ثسوِ تعبلی

وتبة « ضَاّذ یخچبلی در ضوبل غرة ایراى ٍ دٍرُ ی پلئیستَسي در وردستبى » وتبثی است وِ از دٍ ثخص تطىیل ضذُ است.
ثخص اٍل وتبة حبصل چٌذیي سبل وبر ٍ پژٍّص هیذاًی ًَیسٌذگبى(دوتر هٌیژُ لْرٍدی تبلی ٍ رسَل حسٌی لبرًبیی) در هٌبطك
هرزی ایراى ثب عراق ٍ ترویِ در راثطِ ثب هسبئل هختلف هرثَط ثِ یخچبل هی ثبضذ .ایي هحذٍدُ دیَارُ ای وَّستبًی است ٍ ثب
تَجِ ثِ هَلعیت جغرافیبیی آى ،ضرایط آة ٍ َّایی ٍ جْت ًبّوَاری ّب ضرایط خبصی ثرای ضىل گیری یخچبل ّبی
وَّستبًی داضتِ استً .ىتِ ی جبلت تَجِ ،اختالف ارتفبع ثرف هرز ایي وَّْب ًسجت ثِ وَّستبى ّبی داخلی وطَر است وِ ثب
ٍجَد ارتفبع ثیطتر ،خط ثرف هرزِ دٍرُ ّبی یخچبلی در آًْب ثسیبر ثبالتر از ارتفبعبت هٌطمِ هَرد هطبلعِ است .در ایي وتبة دٍ
هٌطمِ ی هْن ثب ضَاّذ یخچبلی تیپیه ،هَرد ثررسی ٍالع ضذُ اًذ :وَّستبى لٌذیل در جٌَة غرثی پیراًطْر ٍ وَّستبى ثسسیٌب ٍ
داالهپر در جٌَة غرثی ارٍهیِ .ایي هٌطمِ از سبل  7831تب زهبى چبح وتبة هَرد هطبلعِ ی ًَیسٌذگبى وتبة لرار داضتِ ٍ ّوچٌبى
رٍی آى وبر هی ضَد .آثبر ضَاّذ وبٍضی یخچبل هبًٌذ سیرن ّب ٍ درُ ّبی یخچبلی در حبضیِ ی ضوبلی لٌذیل وِ ثِ خَثی
تىبهل پیذا وردُ اًذ ٍ ّوچٌیي ضَاّذ تراووی ضبهل تراس ّبی هرتفع ٍ چٌذگبًِ در حبضیِ ی ضعجبت رٍد زاة وَچه ٍ
رٍدخبًِ ی ثبراًذٍز (تب  17هتر در ثبدیي آثبد) ضٌبسبیی ضذُ اًذ .دادُ ّبی فراٍاًی از طریك وبر هیذاًی ثِ ّوراُ رسَة ضٌبسی ٍ
هطبلعِ ی تصبٍیر هبَّارُ ای از اثرات ضىل زایی یخچبل در ایي هٌطمِ ثِ دست آهذُ استً .مص رسَثبت یخچبلی در ثرٍز

هخبطراتی هبًٌذ راًص زهیي ثِ ٍیژُ در دیَارُ ی درُ ّبی یخچبلی ٍ ّوچٌیي ًمص آًْب در گسترش سىًَتگبُ ّبی اًسبًی در
هٌطمِ هَرد هطبلعِ لرار گرفتِ است.
ثخص دٍم وتبة در ٍالع ترجوِ ی همبلِ ی هفصلی است ثب عٌَاى « یخچبل ّبی طجیعی عصر پلئیستَسي در وردستبى » وِ تَسط
اچ،ای ،رایت ًَضتِ ضذُ است ٍ حبصل تحمیمبت هفصل ٍ حذٍد  77سبل وبر هیذاًی ًَیسٌذُ در وَّستبى ّبی وردستبى عراق
هبًٌذ « ّلگَرد » ٍ ّوچٌیي وردستبى ترویِ هبًٌذ « جیلَ ٍ ست » هی ثبضذ .ثب تَجِ ثِ ًسدیىی ایي هٌبطك ثب هرز ّبی ایراى هطبلعِ
ی ایي اثر ثرای هحممبى وطَرهبى ثسیبر جبلت تَجِ ٍ هفیذ هی ثبضذ .ثیطتر هحممبىِ یخچبل ،از ایي اثر ثِ عٌَاى یه هٌجع ثبارزش
استفبدُ وردُ اًذ .اهیذٍارین ترجوِ ی ایي اثر ارزضوٌذ ٍ تحمیمبت تىویلی در اطراف هحذٍدُ ی هَرد هطبلعِ ی پرفسَر رایت،
هَرد استفبدُ ی هحممبى ٍ داًطجَیبى عاللوٌذ ثِ وبر یخچبل لرار گیرد.

