١٨٠٠
�ن، در ��%6� در ه��6م ز+�
� را �	 ه0�ا� +� >ورد%� ��+�� Dی�C �� ی� +� وزد و �%در روز ه�� ت���
�ن در8	 . ت� از &5� +� ر�% و ��د ��ز

 ��0ی%. گ.  س١٨ ت� ١٣ +��ن +
�،٢١٠٠ح�ارت در ��%6 �+ ��� .[8  B��
+ ��+����م ت� ا�3 و  �ل >��د �	 &�رت �4د
 	� �M�8 ��+ . گ.  س٣٣در 	ن ��
� 68�ب ��وی% . گ ��ی�: +� >ی%.  س٧+� ر�% و ای: در8	 در ز+��� 	� 	1 �ه� )%ر

��) �Iر. ��� � %�61	 �FL یK(در8	 ح�ارت ��M +� رود،  �+ Kدی�. ددو�� �� >ن هA در8	 ح�ارات در 61%ه�ر �	 &5� 
 	0� 	� s�4 A1 �� و د�3 ه��� �� �	  �ف 68�ب H�ب ��ویA �	 ه�0ن ا%از�، ز+�: ه��1�+ �ه� )%ر� 1	 از 1�� ه�

  .د�3 ه� �%ل +� ��دد

در >ن �8� ه�� 1	 دری� ه� از 1�� ه�� ه6%وD1 �� +� ز6%، ا+�Lن ��ا� 321 >�� و I�ا��� ه�� ��اوان و8�د 
	، ز+�6	 را��ا� ت�P	 H;ا . 3 دا+%ار� و ��	 دار� +��6' ا�3ت�0م ای: �DO ��ا� ����X. دارد�� 	��%6� ه�� �� ارت�5ع ه� ��

%
6�ع 1	 ��د>ور� و ی� ت���% ��%، ��اهA +� ��ز+ �واد� ه� و در� ه�� ���P: در ��0ل ��ق +B�G +����6 را ��ا� . ه�

C�� د��+< ��X�  د%X
+ �  .	 ا�3213 >�� و ���0 و د�
��� �	 +7�6 ه�

� و �� F�68 +� ��زد���� �	 د�3 ه���%6� A1 در ��0ل، �@i +�ت75 +����6 را �	 �� �. ت!	 ه� و 1�� ه�� دارا
%دری� ه�� . ا+�، در در� ه�� ��ی�: ��]ب ه� ز+�: را ��رور +� ��ز%. 1�� ه� ت�P6 ز+�: A1 04# و �� �N8	 را�FL داد� ا

% +� ا%راب و ���Cب در� ه�� ژرف و �� ���� ��1�+ �
	، 61%ز را از  را� ای: در� ه�، �	 1�تF ��� در 1�� ه�C�� �6 راP
%	 و ه�6I Aن +��ن ت���
�ن و ز+�
�ن . ز�� 	��
�ن، ا)��K2C A ��د� و در8	 ح�ارت در �8� ه� ��Nا� �دی� �در �DO ه�

3 ا��ن در� ه�ی� ا% 1	 در. ت�5وت زی�د دارد�L� �ای: �8� ه� t�C .  +��ن ��ن دری� ه� ��� +� �0ی6%�	 ت�ی: �8� ��ا
%�� >ن هE@6+ ،A	 ه�� ��I ،%6�ا��� ه� . C�ب و >ب ��اوان ��ا� زی�3 �8%اران و ���� ه� و ه�6I Aن 321، ��اهA +� دار

�� D�� 	� ،	�� ��د� و �دار� را +� ت�ان �	 و���	  ،�0�� 321��Lر و ��د >ور� +��� و دا �%  .ددا�
	 ز

را +� ت�ان ... در دا+6	 ه�� 1�� ه�� 68��� و ����0، �	 وی�b در ��ح	 F��1 �1ن ه�� >ه:، +c و دی�� و دی��
�دیK ا%. ی��3 ،%از �8' دی�� )�ا�
� �� �1ن . از ��� دی��، ای: ��ح	 ه� �� �1ن ه�ی� 1	 در دل 1�� ه�� ��6% )�ار دار

%� دار� m�K0 و  �  .ه�

  ر و �A ارت@�ع      زم�� ه�7 ه��ا

دری� ه� در �DO ه�ی� از ت��1
�ن . 1�� ه� و ��%6� ه� در ��0ل، �8ی�2ن را �	 ز+�: ه�� ه0�ار و K2C +� ده%6
%�	 ه� ح�ل، ر��ب ه� و Mی	 ه�ی� 1	 C?�&�3 . 8�ی�ن +� ی��6% و در ��ی�ن >ب، >رام >رام در ری��ار ��%ی% +� ��د
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1 �A >ب و s�4 رو��	 �	 و���	 ��د ه�� ت6% �	 ز+�: ه�� ه0�ار و دا+6	 ه�� 1�� ه� �s +� ��رور� دار% و از د�3 ه�
%� +� C�ر�
�0ن ه� C�� درد �1ر 	� 	
� �	 ح��ب ر��O�&ح� t�C :ی�ت 	� ،%��د%، ا�� �� ��L	 ه��  >���ر� ه0�ا� ��د .

Dدار �8ی 	�N8 ز+�: ���6 و ،Aی���� �زی 	ن ��
�8� ه� ت!	 .  را �	 د�3 ه�� ری�%ار +� ده%ه� )%ر� 1	 از 1�ه� �C�� در
  ���ن �;ی� ا�3، زی�ا زی� هZ�م �3O ��د ه�� ت%6� 1	 .  و +�%ان ه�� ری��، و8�د دار%ریS روانه���ا)��A �	 �%ت د

%�����ه� ��+� �	 . از ��0ل و H�ب +� وز%، )�ار +�  ��� در8	 ١٨در ز+�
�ن، ه�ا� ��د یK ا+� �4د� ا�3، ا+�، 
��+� در روز ه�� ت���
�ن �%ی% ا�3 و ت� . +� ر�%. گ.سkس٠ 	در8  .%
��Pن ��ی�: +� ا����ران . گ +� ر�%، ا+�، در �' 

  .A1 ا�3 و �	 زود� ��Oر +� ��دد

ای: �DO را +� ت�ان ادا+	 �]ت ای�ان دا�3 و ت!	 ه�� . ز+�: ه�� ه0�ار در ��ا� ـ ه�ات C����ار ت� ا�3 
6�� �	 ت� (��ران A1 ا�3 . %� A1، >����ه� و در� ه� در >ن ��اوان ا%داراM�� ات�از ) م +� ر�%. س١٨در ه �+��و در8	 

��ه� ت� (�' ه�� یV زد� در ز+�
�ن ت� روز ه�� �	 �%ت ��م در ت���
�ن klس 	�0ی%.) گ. در8 �+ ��� . A1 ه� 	ت! t�C
�ار و ��L0 ���H �� ا���3ر و ���6 ا�3 و در �DO ه�M  .  

���� و s�4 ��اوان +� �	در ه� دو �8� I�ا��� ه� ��ا� دام و8�د دار%، ا+�، ����ر A1 ا% و ت�P6 در �61ر دری� ه�  
�8� +����6 ��ا� 321 و �21ورز� در &�رت و8�د ��L	 ه�� >���ر�، +� ���%. ت�ان د�3 ی��3 ،	
��0Pروی.  

   در��7 (م� و واد7 ه;��* ـ �����ن


�د� ی� در 8�ی�ن دور� ت�ری�O و +D�� :L0 ت� از >ن هA، &�رت از ای: ه�� ��رگ، �P�� ��دار� ��دو دری�

	 ا�3��� .%% و �	 &�رت �4د� +�رد تA8�P ��]ب ه�� �?�� ا�در �DO ��ی�� . ه� دو، �	 >���� ه�� �1�C +� ری


�ن، د�%��ار و �8	 زار ا�3 و از د�3��Nا� DO� در �+< � ه�� K2C، �	 و���	 ��' ه�� �LI�1 1	 >ب >ن ه� +��� دری�
�ار ه�ی� را دی%. �	 ��د� �� تO�ی' +� �0ی%، 8%ا +� ��دL0�8� ه� +� ت�ان  �C�� در . �P6ن ت�
��� ����<lاز ٢٠ �
+ 

%6� دارد و +� ت�ان >ن را �� از �8	 زاره�� ���6 و دری�I	 ه�ی� �� >ب ��ر و ت��N� ی��6%� دی%�� �G� i@�.  :زی�د ای DO�
�2: ��)� +�%� ا%، ی��3 +� ��دد�� �� ����%� و در >ن ریS و �N8	 ه�ی� 1	 از دوران دری�I	 ه�M و F�. >���� �	 و���	 

���� ه�� 1�ت��، 8%ا +�  �� ،�%2 321 	1 �C�د واد� ه�60% از د�3 ه� �	 ��� ��0ل و 68�ب �	 و���	 ��ی%� �� ه�، و >ن �8
��دد.  

��ن وح�2 +� ���6%دری� ه�  �%
�ن، دارا� +�ه� و ����� ����< �ای: ه� ��02I	 C��� ��ا� +�اد . و دری�I	 ه�
���H .3;ای� �	 ح��ب +� >ی%6 ��P� �
�6وب t�C . از ای: دری� ه� +� ت�ان ��ا�   ��L	 >���ر+ �از ��� دی�� ��]ب ه�

�0ی%6 �+ Aاه�321 � �A �	 �%ت K2C و ��م، را� را ��ا� ت��O� ��ی7 ��ز +� �0ی% و ��L	 �� >ن هA، ا)��. �ــُ���ر� را ��ا
��3، ه0�ار +� ��زد 321 +��%4 �� ��ر� زار 1	 ��ا��� FL� ��+��6'، ز+�6	 را ��ا �  .>���ر

  دش- ه�
�م  	� 	1 ���H DO� ��6� 3�دش- م���د 	3 68��� 1�ا� �� د�د ه0��ن ی�د +� ���Cر� ��م دارد، �	 دو �� 

�0 ز%. ری�� ه�60%، )�ار دار%د �� �X�  و �� �4د�در >ن ه� . ای: دو را +� ت�ان د�3 ه�� C F+�1�ا% 1	 در >ن ه� ��
c� دد و��
��Cر ی��3 +� � �P6. ت 	در روز � �+��در . ی� ��M ت� +� ر�%. گ.  در8	 س��kl و8�د �' ه�� ��د، در8	 

� �� A&�رت دای 	� 	روان 1 �در ��0ل ریA1 S ت��  و8�د دارد، . �
� ���6 8�ی�ن دار%، زی�د +� ���6%68�ب ریS ه�
%��� �+ ���� �
	 از �N8	 ه�����0 ���6%. ا+�، ای: �8 �� و ا D  .هA ا61�ن ای: د�3 ه�، +�X�6 ��ا� تN;ی	 ا��ن و �Iر��ی�


 ش��0 ه�7 ز��-���� -&�D  
� ت�P6 در  �� زی�3، �	 &�رت �4د�61 �	، ت�5وت دارد، ���� ه��� 	�� �+��ن ��و� ه�� +���ط �	 +B�G ه�

� 8�ی�ن دارد� ،S+� در ای: �8 �� >ن %اریA ت� �	 ��ح د)�#  )�+� . �F در +��ن ��و� ه�ی� �� ت�ریV ه�� ��ه��6 � ه0�
Aن +%رن د�3 ���زی�
��Nن در ز. در ا��
��Nا� 	� 	1 %��ن 61�� +�O� � از +�د+� ا �%6���%
�5وت 6�I�1%� ا+ �	 ه��+ .

�ن و ت��L�8ن ا% 1	 ه�دو �	 ز��ن �
2� ��ن ��و� +��B در .  �O: +� ز6%ه�* و ارو"��
دو ��و� ��رگ +�دم ه�0�
2�
��و� +AP دی�� ز���، ت��1 ا�1 3	 �DO زی�د �	 و���	 . ح6�ب ه6%وD1 ا% و ت��L�8ن �	 &�رت 04�م در ��0ل ��ق

��ن + �%�{ زد� +� ��د��ز+� ،%661 �+ �� �%� زی�M�N . 3ن 1	 در �DO ه�� ��0ل ز�1�+ �+M�Nن ه�ار� 1	 در 1�� ه�
� �	 ز��ن � ،%661 �+
� و8�د .  ح�ف +� ز6%ه�* و ارو"��� �ه�6I Aن در ای: ��ز+�: ��و� ه�� )�+� و ی� ز��� دی��

%��ن، ای�0ق و ���چ )��F ت. دار�

�د� >ن را +� ت�ان در ا^� دو���، ��ل . �8	 ا%در +��ن >�ن �ر����� . ، دی%١٩٧٣��ح 
	 ه�� +AP ���� زی�3 و �;ران �0
�s، ه%ف ای: �?F و ��ر� >ن ا�1 3	 �	 O+ ���ن و ر�A و رواج ه����و8�د +�د+�ن 

��، �%ون ای: 1	 �	 ��و� وی�b )�+� ا��ر� ی� ��د، �!�دازد �%  . ز

�Nدم ا��زی�د + DO�%6�0ی �+ �� �%�� +� 1�د% و ١٩f٠در��ل . �
�ن در رو�
� ه� ز �%�د ��?% در د� ه� ز  ،
١l%�;ران +� 0�د �I�1 	0�
� ای: ا�3 1	  ا��ار �1ر .  در&% �	 ��I�1 FL و ی� O� ش�C ����62ن �8�
��� ���ا


�ن ��Nدر ا� ��در ا^� ��ر�� .  عl٠در��ل ه��  Humlum�م  ه�+�. .رایn �%� ا�3+%رن ��ا� 321 و زرا34 �	 ت�ز� 
��د >ورد� ا�3 D��
او از ���� ه�� زی�3 و �;را� �O: +� ز% 1	 +� ت�ان >ن ه� را . ه�� +��G داد� ه�� ����8 را در 1
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� زی�د� در ���� . �� را� و رو�� 1	 در ��D از ت�ریV +�وج ��د� ا��E+ ،3ی�	 1�د�� 	���� از >ن �8ی� 1	 ت6�ع و  �%ز
� و8�د دارد، از 708 �%6� >ن +� �P� ن��+�دم، �	 �0�ل ��I�1ن، ��Lر��Iن، ��د>وران +�اد H;ای�، 21
��ان و ����%6 

�� در ��D از ت�ریV د�3 ی��3 �%	 ه�� ���� ز�0
�ن  Leshink، K�62�١٩٧٣، . ت�ان �	 ��Nدر ا� 	ای: ��ور ا�3 1 	�
 ،%6� �
�ن و  واد�I��� %6!;ی��
	 ه�0 ������Yم �1ر ��د و ا�
�5د� از ز+�: در ز+�ن 61��، در 8�ی�ن 6I% +�����ن ��ل د

  .ا�3


�ن، +7�6 >ب ?64� AP+ و ��Nدر ا� 	ا�3 1 	
C�� :�را رو �ای: ا+ Aزدی :O� A��(در +�رد ا 	او�� 1 DO� در
�� ��ا� ا��ن +� ��زد �%� را ��ا� ت�P	 H;ا و �;ران ز��6��X�0ی%، ای. ت: ا+� � ت�P6 �� 321 و �21ورز� ا^� وارد +� 

�;ارد، زی�ا و8�د �Iر��ی�ن و ���� ه� �	 >ب ��
�� دارد �+ ��8 	� �  . �F �� دام دار�، ��Lر و ��د>ور� H;ا ت�^�� ��و+%6

-Eو زرا -�  


�ن، ���61ن �DO  رو�
�ه��Nن ا���5
	 �%، ه5
�د و �n6 در &% ����%6 � 	1  	���DO زی�د ا% و  � ی� دهL%� ه� >ن 
%�� ��ن را از را� 321 و زرا��P+ ،34 +� ��ز �%��ه� �	 �DO ه�� +AP زی� 321 در 21�ر. ��ن �;ران ز ��� ه�
%��دیA 1	 در ه�0ن �8ه�، ��D ت� +�دم )�اردار �+ 	8�
+ ،A6%ازی��).FL� .Kی .	ت�ح�ل 2E	 د)�# ت�زی7 5�س و8�د ) 

��3 ه� ��� ��A�6 1	 اول . � ا61�ن اح?�ی�	 ����%6 ��ن �� ��ی	 ت�0O: ه�� حL�+3 ه� ��6 ی��
	 ا�3%ارد، زی�ا ت �
5�� ��8
از ه0	 ای: ��ح	 ه� در +E@6	 ه�� �@i ه�� ه0�ار و ی� دا+6	 1�� ه� )�اردار% و دوم ای: 1	 �DO زی�د ��ن در �61ر دری� ه� 

�دیK �	 >ن ه� و8�د دا �و7a و ��ط ��ا� زرا34 در ای: ��ح	 ه� ت� ا%از� زی�د ه��0ن ا% ـ و8�د ��ز . ر%و ی� واح	 ه�
321 ��+	 ه�� +%رن . ه�� Mزم ��ا�� ��6r
%6�، �	 ا��DO زی�د زار�4ن و 21
�Lران در ای: 21�ر، از دو ���� >���ر� ه�0

%���  .در �61ر دری�ه�� >+� و ه�60%، �1ر +� 

 �
�د� دارددر 68�ب و H�ب 1�� ه����، ���� �1ر��د �1ری� ی� )�6ت، ا�
�5د� �1�+) .%�61 ��� :Kی FL� .د� .(
 �0�د� >ن را�	 واح	 ه� ��دیK ت!	 ه�� هZ0�ار 1�� ه� �P�� ��دار�1ری� ه�0ن 8�� زی� ز+��6 ا�3 1	 از >ب زی� ز+�: 

%. م. ١ft ت� �1٨ری� ه�ی� �	 دراز� .  دار%دراز�. م. �٣٠t��C از �1ری� ه� � ت� ). ١٩l٩ه�+��م، . (��ی�: +� را
%��D از >ن در �@i ز+�:، �� 61%ن �Hر ه�ی� . ای: را� زی�ز+�6، �	 و���	 د�3 و ا��ار ��د� 61%� +� ��د. ��اوان و8�د دار

�0ی%6 �+ ��2
: +�اد 61%� �%� در دورادورش >ن را Oو ری .�I��� ،ان�ه� را +� ت�ان درت�0م ای �
�ن و ���1
�ن ای: �1ری
ه��H< c1 mز ت�ریV ا�
�5د� از >ن را �0 دا%، ا+�، رو�: ا�3 1	 در ز+�ن ه�O+��26ن و ������ن از >ن ه� �P�� . ی��3 0�د


	 +� �%� ا�3���). ،D���� . ا��ار ه�� �1ر 1	 ��ا� 61%ن ای: �1ری� ه�� �	 �1ر +� رو%، ����ر ��د� ا%). ١٩ffا�I 	0ه

	 �	 ت�ا�� �>ن ��� 1	 >ب �	 واح	 .   �	 ��� واح	 ه�� زی�3 داردزی�ز+���6ی� و +�Pرت �1ری��61ن ��ا� را%ن ای: >ب ه�

  .وارد ��دی%، �	 و���	 8�� ه�� KI�1، ��ا� >���ر� ا�
�5د� +� ��د

% ری�� و ���6 >ب دری� را �	 و���	 �6% ه��. ���� دوم ا�
�5د� از >ب را +� ت�ان �P�� ��دار� از دری� ه� C�ا
� ه� را%� +� ��د�8 	� c!� و �%� ��ار .  KI�1 در ��M >ب ��د >ور
>ب �� ا��س )�4%� ��� از ��M �	 ��ی�:، وارد 21

� ه� �	 . +� ��دد�8 	L�� 	و��� 	� c!� �%� �در �DO ه�� 1�ه�
�ن، در ه�0ن �DO ��6%ی� 1	 >ب 708 +� ��دد، �	 دار
��� �61%.(� ��د321 ه�� ��ی�: ��ق داد� + :Kی ،FL� .در ز+�: ). ی�زد� 	در دری� ه�ی� 1 �P6ت � �ای: ���� �P�� ��دار

� +�رد ا�
�5د� )�ار +� � KI�1 1�ه� �
�د� ی� �	 �1ر +� رود، �F در در� ه���ه�� ه0�ار 8�ی�ن دار%، �	 &�رت 
Y� +� >ی% . ی% 1	 را� �	 ��� ��ق ��ز +� 661%>ن ه� را +� ت�ان در ت�0م دا+6	 ه�� ��ا�� 1�� ه�� ه����0 د. ���د 	� :�6I

%6
��� �+ ��P� ��� >ن . 1	 ��و� ه�� KI�1 +�دم ��D از ت�ریV 1	 در در� ه�� �ــُ�دری� �	 �� +� ��د% از ه�0: ���� >���ر
�
�د� +�دم 1	 در �� د�3هA در واد�� ��ر�� 1	 ��ر� و8�د دا�3، �	 ی�ر� ��� +�  ه� ،%60��L	 >���ر �%ا�� واد� ز

�P%ار�در ای: را�، . 1�د%، ��ا� ��3C، تA��E >ب و �P�� ��دار� از >ن ��ز ��د ،���	 دار � و +�ا)�3 از ای: ��L	 >���ر
%� �+ '�� �در ��0ل، C�د . �	 �%ت از اه3�0 زی�د �� C�ردار ��د، زی�ا �?F ه�� ��]�� C�ا�� زی�د� را در ��L	 >���ر

� ��L	 >���ر� �	 �%ت +�رد �P�� ��دار� )�ار +� ���3دری�� >+� و���� ��ا� ��3C و �1ر�در ای: .  ��C	 ه�� دی��ش  
%� ر�� ا�3 1	 وزش ��د >ن ه� را از ا�
{ ه�� ��0ل �	 ای: �8 +� را�
�1�C زرد و 	یM از �� t�C '�1�ای: +�د� . �8 ت

�� +� ت�ان 8�� ه� و �6% ه�ی� را ��ا� ت�زی7 >ب ���3C	 �%ت �� ��رور� t�C +� ا��ای% و از >ن �	 ��د� .  

 �+ ��6%م، 8�، �K، ����� و 8�ار ،%�H	 ه� و دا	 ه�� ا���� 1	 در ای: ز+�: ه�� >�� در 68�ب 321 +� ��د
%6��� .%�ان 321 +� ��دC دو+� در �و�6H و ت�t، در�61ر ای: ه� ت��1ر�، ��6	 و دا	 ه�� ر. �	 �H	 او�� در ��Pر و دو ت�

%� زرع +� ��د� ����C دار و ���+ �در ای: �8 DE ت��1
�ن ه� ����ر +AP ا�3 زی�ا ا��ر و D021 ی�L از )�A . در3C ه�
ای: ه� را در ��6��� در� ه�� 321 +� 661% ت� از �� ��+� �	 ا+�ن +�%�  و ز+�6	 . ه�� 04%� +�ل ه�� &�در� �	 ح��ب +� >ی%

��دد>���ر� ��ا� ��ن  ���+ . �در �DO ه�� ای: ��ح	 ه� در �61ر دری� ه� ��n 321 +� ��د، ای: �H	 در �61ر ��6	، �6%م و 
�K، ����� . ت��1ر� و در3C ه�� +��� دار در ��0ل و هA در 68�ب، 321 +� ��د%. �L� از اه3�0 %8� ��C�ردار ا�3


�ن +H AP+ 7�6;ا �	 ح��ب +���Nا� �ا��ار +� و ������� در ��( 	�H 	� ای: �P��3 �	 ح�| ی��M�� 6%م در� رو%، ا+�، 
���د.  

�6%م . �� >ن 1	 ای: ���� >���ر� اه3�0 ��اون دارد، ا+�، ��ی% 321 ���0 را، �	 وی�b در 1�ه�
�ن ه�، ��ا+�ش 0�د 

�;��ارش داد١٩l٩ه�+��م در ��ل .  ی�L از ا���� ت�ی: +�د� H;ای� �	 ح��ب +� >ی%&� 1	 C�د ��ه% و8�د ای: �H	 در ، 
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� ��د� ا�3�
%6� �	 ه�ار +�� .  

%�ن �� ا�
�5د� از ا��ار �1ر ��د� �	 �1ر 321 +� ��داز�E١٩ه�+��م در ��ل . دهlا� �� ٩��0ی� ه0، ت?�ی� ت�0م 
 1	 �	 و���	 ��و � D�� D1 از >ن 1	 ز+�: )��	 ��دد، >ن را ه0�ا� �� I �%61�ب ���6:. 8%ول ه� و cL4 ه� ت�ت�' داد� ا�3

%66��دد+� L2� ،t�C �%+<�� �� �	 و���	 ��و� را%� �%� و از یI �%61 K�ب . ، �	 رو� ز+�: +� دوا6% ت� ت�د� ه�� 	��(

�s )��	 و8�د دار% ا+�، ه�Lu%ام  �	 04# . )�ار دارد، +
FL2 ا�3) ��و >ه:(1	 در �D1 ت�N	 >ه�6 ) ی�غ(O+ �	 ه���

تAO را ��رو� ز+�: ��ش +� ده6% و ��ا� درو از .  ��ز L�د� و ���ر� �� EI�ر� KI�1 �� ز+�: ای�Zد +� �0ی%ز+�: را�
دا	 را از ��1 �	 و���	 را%ن �Iر��ی�ن �	 رو� C�+: از هA 8%ا +� 661% و ی� �	 ��د� �� �� د�3 >ن را . داس ا�
�5د� +� %661

ای: .  در +�ح�	 >C�، >ن را �� F���H ��د� از ری�� ه�� ��1 8%ا +� nI  .%661 ��د +� X�%661%، >ن را �� ���C ی�. ا�Zم +� ده%6
%+L0: او �H	 را �� >���ب د�
� >رد �0ی%، ا+�، �DO زی�د . ا��ار �1ر، در�61ر ��F و 6�1%، ه0	 ا��ار �1ر �21ورز را +� ��ز

��دد �+ F>رد ت�%ی 	>���ب >��، � 	و��� 	� .�ای: �1ر .  ز+�: >ن را �AO زد� و ی��Lل ی� دو ��ل در +��ن +� �1ر%��ا� ��رور
��ی%6 �+ Dا ره� +� 661%. را >ی�I � ، �� ��رو� ز+�: �Iر��ی�نای:  �1ر �� ��رو� . �� ز+�: >ی�I ،Dر��ی�ن و دام ه� را ��ا

  .+� ا��ای%

 ����و و  ���!6% �21ورزان ��1: و ی� � 1�چ در واح	 ه�، در� ه� و 1�� ه� ه�6I Aن  	��0�د� دارا� ر+	 و  �	 دار
� نای: �1ر،. +� ���%6،:����و ��ا� ��3C و ��و� �1ر ت!��	 ی� ت!�  ت�P6 ��ا� ��ن H;ا ت�P	 +� دارد، �M�1 F و ���س، �� 

�0ی% �+ Aاه�ل و ا+�ر زرا34 ��E
��وان � را ��ا� �AO زدن و ��دن ��ر در را� ه�� 1�ت��، �1. ��ا� ا%����ن را . ر +� <
��و، ��� ت�P	 +� دار% و در �61رش از �� . در ز+�
�ن �� �5�4 1	 ��ا� ای: +Y6�ر 321 +� 661%، تN;ی	 +� �0ی%6 ���	 ه�

%��� �+ ��P� ،%�0ی
�ن، �	 وی�b ��0ل، �	 . 1	  �� ���� ه�� C�د رو تN;ی	 +� ��Nدر ا� ���C ����!AP+ %6 ت�ی: �Iروا
�0ی%. >ی%ح��ب +�  �+ Aاه�رج، ��C 	� ور%& �در ه0	 �DO ه�� 21�ر، . ای: ���!6% ا�3 1	 ���3 )�� )�� را ��ا

%� ه�� . +�H%ار� +0X�ل ا�3�+ c� از 	و در �61ر ای: 1 %	 ه� +� ��د�C د��در ای: �8 >ن ه� ��ا� �	 د�3 اوردن H;ا �	 
�� را ت�P	 +� دار%تN;ی	 +� �0ی%6، ���3 و تAO، ای: +�د� ح��ت� ��ا �%� ز.  

%���از . در 68�ب C� و )� � AP+ DE ت�� دار%. در �61ر ر+	 و ��	، از ا�{ ��ا� ��ر ��دن در ��0ل �1ر +� 

	 +� ��د���  .درای: �8 ه� دو �ع یK 1�ه�	 و دو  1�ه�	 ی��3 +� ��دد. �
� ��ا� �5� ه�� دراز �1ر 

�ن زی ��+�دان در ت���
�ن، ��	 و ر+	 C�یD را ��ا� I�ا �	 �8� ه�� ��6% +� . �د ا�3در �DO 1�� ه�، 1�چ ا
%6I�1 .%+�دان �� >+%ن �?F ��+� ��ر دی�� �	 ز+�: ه�� ه0�ار �� +� . ز�ن و ��� +�دان +� �;ار% ت� �	 �1ر 321 �!�داز
%��د.  

�21 ��� در �DO 321 در ه0	 �8� ه� �%�;ران و +�Xش ز AY 	���� ت6�ع >ن ��
	 ای:  	��I ر رواج دارد و
1� ا�3 و �� >ن ه� +� �0
%6� و +7�6 >ب +� ���%، ا+�، �	 &�رت 04�م �	 دور �6%م و 8� �	 ح�| +�د� ه�� ح��ت� +�� 	�

0�د 	��aرا ا ��Yم 321 �0�د� +� ��د. ت�ان ت��1ر AP+ DO� Kی ��و �: دارد. +�ا �
�� زی�د �	 ��L	 >���ر�� Aای: ه.  

%661 �+ 321  c68 	� c68 	ت��د� �� �	 د�3 >ورد. �H	 ه� را هA ��ا� %Eدر . ح�M از ��وش >�P +� ت�ان ��ل 
� >�Hز �%� ا�3���ن  ��ز� +�اد زرا4
� و�%یF >ن �	 +���، ���3 و دی�� و دی�� ��در ��0ل ��6	� . ،��C از د� ه� �1ر د

 ���دد��n، ����� ��ا� ت���% �L� و دا	 ه� �+ �6 321Hر ت���% +� . رو��� �01 ��6	، دا	 ه�� رو�6H و ا�در68�ب 
%��د . �+�ا�� و ��	 دار� ��D از ��%ن زرا34، رایn ��د و �	 21
��ان ��1: ��&3 +� داد ت� +�ل ه� را از �8� ه�

%� �	 د�3 >ور�� در رد� �8ی��� >�. ��I�1ن �0P+ DE را درای: ت�Zرت ��ز� +� 661%. دور � Vاز ت�ری D�� ن در دوران
  .)��F ت�8	 )�ار دا�
	 ا�3

 A�Y� +� >ی% 1	 �%ا 	� :�6I	1رد�O� ��61 7aدرد و 	� %
	، +� ت�ا�;�ای: ا+� .  1%ام � DO��L	 زرا34 در 
3����H �C	 ه�ی� 1	 L0+: �. رو�: ا�3 1	 ا��ار� 1	 ا61�ن ا�
�5د� +� ��دد، ��2��
	 ت� از دوران 321 در 4?� >ه: 

 	1 ��6u0وح�2، ه FL� 	� زی�د >ن ه� DO� 	���ن � ��6س ��د� ���6%، ا+�، ����ر ا+�Lن دارد  	
�;� �ا61�ن +�وج ا%، ��ا

�ن و ���1
�ن ١٩l١در ��ل  Vavilov واوی�s،.  و8�د دار%، +� روی%� ا%ا+�وز��Nا� 	ح�� 	% 1�ی�د >ور  ،FG+ و ��8 

�0P+ DE در +�
FE ��ه��6 را A6% و ه�0: ا61�ن ه
C�� �+ ����� د و�O��ن �	 وی�b ـ �6%م، ��� � در BC دا	 ه� و �H	 ه�
	 ه�� ا�
%ای� �6%م ا�
�5د� +�  .%661��L	 321 �	 دوش +� %621���ن از �Nا� AP+ DO� ا61�ن  Aاز رود . ه ���L	 ��د� >���ر

 �
	 ه� ��ا� �DO زی�د ه�0�د ه�� زرا4�C%
: ��L	 �1ری� ه� از دی% ��6 . در دوران ��D ار ت�ریV +��6' ��د� اC�� ،�+ا
  .د��ار ت� ��د� ا�3

 �+ 	1 �?C�� 	%ارد، ی�� Vاز ت�ری D�� ن��E�1ر ده �� �
�Yم 61�� 321، ���ه 	1 A�61 �L� 	��ا�� +� ای: 
�  �%، ر)A ه� و داد� ه����� �@i ح�&F ده�  61��، و ی� تX%اد +�د+� 1	 ه�0: ا61�ن از ت�ا�3 +� را در ای: ز+�6	 ی�ر

%اریA. یK واح% ز+�: تN;ی	 +� 661%، ��د ���
�	 . �� ا%و� ��ی% �35 1	 +� �	 ر)A ه� و داد� ه�� )��F ا4
�0د در ای: +�رد، د�
��زاد0ه� رو�، ه�+��م، در ��ر��� 1	 از واح	 "��دد، ا �+ �
�Z	 د�3 ی��
	 ا�3  1	 �	 و���	 �1ری� >���ر�Zم داد� �	 ای: 


�ر ز+�: ��ق +� 61%. ه�ار ١kt ه�ار ت� 1k	 �i@ ح�&F ده� از Lه �3 . گ در ه�����ر�� ه�ی� 1	 ازt�C &�رت 
t�C  �ه�+��م، . (�2ن +� ده% 1	 ای: �@i ��ی�: ح�&F ده� ��� از �ع �6%م ا�
%ای� و +�ض ه� +� ��دد، ت� ���رور

١٩l٢٣١ت�  ٢٢٩.، ص٩  (.%� زار�4ن ه�0: ا%از� ح�&F را �	 د�3 +� >ورد� Vاز ت�ری D�� در دوران 	د 1�� �+ �L�  .
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 ،F�2�+Michel  ١٩در ��لlدر ��ل ٩ ،:N@( 3یMدر و 	ارش +� ده% 1�� ،١٩lf A(6%م  ر�در . گ.   ه�ار ١٣t، ت���% 

�ر را �2ن +� ده%Lه �ا. ه 	د���� ��د� ا�3 1 	� �دای: ا+�� �%� 	
��� �P� ر �61ر دری��� �� t�C �6ن در >ن �8 از . زI Aه

%6
���� �1ر � ،D>ی ����.  1�د ��0�1ی� و  	ای: ��ور ا�3 1 	ه� � �%6�� �ه�+���م، در +�رد 321 ���0 �	 وی�b در �DO ه�
، ١٩l٩+�F2، در ��ل . �6%م >�� ا�3ه�6I Aن �6%م ���0 دارا� ��وت�: ��D ت� از . دارا� ح�&F  دو ت� D�� %6I ت� ��د� ا�3

	 1	 در F��1 &�رت ���O� ،3: �	 +��ن +� >ورد�0	 در 321 �� 	�� ��6%م ه� %6�� F&از ح� . F&ای: ا��س ح� ��
��دد٣lه� ���F ��ا�� ( ���F k٠ ت� ٣٠+��ن  �+ �
��  .�
�ر ز+�: ��د� ا�3)  �زLه A�  .در ه� 

��ن+��  
 ��Nن در ا���E6%ت�0م ده
��در �61ر >�ن .  ���35ب��و� ه�ی� ا% 1	 +� ت�ان �	 >�ن ��I�1ن ��	 دار : 
�ن ��1: 

� �?�� را �� �H 321	 ه0�ا� +� �0ی%6���I�1 	1 %� C�یD را �� ا)
?�د . ��1� ا���I�1 	8و� ه�، در�����C از 
ز ��و� ه�� ��&�	 1�ت�� را �5� +� 661%، در ح��� ���C ا. +
��N� و ی� و7a >ب و ه�ا ه��0ن +� ��ز% و +@��3E +� ده%6

t ار�� را +� ���0ی6%. م. 1	 ��و� دی�� ت� ه�
� و ت����
، دو ١٩l٩در ��ل  Ferdinand ��دی�6%،. را� +��ن I�ا��� ه�� ز+�
��وه� 8%ا از هA را تy�O2 داد :%� 1	 در ��ق ا�� 1	 در 68�ب و H�ب ا% و >�< .6� A��Eد� ای: ت�
��� دای�� %

	، +� ت�ان �	 ��I�1ن �ب و �0	 � �I�1� C�رد. ��ه��6 را ه0�ا� �� +B�G، در �� +� ���د�0ا+�، در ��ق . در ه� دو 
%� ه0�ا� ا���	 ه�  �� 	1 %�ن در ا��س �1ر��ان �?�� ا< 	1 %ه�6I Aن ��و� ه�ی� 1	 در ��ح	 . ��و� ه�� دی��� هA ا

 F�68 %6�+ �6�X+%661 �+ 31�ن، ح�
  .ه�� 1�ه� �ر�

%��� �+ ����!6% و � �. >ن ��ه� 1	 واژ� ��I�1ن �ب را �	 �1ر +� ��یA، ه%ف ای: ا�3 1	 و���	 �;ران ��ن ��	 ه�
	�Pه� ت �P� ان در���ن و ��دا�E+��ن ده 	ت��د� � ای: ه� H;ا، ��3C، +�اد ��ا� ���س، و ���6 ��� ت�P	 دا�
	 +�اد� را هA ��ا

%� ��� . +� دار�1�+ �� وا)7 در 1�� ه��
� �	 �DO ه�� 1�ه��
� I�ا��� ه�� ت����� 	� ��
�ن از I�ا��� ه�� ز+�<
�0ی%6 �+).Kی FL� 	� %�61 ����ن را ). دوازد�. < %6�� >ن 1	 �Iر��ی�ن ��ن +�اد Mزم را ت�P	 +� دار%، ا+�، ای: ه�  �0 ت�ا

	، �� زار�4ن �	 ت��د�	 +� ��داز% ت� �	 ا��ار و +�اد ت���% �%� د�
� و +�اد H;ای� د�
��� ����6%�	 ای: . C�د �51 ���زد�� .
��3 �	 �١٩l٩� ا��س ��ر�� ��دی�6%، در ��ل  ،%� دار��	 ��دا��، ��I�1ن 68�ب و H�ب وا��
�� A1 ت�� �	 ای: 

%� 1	 در ��ق و 68�ب ��ق حw�ر دار�< .��I�1 از �C�� 	��ن را +� ت�ان ��دا��ان ا�
%ای� ی� دور� ��د، �� >ن 1	 
%�0یC ،%6�ا �+ Aه ��DO زی�د ای: ��و� ه� را +� ت�ان در +��ن ��I�1ن ��)� ی��3 و �0P+ DE را در ا)
?�د . دار

�0ی%6 �+ �� ��ز�
�ن +�1��Nرت ��. ا��Zت ��، ��ا�1�+ ��ن و دی�� ای: ه� +�ل را از ���1
�ن �	 داFC 1�� ه��Eده 
%�DO زی�د ای: ت�Zرت در �Iر روز ��زار ��رگ در ��ح	 ه�� �Iر ای�0ق در وMی3 ). ���د�. ی .K��6�I�1).FLن +� >ور

� +� >ور% و >ن ه� را در ��ا�� ��ل و ی� �6%م، +�L	 . ه�ات &�رت +� ���د��� �� و ��ف ه��I ،�L� ،ان ���س����دا
  .%و �Iر��ی�ن ت��د�	 +� �0ی6

�دیK و 8]ل >��ددر ��ح	 	 ه�، �C FC7 ه� در دا(�+ �C�� ،� >ن ��و� ه�� �I�1 ا% 1	 ز+�
�ن را در C�د واد
�%Lه�ی� درون ده   %�8� و �ن، +� ��داز �P6دری��3 ت �ا��ق در ��� �0�د� �	 �1ر ه� �� �%�X% در >C� ��Pر، �	 ��� . ز

در ��ا�� ای: �1ر، یE+ K%ار �H	 �	 د�3 +� >ور% و ا�8ز� . �ن �	 درو د�3 +� ز6%��ح	 ه�� ��6% +� رو% و در �� را� �
%�0ی%. دار% ت� +�ا�� ��ن در 321 درو �%� �	 I�ا ��;ار �+ K01 ���ن ت���
�ن را �� ��	 . ای: �1ر، �� ��رور� ز+�: <

�ان �	 �8� ه�� اوC د� و در ه��6م�� �� 	ت75 ��+ ���	 و ر+	 ��ن ��D ت� از ��وان . �� �� +� ��د%��ن در دهL%� ه�
���!6% و �� +�غ +
FL2 ا�3 A1 اد%Xت Aو ه �C ،د��+.  

� را +� ت�ان +�2ه%� 1�د���I�1 �ع دی���ر�
�ن  �(�� �� ه0�ا� دار%. در 1�� ه�� �ای�6ن . در ای: �8، ��	 ه�
� �� ��� ،��6� �% ��+� �	 ا+�ن ��06%در �DO ��یF�68 �6 ه� �	 �� ��د� ��1	 ه���. �C	 ه�� در3C و ��1 +� ��ز% ت� از 

%6I�1 �+ 3Cدر �ه� �ـُ �%6�� �6%. در ت���
�ن >�ن 0�C	 ه�� C�یD را ��ر +� ز6% و �	 ���+ ��ن در ��ا�� +�اد ت���%< :
%	  �	 د�3 >ور�C ای� و ��+�ن;H +�اد �6%م و دی�� %6  .���، �A2 و �Iر��ی�ن، +� ت�ا

 	� :1�� �� اC�ی: در H�ب و 68�ب �0	 ��I�1ن ا% 1	 ز+�: C�یD را +� �1ر% و در ز+�
�ن در دهL%� ه� �C<
%�ن �c از >ن 1	 ز+�: C�یD را 321 1�د%، در +�� ه�� ت���
�ن  �� ��	 ه�ی�2ن  �	 1�ه�
�ن +� رو% و ه��6م . �� +� ��<

%�ن در و)3 ه�ی� 1	 . درو ��ز +� ��د< 	1� +� ��ز% و در ز+��0
��ران ��اوان ���رد، ��و� C�یD را �	 �1ر 321 +
%��	 ه�� C�یD �	 ح�| و���	 �;ران �%یF، +� ��داز 	�  ،��< A1 ��	 ای: د��F، در +�)����L2C 7، �� تX%اد �0	 . ه�

  ) ٢٨٧. ، ص�١٩l٩�دی�6%، . (��I�1ن ا��ای� D	 F04 +� >ی%

��و� ه�� +yO2 را در +�رد ��I�1ن �	  �1ر ��د، زی�ا ای�2ن C�ی2
: را �� ت��N� و� 7a	 FL2+ +� ت�ان واژ �
%ای: ا+�، ا+�، رو�: ا�3 1	 >�ن AP+ DE را در ا)
?�د زار�4ن ��1:  و ه�6I Aن . ا)
?�د� و +B�G ه��0ن +� ��ز

� دور� ��د�، �	 دوش +� %621���� ��ن ���C ا%ی2	. ��دا �% ه� و دی%��� ه� را در +�رد ا+�Lن را�@	 ��ر�� ���� ز

	 �	 ذه: را� +� ده%�;��ن و ��I�1ن در �Eن . +��ن ده�L+و ا FG+ B�G+ �� #��@ت F&ا 	3 1�ت�ان ���ن دا �+ ���	 ��د� 


�د� ی� �� C�ردار ا�3�� ��� 	��  . ه�� ا)
?�د�، از ت6�ع و 

�د ��I�1ن و +�د+� ��� ه�  ��6� ������و� . ن ��1:، را�@	 ت��6تFG+ �� S6 زی�3 و ا)
?�د +�دم، دارد�FL �	 �1ر
%��� �+ ��P� 	�� 	�� ���� ه� 	0�C ن از��I�1 s�
O+ �
	 �%�، ���C از �A2 �%ون ���� ،3��C رو� . ه���� A2� از �C��
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� از دی�ار ه�� ���6 �1ر +� ��ی	 ه�� I��� )�ار داد� +� ��%، ���C >ن را �	 رو� دی�ار ه�� 1�ت�� D1 +� ده%6، ��وه
���I �% و د�
	 ی� �
�ن ه����	 ه�ی� از �C 32Cم، زی�3 +� . �C ت� 	
���
�s از �Hر O+ �� در ��1	 ه��+�د+�ن ��1: 

% و در ��ح	 ه�� د�
� از �C 32Cم. %661���>ن �I 1	 ����ر +AP ا�3 ای: ا+� +� ���% 1	 +�اد . در 1��، از �S6 �1ر +� 
�0
C��%
	 +� ��د، ��اون و8�د دار������ ه�، &�ف Y� از ای: 1	 از 1%ام و���	 ه�� ��6 �1ر  3 ���6C�� �� +��G ��ا.  


�A، ای: را ��ی% ��ا+�ش 1�د 1	 ای: ت6�ع ���
�ن �	 ��ر�� ��Nدم را در ا��ران +;� �+�04 �	 ه��0در ح��� 1	 
�دیB�G+ �� K زی�3 دارد %��� ��� 	��	 +� >وریA .و �0��ن �	 ح�| :  �%در ���
�ن ��Lر ��Iن �	 &�% +�ه� و ��

��ت ه� و +��� ه�� وحAP+ DO� �2 ا)
?�د را +� ��زد ���ر . ا��س C�راC t�یD د�3 +� ز6%، در �ر�
�ن ��د >ور
� �0%6� +��ن 21
��ان ��1: و ��I�1ن از BC 8%ای� ��خ  � A��Eت 	% 1�ی% ی�د >ور �� �رددی�; . 	� �Y��و� ه�� +�دم 

%��ن +� ��ز��  .ت��N� ��G+ B�G+، >ب و ه�ا و ا)
?�د، ���� �1ر ��ن را د

  ��ص�
 ��ا7 ��دا��7 و ت�5رت
%2O� �+ s�
O+ �
�ن ��ایD ا+�Lن ه�� ��ز� �� ��ح	 ه���Nا�� ا�����8 ��	 &�رت 04�م ای: . +�)7 و �8

،3�� +��� ه�� K2C و ت�، )�� )�C A2� ،Fم و ��6	، ١٩f٠ و ١٩l٠ و�� در ��ل ه�� 21�ر دارا� 1%ام +�اد  ��X ی� �در 
%6
C�� �+ رج�C ��، تL	 ه� و . )���: و A��1 و ���3 ���!� %6��C از )�A ه�� 04%� &�درات� را ��ا�I و �L� �ا��در �

%	 ��I�1ن �6%م و �Iر��ی�ن را در +� در 8�ی�ن ��ر�� دی%ی1 A	 �I) ١٩f٩  Wilburوی���ر .(ر3C �	 21�ر وارد +� �%�
%هA ا61�ن ای: 21�ر +�اد او�� را ت���% و +�ل ه�� ت���% �%� را وارد +� . ��ا�� +�ل ه�� دی�� �	 ���1
�ن و >ن �� ت� +� ��

� 8�ی�ن +� ی��
	 ا�3. �0ی%�
	 ه�� دور �;�	 +L0: در �0
�ن >ن را +�رد ت�8	 �4. ای: ��Nا�� ا���د� در را� +�)�8 7�

	 ا�3C�� �+ �0ل�ب و +��ن ه6% و �H ق و��ا�3.  	
�;� �+ V�� �P� �0ل 21�ر از +��ن�از  A2ی�3 ه�، را� ا��;�. در 


X%د از ). �Iرد�. �FL یK.(ه�6I Aن BC دی��� از را�  ��C�، واد� �6% را �	 ��0ل و ��ق ���% +� داد+ �در 68�ب را� ه�
� در +���� 1�ی
	 +� ر��613ر 1�ه�
�ن  +�1�� 	� �� �	 ��0ل ��ق و&F +� . � را� 61��H 6% از را��  �BC دی��

0�د و دی��� از را� 61%ه�ر و ه�ات �	 ای�ان +� ر�3 . �+ Aاه�ن ��
��� 	� ��واد� ه�%60 ���% 68�ب را از 1�ه�
�ن +�1
�+ �� �	 n��C �04ن و ت�6	 ه�+�
ا+�Lن و8�د دارد 1	 را� ��ح��، BC .  ر��%0�د و �� �;ر از 1�تF ه�� د�3 1�ه�

3C�� �+ ی: را�P6رت� +��ن �6% و +��ن دو دری� ی� ��: ا��Zت.  

 	
5�0
� و �در� 1	 در +
: ت�Zرت P1: )�ار دارد، �	 �( �8M�رد ) ١٩f٨ Herrmannه�ر+:، ( ی�L از �S6 ه�
�در، ت� ��ق +��	 +� ر��%� ا. �%�2Cن +� ���% �
0�( S6� :در . �3ای :L0+ ل و�Lی�� 	I، دری��اش در ��+� 	02I��

8M�رد در دری�I	 ��ی�Lل، از 3�5�1 �ز�� ��C�ردار ا�3 و +L0: در ز+�ن ه�� )%یA  . >ذر��ی�Zن و ی� +L0: در 1�+�ن ���%
)�ار دارد . م٣٣٠٠در ��+�� ��02I	 ای: �S6 در ��%6� . در +�Eی�	 �� 8M�رد �%�2Cن، از اه� �01 3�0�C�ردار ��د� ���%

0�د �ا�� �6I: ���6 در ای�ان و8�د دا�
	 ��د� ���%، �	 ��د� �� +� . و از ای: رو �	 د��ار� +� ت�ان از >ن �P�� ��دار

	 ت� +�رد ا�
�5د� )�ار ����د�
�Z	 ر��%� ا�1 3	 8M�رد �%�2Cن ا���� ت�ی: +7�6 . ت�اه�ر+:، �c از ��ر�� �	 ای: 

ای: ا+� رو�: �%� ا�3 1	 .  ��ل ��D از ���4، ��د� ا��٣l٠٠3ن ت0%ن +��ن دری� ه�� د�8	 و ��ات در ��ا� ت�Zرت �� +�
�در، را� اش را در دراز� ای: BC ��%ا 0�د� ا�3 �
0�( S6� :+��ن >+%� و ای 	رت ��Zد� ت�
�� 	L�� ،:P1 در >ن ز+�ن .

�Nد� و ا��� A�E
�ن از �P�L� :�6I� +� ��د 1	 ت�Zرت �	 &�رت +���I��  8�رد را �� +�لM در >ن 	ه� 1��
  �	 ح�| ای�
Y� +� ر�% 1	 +�ل ه�� �ــُ�ارزش .  وارد +� �%� ا%، ت��د�	 +� 1�د%، �P�� +� ��د%م��ن در��ه�ه�ی� 1	 از  	� :�6I ن��م


	 ا%دو رود�;�  . و ی� ح
� +?� از ه�0: را� +� 

 

6%�1ن ه�� �%�2Cن �	 ��د� �� در د���� در� 1�ان و +��Zن در �� .  �س M�� در %>ن ه�ی� 1	 ا61�ن +�X�م ا
%
�ر+�، t�0��I و ر��ط ����Lران )�ار دار� ،S6� . �����ان ��د� دارا� ��ت	 و N� �ای: در� �	 �%ت تS6، �� ��ا���� ه�

	 ه�� دای�0 در >ن و8�د %ارد�C و A1 .ار;�%61�Lر� ��ی% ت��B را� ر��%ن �	 �1ن، ����ر د��ار  � ا�3 و ت�0م و���	 ه�
%
	، �P�� ��دار� �	 ���� >ت�L2ر� ا�Zم +� �%. �yO ��د� ���;�
�Eل داد� +� �%. در � 1�� اM�� 	� %3 و >ب ��یC�� .

�، �X� S6%، �	 و���	 S6�1 و �ــُ�%. زی� �S6 >تD در +� داد% و �X% �� >ن >ب ��د +� ����%% ت� �S6 درز �� دارد
%از >ن �8ی� 1	 �1ر ا�
O�اج 8M�رد ��ز+6% +�اد ��3C و >ب زی�د ��د، ت]ش ��اوان ��ا� ای: . 8M�رد را �Cرج +� 0�د
3���
	 ه� ����ر ��M +� ��د. �1ر ��ی% &�رت +� �;��c از >ن 1	 �8M S6�رد �	 . ای: ا+� ��P و )�8M 30�رد را در 


�Eل +� داد%د�3 +� >ی%، >ن را از را� 1�  .تF ا0Z: و در� ��2Z6� �	 ��0ل و H�ب از را� ��� >��د و ی� ��ق ده��� وا�Cن ا

 �
�ن �� +�دم دی�� در ت�0س ��د� و �� و8�د ت�0م د��ار ه���Nدر ا� Vاز ت�ری D�� ن����ه% ه� �2ن +� ده% 1	 ا
Zت �
6%�� را� در د�3 ه� و 1�� ه�، از ه0	 ��&3 ه� و ا+�Lن ه� ��ا��� �+ ��P� ���  .�رت و ��دا

�د0�  
�;ر +��ن   	@E� 1	 در +�G&��  ز+�: ه�� ه0�ار +� ���%، در �

�ن �	 ح�| یK 21�ر 1�ه���Nا�ا��ه��  � ه�


	 ه�� دور +�0P+ FG ��ا� ت��د�	 ت�Zرت ��د� ا�AP+ .3 )�ار دا�
	 ا�3�;�+�ل ه�ی� 1	 در +E@6	 ه�� . ای: ��ز+�: در 
��
حw�ر .  ت���% +� �%�، �	 ��د� �� در ��ا�� M�1 ه�ی� �� ت���% ا�
%ای� در واد� �6% و ای�ان، ت��د�	 +� ��دی%%1�ه�

	 1	 هA ا61�ن در 21�ر زی�3 +� �0ی%6، �0ی��� ای: ا+� ا�1 3	 H<�ش ��ن ��ا� �;ی�ش +8�P�ان و �� 	��+�د+�ن 
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  .+�08�Pن ��ز ��د� ا�3

� و �6X+ K2C >ن را دارد 1	 �DO 321 در در� ه�� ��6% و ی� در �61ر دری� ه� در داC FC�د 21�ر >ب �� �و ه�ا

	 ا�3���%6�، &�رت +� �� A1 �	 1	 +� دا�A �: >���ر� �AP+ DO زرا34 را +� ��زد. در ز+�: ه����� >ن هA، در . >ن 

A�
�� د�3 O�رد� و ا&�� ه� �%	 ی�L از �. ای: �8 +� ��ه% ���� ه�� ز��
�ن +%رن، ��Nا� AP+ ��� ه� �bه� و ی yC�
�� ا�3 �%�;ران ز s�
O+ ��  ���� ه����، ��Lر، ��د>ور� H;ا� >+�د�  و زرا34   �� . ���I�1 FL� 	� ه� ����ای: 

%6��� �+ �8 K3 در ی�L� .�� Aه �Lدی�
�s در O+ ���ن �� >ب و ه�ا 	�� �
: +B�G ه����. �%��C?	 ��رز دی�� )�ار 
  %� در دوران P1: ���6 1	 د�
��� �	 و���	 ه�� ��6 1	 دارا� ��زده� ��ی�: ��د����و� ه�� ا �ای: C?�&�3 ه� ��ا

%�ز�� )�ار دا�
6%، �	 �%ت ی�ر� +� ر�� i@� . و از دی% �01 در 	�8 � Kاز ی �از >ن �8ی� 1	 ��و� ه�� ی�د �%� �	 %61
،%6
�� >ب و ه�ا، ت��ی� >ن را د�
6% ت� C�ی2
: را �	 �DO �	 ت� �8� دی�� ح�31 1�د� +� ت�ا�P�� � در 8�ی�ن ت��N� ه�

%6���� .3C�� �+ ���+ ���� ت�Zرت و ت��د�	 را در داFC 21�ر  �%� ���� ز�� 	��  .ای: 


	 را ی�د>ور �% 1	 ر)A ه� و داد� ه� در +�رد +7�6 ه��  ��X و ت�زL� >C�ی:، ��ی% ای:  �C< ه� در 	02I�� :ی7 ای
%���62، �	 �%ت A1 ��د� ا�

�ن، در دوران �1ر �1وش �����Nا� . D�� �	 ت?�ی� ارای	 �%� ��M، در ا^� ��ر�� ه����	 ای: 

� )��F ت�8	 C�اه%6 �%����  .ت�، د�Iر د

  "���ن "�ر0 اول

              ادا+	 دارد  

  

  

  

K� 0ول ش��ر*� :���� در �Mب اوروشIه�7 ا 
  د�����
  

  Aز�� دور                             دور م�                                  

               ارو"�7 ش��&����" N=�    
  


�Holocene          K ه����: �A�دت�، +� �ب       .                   ع. پl٠٠زی� ـ  ات] �01                   

  

��م، K2C ت�  �	 �%ت K2C.   ع.�n6 ت� دو ه�ار و �Z6?%  پ  Sub-boreal ه�ار ��ل ��D    زی� ـ ��ری�ل ١٠در ح%ود  

  

     K�
��م، 0%ار     ��م +� ��� .                ع.  پlf٠٠ ت�   ٢ll٠ات]  

  

  دور� �c از ی�uOل

� A1              ��ر�����ار و �D &% ت�   Borealی�ل�� دPZ6�fع. پ٨٠٠       .K2C                 K2C ،ر� ی��(  

�ار و ه2
?% ت�  D��Boreal ��ری�                                  P2�ع. پ٨١٠٠     .K2C ت%� 	�        K2C ،د��  

                     --- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- --- --- ---- ---- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- -      


�1�� ������O"Upper Pleistocene   

  

١٠ D�� ار ��ل�   ه

  +�ح�	 اول. Post-puvial ه�ار ��ل ��D                              دور >C� ی�uOل ��م             �c ���ی�ل ١٠٠ت� 

 Pluvial-Gambialدور ی�uOل ه�� ا���� ��م        ���ی�ل ی� �����0ن                                                      

��م                   ���ی�ل ی� �����0ن                    BC  در �P��uOی �� درو����  دور�Pی� ی�uOل ه� ی� +�ح�	 د
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  :��د داش-

 �.E در +�ر+�ب �� م
 ش�د ��@� 
� دور0 �� ،��Iل ه�7 ا�PQ� 0دور ������O" ل ه�7 دور��ر7 در "���ن ��ل ه�7 �PQ�
*5�� 
��د. م� 
م�، در ه��� دور ز��- دار�A و (ن را از . ا�� دور، م��ن �2.* و د0 ه6ار ت� د0 ه6ار ��ل "�! را در �� م

A�  ) :�ز7.(�� م
 �#را�

                --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- - ---- --- --- ---- ------ ---- ---- -- ---- --- --- ---- ---  

 ،���� �  .k١، ٣٨. ص. ص.  ا���١٩f١s ا�
�5د� از ��ر�� ه�

  

� ��0 م��76 و ��ر���ن: �*ول ش��ر0 دومD�� 69 در���ه�7  !Q�  
                -- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- ---- --- --- ---- ----  

0 �
 ه�                                                              �;�*7              Sو�    

  


�M��٧٢٧٠ ت� از +                                                              .-  

  

٣٣fت� ٠ k٢٧٠�
  0I: ه�� 1�ه� و s�4 ه�1�ت�� ��)	 و �F ه�� 1�ه� �?�� .                              +

                       

٣٠l٣ ت� ٠ff٠�
+                          .�%6�  s�4 ه�1�ت�� ��)	 و �F ه�� 1�ه� �?��، ��ت	 ه�� KI�1 و ��ا

  

�%6 ��
	.                             مM��٣٠k٨ت� ت� ��0	 د�
� و در3C ه�� ��ا �  ��ت	 ه�� �Cر�، ��ت	 ه�

  

��  ��TC ه�7 ��ر���ن و "�2

٢k٢٧ی�  ٣٨kت� ٣ �
+٣٠٨k-٣٣l٢�
�ژو و ارI	�6I ،ر، و در3C ه�ی� �� ��گ ه�� �P: ت�P6 در �ر�
�ن.       + F�68  

  

١ -  ١٣٧١l٢٨�
  ت�.  +

٢k٢٧-٣٨k٣�
� و دی��.                              +N+ ر�I ،:P� گ�� �  ...��ت	 ه�، F�68 ه�ی� �� در3C ه�

  

	، ت�ت و دی���@i در� ه� و �61ر دری� ه�       �� 	�� �  .ه0	 در �8� ه�ی� 1	 321 ���%...      در3C ه�

                                --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ---- --- --- ---- --- --- ---- ---- -- ----  


 �069 ه� و ���0 ه� دار: ��دداش-��� ���� T�ا7 ��2� ه�7 ر�6 و �� ا��س ��ر�
 دو"�7، ا�� �*ول ت�ت�U ش*0، ام�، �� د&
  ) .١٩٧٣دو"�7 ��ل . (م�ح  ��
 ��ش*
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