
 فیشیكذاى سهیي ٍ َّاشٌاس ٍگٌز، آلفزد تَسط ّا قارُ جایی جاتِ ًام تِ ای ًظزیِ تیستن قزى اٍایل در

 تِ.  داشت تضاد اقیاًَسْا، ٍ ّا قارُ ٍضؼیت تَدى ثاتت هَرد در قثلی ّای ًظزیِ تا كِ شذ ػٌَاى آلواًی

 ! گزفتٌذ هسخزُ تِ را آى حتی ای ػذُ ٍ شذ تلقی تزدیذ ٍ شك تا اتتذا در ًظزیِ ایي ّن، سثة ّویي

 تا شَد آٍری جوغ جذیذ ی ًظزیِ تأییذ تزای كافی اطالػات تا تَد السم سهاى سال 05 اس تیشتز ٍاقغ در

 تزای كِ ای ًظزیِ. تذّذ ای ٍرقِ ساخت سهیي ی ًظزیِ تِ را خَد جای ضؼیف ی ًظزیِ آى سزاًجام

 .  داد هی داًشوٌذاى تِ سهیي درًٍی ّای فؼالیت ی درتارُ جاهؼی دیذ تار، ًخستیي

 خَد سهاى در پیشزفتِ ای ػقیذُ   

 قارُ ٍجَد تِ هؼتقذ اٍ. است دادُ شزح را خَد ػقایذ اصَل كزد، هٌتشز 9190 سال در كِ كتاتی در ٍگٌز،

 تِ شزٍع پیش، سال هیلیَى 055 حذٍد در كِ است(  ّا خشكی ی ّوِ هؼٌای تِ) آ پاًگِ ًام تِ ػظین ای

 . آٍرد ٍجَد تِ را اهزٍسی ّای قارُ سزاًجام ٍ كزد شذى قطؼِ قطؼِ

 گٌذٍاًا ٍ( laurasia) لَراسیا تشرگ قارُ دٍ تِ هثذل تؼذ سال هیلیَى چٌذ( آ پاًگِ) قارُ ایي

(Gondwana )اهزٍسی ارٍپای ٍ آسیا قسوتْای تیشتز ٍ گزیٌلٌذ شوالی، آهزیكای شاهل اٍلی كِ شذ 

 .است شذُ هی شاهل را كًٌَی استزالیای ، ٌّذٍستاى جٌَب، قطة ، آفزیقا جٌَتی، آهزیكای دٍهی ٍ است

 دریاّای اهزٍسُ كِ است كزدُ هی پز( Tethys) تتیس ًام تِ دریایی را گٌذٍاًا ٍ لَراسیا قارُ دٍ فاصلِ

 چیي طثقات رٍی اس ّن را اٍلیِ دریای ایي ٍسؼت. داًٌذ هی آى ّای تاسهاًذُ را سیاُ ٍ هاسًذراى هذیتزاًِ،

 كَُ در رسَتات ایي سیزا داد، تشخیص تَاى هی دارًذ اهتذاد آرام اقیاًَس تا الطارق جثل اس كِ ای خَردُ

 .شًَذ هی یافت ّیوالیا ٍ اطلس الثزس، قفقاس، آلپ، پیزًِ، ّای

 جذا گٌذٍاًا اس قطؼِ یك صَرت تِ ًیش آفزیقا ٍ جٌَتی آهزیكا كِ تَد ًگذشتِ آ پاًگِ شذى تقسین اس چیشی

 .گشتٌذ هجشا اسّوذیگز ًیش قارُ دٍ ایي جٌَتی، اطلس اقیاًَس آهذى پذیذ تا تؼذّا.  شذًذ

 جٌَب قطة اس استزالیا یافت، شوال سوت تِ تیشتزی تَسؼِ اطلس اقیاًَس قثل سال هیلیَى 50 حذٍد در

 .كزد آسیا تِ پیَستي ٍ شوال سوت تِ حزكت تِ شزٍع ًیش ٌّذٍستاى ٍ شذ جذا


