
 حزکت کَُ ّب

 : حزکتٌذ در پیَستِ ثلکِ ًیستٌذ حزکت ثی رسٌذ هی ًظز ثِ اًچٌبًکِ کَّْب کِ شَین هی هطلغ ای آیِ در

 سَرُ) تَفْؼَلَُىَ ثِوَب خَجِیزٌ إًَُِِّ شَیِءٍ کُلَّ أَتْقَيَ الَّذِی اللَِِّ صٌُْغَ السَّحَبةِ هَزَّ تَوُزُّ ٍَِّیَ جَبهِذًَٓ تَحِسَجَُْب الْجِجَبلَ ٍَتَزَى 

 ( 88 آیِ( 22) ًول

 « حزکتٌذ در اثز هبًٌذ کِ صَرتی در کٌیذ هی تصَر جبهذ ٍ سبکي را آًْب ٍ ثٌگزیذ را کَّْب »

 ثزرٍی سهیي پَستِ.  دارًذ قزار آى ثزرٍی کَّْب کِ است سهیي پَستِ حزکت اس ًبشی کَّْب حزکت ایي

 . است ثیشتز چگبلی دارای کِ.  است شٌبٍر سهیي ی ّستِ

 خشکی کِ:  داشت اظْبر ٍگٌز الفزد ثٌبم آلوبًی داًشوٌذ یک ثبر اٍلیي ثزای کِ ثَد ثیستن قزى اثتذای در

 کزدُ حزکت هتفبٍتی جْبت در آّستِ ٍسپس ثَدًذ هتصل ّن ثِ آًْب تشکیل آغبس در سهیي( ّب قبرُ) ّبی

 . شذًذ جذا ّن ٍاس

 ّوچٌبًکِ.  ثزدًذ پی ٍگٌز اظْبر درستی ثِ شٌبسبى سهیي کِ ثَد اٍ هزگ اس پس سبل 00 ٍ 1880 سبل در

 حذٍد در سهیي کزُ رٍی ثز خشکی ّبی تَدُ کزد اشبرُ آى ثِ 1810 درسبل ّبیش ًَشتِ اس یکی در ٍگٌز

 . داشت قزار جٌَة قطت در شَد هی ًبهیذُ پبًگب کِ ثشرگ تَدُ ٍایي ثَدًذ هتصل ّن ثِ پیش سبل 000

 حزکت ثِ شزٍع هختلف سوت دٍ در کِ شذ تقسین قسوت ٍ    د ثِ پبًگب پیش سبل هیلیَى 180 حذٍد

.  ثَد ٌّذٍستبى ٍ آًتبرتیکب ، استزالیب ، آفزیقب شبهل کِ ثَد گًَذٍاًب ػظین ّبی قبرُ ایي اس یکی.  کزدًذ

 ایي اس ثؼذ سبل هیلیَى 100 ٍدر.  ثَد ٌّذ ثجش آسیب ٍ شوبلی آهزیکبی ، ارٍپب شبهل کِ ، لَراسیب دٍهی

 . شذًذ تقسین کَچکتزی قسوتْبی ثِ ًیش ٍلَراسیب گًَذٍاًب جذائی

 حبل در سبل در هتز سبًتی چٌذ حذٍد ثبثت سزػتی ثب شذًذ پذیذار پبًگب شذى تقسین اس پس کِ ّب قبرُ ایي

 . دادًذ تغییز را آثْب ٍ ّب خشکی ًسجت حبل ّوبى ٍدر ، ثَد حزکت



 ثِ ، شذ کشف ثیستن قزى آغبس در گزفتِ اًجبم شٌبسی سهیي تحقیقبت ًتیجِ در کِ سهیي پَستِ حزکت ایي

 : شَد هی تشزیح داًشوٌذاى تَسط ایٌگًَِ

 هی گفتِ صفحِ یب لَح آًْب ثِ قطؼبتی ثب کیلَهتز 100 حذٍد در ضخبهتی ثب ّستِ ثیزًٍی الیِ ٍ پَستِ

 . دارًذ ٍجَد کَچک صفحبت تؼذادی ٍ اصلی صفحِ شش کِ گزدد هی تقسین.  شًَذ

 قبرُ ٍ کٌٌذ هی حزکت سهیي رٍی ثز صفحبت ایي ، شَد هی ًبهیذُ صفحبت تئَری کِ تئَری یک ثزاسبس

 سبًتی( 0/1) ًٍین یک حذٍد در ّب قبرُ حزکت.  کشبًذ هی        آًجب ٍ ایٌجب ثِ ّن ثب را اقیبًَسْب ٍکف ّب

 ایجبد سهیي ثزرٍی ای آّستِ جغزافیبئی تغییزات صفحبت ایي حزکت ٍثب شَد هی سدُ تخویي سبل در هتز

 خذاًٍذ کِ است ایي هْن ًکتِ.  شَد هی تز ػزیض کوی سبل ّز اطلس اقیبًَس:  هثبل ػٌَاى ثِ.  کٌٌذ هی

 قبرُ حزکت" ػٌَاى ثِ حزکت ایي ثِ اکٌَى داًشوٌذاى ٍ است کزدُ اشبرُ قزآى در کَّْب آّستِ حزکت ثِ

 . کٌٌذ هی اشبرُ" ای

 ٍقبثل توبم رٍشٌی ثِ ٍخذاًٍذ ثبشذ ثَدُ هشبّذُ قبثل قزآى ًشٍل سهبى در کِ ًیست چیشی ای قبرُ حزکت

 ". حزکتٌذ در اثز هبًٌذ آًْب کِ حبلی در ًکي تصَر ٍجبهذ ثبثت را ٍآًْب ثٌگز را کَّْب" کٌذ هی ثیبى درکی

 کِ حقیقت ایي ٍ.  است شذُ اشبرُ دارًذ قزار آى ثزرٍی کِ ای الیِ در کَّْب ثَدى ثبثت ثِ حبل ػیي ٍدر

 قزآى کِ دیگزی هْن دلیل ٍ است ثشرگ ای هؼجشُ شک ثذٍى است شذُ کشف داًشوٌذاى تَسط اخیزاً

 . است خذاًٍذ کالم


