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 تاريخچه زميه

 عالن دس خَد هَلعیت ًگشاى پیَستِ کشد، خَد افکاس ًَضتي تِ ضشٍع تاس ًخستیي تشای اًساى کِ سٍصی اص

 تٌْا ، ًاهحذٍد تمشیثا صهاى هفَْم ، «ّاتي جیوض» ّای ًَضتِ ٍ 8811 سال تا لیکي. است تَدُ الیتٌاّی

 اًساى اًذیطِ دس. گشفت هی لشاس ًظش هَسد هَلتی چاسچَب یک دس صشفا صهیي ٍ تَد هعٌا داسای اًساى تشای

 ّن آى عالثت ٍ گزضت ًوی ٍلتی چٌذاى آى آغاص اص کِ ضذ هی تطکیل ای تستِ ًظام اص صهیي ، ٍسطی لشٍى

 . ًثَد دٍس چٌذاى

 

 زميه عمر تخميه تاريخچه

 لشى گشایاى  طثیعت کِ داضت رٌّی تصیشت تِ ًیاص صهاى اتعاد تصَس است، لوس لاتل غیش صهاى کِ آًجایی اص

. هاًذ تالی ّوچٌاى دًیَی صهاى تَدى کَتاُ ٍسطایی لشٍى ًگشش تٌاتشایي ًثَدًذ، آى پزیشش تِ لادس ّفذّن

 تش کِ سلوی است، سال 0666 حذٍد دس صهیي سي کِ پٌذاضتٌذ هی کلی تطَس صهاى آى هسیحی هحممیي

 . است لشاس عثشاًی تاستاًی ّای ًَضتِ لثَل اساس

 

 رشذ و تحولی سير

 هختلف داًطوٌذاى. تَد کشدُ هطغَل خَد تِ سا داًطوٌذاى فکش طَالًی تسیاس هذتْای اص صهیي عوش تخویي

 صهیي عوش تخویي تَاى هی جولِ آى اص کِ تضًٌذ تخویي سا صهیي کشُ سي هختلفی سٍضْای تا داضتٌذ سعی

 هعشٍف فیضیکذاى ، 8188 سال دس. کشد رکش سسَتگزاسی هیضاى هحاسثِ ٍ الیاًَسْا آب ضَسی اساس تش سا

 حالت تِ اتتذا دس صهیي کِ ًوَد تعشیف صَست ایي تِ سا صهیي عوش ٍ لذهت( Lord Kelvin) «کلَیي لشد»

 ٍ هٌطأ هَسد دس ّایی فشظیِ اساس تش سا ّایی ًظشیِ اظْاس ّوچٌیي ٍی. است ضذُ سشد تعذ ٍ تَدُ هزاب

 .داسد سال هیلیَى 06 الی 06 حذٍد دس سٌی صهیي کشد ادعا ٍ آٍسد عول تِ خَسضیذ حشاست هثذا
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 «تَلتٍَد» ٍ اًگلیس دس( Holmes) «َّلوض» ٍ( Ruther Ford) «سادسفَسد» ، تیستن لشى اٍایل دس

(Boltwood )تَاًٌذ هی سادیَطًیک ایضٍتَپْای تَلیذ جْت ًاپایذاس عٌاصش تجضیِ کِ دسیافتٌذ آهشیکا دس 

 تکٌیکْای ٍ سٍضْا ٍلی. گیشًذ لشاس استفادُ هَسد صهیي کشُ پَستِ سٌگْای ٍ کاًیْا سي تعییي تشای

 تعییي سا سٌگْا دس هَجَد سادیَطًیک ایضٍتَپْای همذاس تتَاًذ کِ ًثَد دلیك آًمذس صهاى آى دس تحلیلی

 سي تعییي گشدیذ، اختشاع( Spectrometer) اسپکتشٍهتش کِ 8896 سال اص تعذ هٌحصشا ًتیجِ دس. ًوایذ

 عوش تشآٍسد تشای اتتذا اص کِ سا سٍضْایی تا ضَد هی سعی همالِ ایي اص گشدیذ هعوَل ایضٍتَپی طشیك تِ سٌگْا

 ٍ ضَد هی استفادُ اهشٍصُ کِ سٍضی تِ ًْایت دس ٍ دّین لشاس تحث هَسد گشفتِ، لشاس استفادُ هَسد صهیي

 . کٌین اضاسُ است، دلیمتش

 

 اقياووسها آب شوری اساس بر زميه عمر تخميه

 سي کِ کطیذ پیص سا هطلة ایي ، اًگلیسی هٌجن ،( Edmond Halley) «ّالی ادهًَذ» 8889 سال دس

 آب ضَسی همذاس کِ تَد ایي ًمطِ عوال. کشد هحاسثِ الیاًَسْا آب ضَسی همذاس سٍی اص تَاى هی سا صهیي

 آب ضَسی اصدیاد همذاس هحاسثِ تا کٌٌذ، تکشاس تعذ سال دُ سا عول سپس ٍ هحاسثِ توام دلت تا سا دسیاّا

 ّن اگش. آٍسد تذست اٍلیِ ضیشیي آتْای اص سا فعلی آب ضَسی تحصیل تشای الصم صهاى تَاى هی سال دُ ّش دس

 .ًطذ دیذُ الیاًَسْا آب ضَسی دس اصدیادی ّیچ تاضذ، ضذُ اًجام آصهایطی چٌیي

 همذاس ، ّا سٍدخاًِ آب ضیویایی تجضیِ تا ٍ فَق سٍش دس ًظش تجذیذ تا هحمماى تععی ًَصدّن لشى اٍاخش دس

 تمشیثی حجن داًستي تا. کشدًذ هحاسثِ سا دًیا ّای سٍدخاًِ تَسط سال ّش دس دسیاّا تِ ضذُ اظافِ سذین

 تَسط سذین اصدیاد هیضاى ٍ است تَدُ ضیشیي اٍلیِ الیاًَسْای آب ایٌکِ فشض ٍ اهشٍصی الیاًَسْای آب

 غلظت تحصیل تشای الصم صهاى آًْا است، ضٌاسی صهیي صهاى توام تشای هیاًگیٌی اهشٍصی ّای سٍدخاًِ

 ًخستیي تشای آب کِ اٍلی سٍص اص کِ کشدًذ گیشی ًتیجِ سشاًجام. کشدًذ هحاسثِ سا اهشٍصی ضَسی ٍ سذین

 سي اص ّالی تخویي کِ داًین هی ها اهشٍصُ. گزسد هی سال هیلیَى 86 ضذ، هتشاکن صهیي سطح سٍی تش تاس
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 سا سذیوی تعَیط اٍ کِ است ایي ّن آى عوذُ دلیل. آًْاست ٍالعی سي کوتش هشاتة تِ صهیي الیاًَسْای

 .پٌذاضت هی ًاچیض تسیاس گیشد، هی صَست صهیٌی کشُ پَستِ سٌگْای ٍ دسیا آب هیاى کِ

اًذ. اًساى ّا  صهیي ضٌاساى تا استفادُ اص آثاسی کِ اص گزضتِ تِ دست آٍسدُ اًذ، تِ اطالعات صیادی پی تشدُ

تا هطالعِ سٌگ ّای سسَتی، آب ٍ َّا، هحل دسیاّا، خطکی ّا ٍ ًَع گیاّاى ٍ جاًَساى کِ اص تیي سفتِ اًذ، 

 .اطالعاتی تِ دست آٍسدُ اًذ

 ٍ ضذُ ًطیي تِ سٌگیٌتش عٌاصش تتذسیج. تَد هزاب ًیوِ ٍ داغ هَاد اص ای کشُ تصَست پیذایص تذٍ دس صهیي

 تطکیل سا پَستِ ٍ جثِ ٍ آهذُ فَلاًی سطَح تِ سثکتش عٌاصش حال عیي دس ٍ آٍسدًذ تَجَد سا فلضی ّستِ

 ٍ گشفت ضکل صهیي جَ ، گطت جاهذ صهیي سطح ضذ، سشد صهیي ، سال هیلیاسد چٌذ گزضت اص پس. دادًذ

 کف دس آتطفطاًی فَساًْای تَسط صهیي پَستِ: داسد اداهِ ّن ٌَّص صهیي تکاهل. آهذًذ تَجَد الیاًَس

 تٌاسة. است تحَل ٍ تغییش حال دس ای لاسُ حشکتْای ٍ ّا لشصُ صهیي اثش تش دائوا ، ضذُ ًَساصی الیاًَسْا

 .است تغییش حال دس آساهی تِ اًساى دخالتْای اثش تش ًیض صهیي جَ دس هختلف گاصّای

 چٌذ یا یک سٍی ّا لاسُ اص یک ّش. هجضاست صفحِ 80 اص هتطکل سٌگی پَستِ یک ضکل تِ صهیي حشکت

. ّستٌذ حشکت حال دس اًساى ًاخٌْای سضذ سشعت تِ ضثیِ سشعتی تا صفحات ایي. اًذ گشفتِ لشاس صفحِ

 تَسط هزاب ًیوِ سٌگْای ایي خَد کِ ّستٌذ ضٌاٍس حالت تِ هزاب ًیوِ سٌگْای سٍی ، جاهذ ّای صفحِ

 صهیي سطح دس ّا صفحِ حشکت تاعث ٍ خَسدُ تکاى کٌٌذ، هی فَساى صهیي فلضی ّستِ اص کِ داغی جشیاًْای

 .ضًَذ هی

 

 :فسيل

تِ آثاسی اص جاًذاساى تسیاس لذیوی کِ دس سٌگ ّا تالی هاًذُ اًذ، فسیل )سٌگَاسُ( هی گَیٌذ. فسیل ّا یا 

هاًٌذ استخَاى ٍ دًذاى لسوت ّایی اص تذى جاًذاساى تسیاس لذیوی اًذ یا هاًٌذ پا اثشی اص تذى جاًذاساى 

 .عی فسیل ّا هیلیَى ّا سال الصم استّستٌذ. تشای تطکیل تع
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 :استفاده از فسيل

داًطوٌذاى تا هطالعِ فسیل ّا دستاسُ گزضتِ صهیي ٍ تغییشات آى اطالعات صیادی تِ دست هی آٍسًذ. کسی 

کِ فسیل ّا سا هطالعِ هی کٌذ تایذ دستاسُ جاًَساى ٍ گیاّاى اهشٍصی هحل صًذگی ٍ ًَع سفتاس آًْا اطالعات 

تاضذ. هثالً اگش دس تاالی کَّی فسیل هاّی یافت ضَد هعلَم هی ضَد دس آى ًمطِ لثالً دسیا  کاهلی داضتِ

 .تَدُ است

 

 :تاريخچه جاوذاران

ٍلتی صًذگی دس دسیا ضشٍع ضذ، اتتذا هَجَداتی کِ تذى آًْا فمط یک سلَل داضت دس دسیاّا فشاٍاى ضذًذ ٍ 

هیلیَى ّا سال اٍلیي هْشُ داساى یعٌی هاّی ّا تِ ٍجَد تعذ ًَتت تِ جاًَساى تی هْشُ سسیذ ٍ پس اص 

آهذًذ. تا پیذا ضذى گیاّاى، صًذگی تش سٍی خطکی ّا آغاص ضذ کن کن جاًَساى ّن دس سٍی خطکی ّا ظاّش 

ضذًذ. تعذ آب ٍ َّا، تغییش کشد، تِ طَسی کِ هحیط هٌاسثی تشای سضیذ خضًذگاى تِ ٍجَد آهذ. تعذاد 

هتش هی سسیذ. تِ ایي خضًذگاى دایٌاسَس هی گَیٌذ.  06طَل تععی اص آًْا تِ خضًذگاى فشاٍاى ضذ ٍ 

هیلیَى سال پیص هشدُ اًذ ٍ پس اص ًاتَدی آًْا عصش فشاٍاًی گیاّاى ٍ جاًَساى فشا  09دایٌاسَس ّا حذٍد 

 .سسیذ

 

 :تغيير خشكی ها و درياها

ک الیاًَس تضسگ ٍجَد داضت. دس صهیي ضٌاساى هعتمذًذ اتتذا دس سٍی کَُ صهیي، فمط یک خطکی ٍ ی

هیلیَى سال پیص ایي خطکی اتتذا اص ٍسط ضکاف تشداضت ٍ تِ تذسیج تِ دٍ ًین تمسین ضذ ٍ  066حذٍد 

تیي دٍ خطکی دسیایی تِ ٍجَد آهذ. چٌذیي هیلیَى سال تعذ، دٍ خطکی ضوالی ٍ جٌَب ّش یک کَچک تش 

 .ٍ تیطتش ضذُ ٍ خطکی ّای اهشٍصی سا تِ ٍجَد آٍسدًذ


