
ًفت صذ ّا هيليَى سال پيش، اص تماياي جاًَساى هالثل تاسيخ، گياّاى هيكشٍسكَپي ٍ جاًَساى سيضي كِ اص آًْا 

 .تغزيِ هي كشدًذ ، تشكيل شذ

گياّاى تا رخيشُ كشدى اًشطي ًَس خَسشيذ ٍ تشكية كشتي ، ّيذسٍطى ٍ اكسيظى، تشكيثات پشاًشطي هاًٌذ لٌذّا 

دس ايي فشايٌذ اًشطي ًَس خَسشيذ دس پيًَذّاي . ايي فشآيٌذ فتَسٌتض ًام  داسد، يعٌي ساختي تا ًَس.سا هي ساصًذ

 .شيويايي ايي تشكيثات آلي رخيشُ هي شَد

ايي گياّاى ٍ جاًَساى، پس اص هشگ، دس تستش دسيا ٍ دسياچِ ّا تتذسيج تِ ًشيي شذًذ ٍ تَسط تاكتشي ّا تجضيِ 

. شذُ ٍ تا همذاس كوي اكسيظى ٍاكٌش دادُ ٍ لثل اص فاسذ شذى جوع شذُ ٍ دس صيش اليِ ّاي  سسَتي دفي شذًذ

تا افضايش دها ٍ فشاس ، آب ٍ دي اكسيذ كشتي هَجَد دس هخلَط فششدُ شذ ٍ هادُ ٍاكسي شكلي تِ ًام كشٍطى 

كشٍطى اص صًجيشُ ّاي طَالًي كشتي ٍ ّيذسٍطى ٍ تعذاد كوي اكسيظى، ًيتشٍطى ٍ گَگشد تشكيل .تشكيل شذ

 .شذُ است

 4دس طي تيش اص هيليًَْا سال، اليِ ّاي سسَتي تيشتشي سٍي ايي رخائش لشاس گشفتٌذ تا ايٌكِ عوك آًْا تِ 

تحت ايي ششايط دهايي تاال، كشٍطى تحت فشآيٌذي تٌام كاتاطًض يا شكست تِ صًجيشُ ّاي . كيلَهتش سسيذ

ّش چِ . كَتاّي شاهل كشتي ٍ ّيذسٍطى تثذيل شذ كِ ّيذسٍكشتي ًام داسًذ ٍ هخلَطي اص آًْا سا ًفت هي ًاهين

 .دها تاالتش، صًجيشُ ّاي كَتاّتشي هاًٌذ هتاى يا گاص طثيعي تا يك اتن كشتي ٍ چْاس اتن ّيذسٍطى ، تشكيل شذ

تخشي . ًفت اص آب سثكتش است دس ًتيجِ اص ساُ شكاف ّاي تيي سٌگ ّا تِ طشف تاال ٍ سطح صهيي هي جَشذ

اص ًفتي كِ تِ سطح صهيي ساُ يافتِ اص تيي هي سٍد اها  تخش ديگش صيش سٌگْاي غيش لاتل ًفَر جوع شذُ ٍ رخائش 

صهيي شٌاساى ايي رخائش سا پيذا هي كٌٌذ ٍ سپس ششكتْاي ًفتي آى سا اص اعواق . صيش صهيٌي سا تشكيل دادًذ

 .صهيي تيشٍى هي كشٌذ

ايي ّيذسٍكشتي ّا اص آى جْت هفيذ ّستٌذكِ  ٍلتي هي سَصًذ، اًشطي اصلي رخيشُ شذُ تَسط گياّاى ٍ 

اصطالح فٌي ايي ٍاكٌش  اكسيذاسيَى يا احتشاق است، اها اكثش هشدم تِ آى . جاًَساى سيض سا آصاد هي كٌٌذ

 .سَختي هي گَيٌذ

 .ايي اًشطي لادس تِ گشم كشدى خاًِ، ساًذى هاشيي ٍ َّاپيواي جت است

 


