
  
91-92 نهايي  مرز دانمارك

  :خالصه
 . و در آن، وجود انسان در خارج از  يك مرز مشخص را رد يا اثبات كنيديك مقاله و ضميمه تهيه كنيد

  :توجه
جا   از آن.اند هاي مختلف به دست آمده هاي متفاوتي است كه از راه ين مسئله با مسايل ديگر بسيار متفاوت است و شامل آناليز و تركيب دادها

   . تواند بسيار متفاوت باشد كه مسئله حل نشده است، نتايج مي
  مقدمه

 براي يافتن هايي از اروپاي مركزي به بخش شمالي اروپا  انسان-ها شروع به آب شدن كرد كه در آن برف-در دوره عصر حجر، در فصل بهار
هاي جديد، امكان نگرش ديگري به اين موضوع را  چه برخي يافتهاگر. ها به شمال آلمان راه نيافتند برخي معتقدند آن. غذا حركت كردند

تر  هاي شمالي هايي از اروپاي مركزي به بخش در عصر حجر، در فصل بهار و تابستان، انسان«: چندي پيش، محققان دريافتند. كند فراهم مي
ها را  قلمرو آنهد كه نه آلمان مركزي، بلكه دانمارك مرز د گران نشان مي هاي پژوهش يافته. اند شد، رفته چه تا آن زمان پنداشته مي از آن

  »كند مشخص مي
  

  :تمرين
  :در پايان شما بايد موارد زير را تحويل دهيد. يابيد رد يا اثبات كنيد جمله فوق را بر اساس اطالعاتي كه در صفحات آينده مي

  .توانيد به كار رفته باشد يقه ارائه مطلبي كه ميكه در آن بهترين طر) مثال براي روزنامه يا مجله(يك مقاله يا گزارش  -1
  .توانيد در مقاله به آن ارجاع دهيد يعني شما نمي. يك بخش ضميمه، كه از مقاله جدا است -2

براي مثال، توضيح دهيد با هر بخش از اطالعات چه كارهايي -. ايد در ضميمه، شما بايد مشخص كنيد چه روند فكري و منطقي را طي كرده
  .  و بايد بتواند روند كار شما را توجيه كند-ايد دادهانجام 

 در مورد  هاي مورد نياز براي اعالم نظر قطعي هايي براي پروژه هايي كه مايل بوديد در اختيار داشتيد و پيشنهاد توضيحاتي در مورد داده
  .ها آورده شود تواند در مقاله، ضميمه و يا هردوي آن نظريه فوق، مي

  
  يانههاي سال حلقه
مركز ديده  هاي هم اي به شكل حلقه هاي ساليانه حلقهاگر يك درخت را ببريد، . هاي ساليانه در درختان اطالع دارند تر مردم از حلقه بيش
ضخامت حلقه، اطالعاتي در مورد فرآيند رشد درخت و شرايط آب و هوايي در آن سال . كند ها، عمر درخت را تعيين مي تعداد حلقه. شود مي
  . دهد مي

هاي رشد در صدف و استخوان  البته تشخيص حلقه. هاي رشد است طور كه استخوان داراي حلقه هاي رشد است همان صدف نيز داراي حلقه
  . ببينيد(Pike) ماهي اردكهاي رشد را در درخت، صدف و استخوان  توانيد حلقه در شكل زير شما مي. تر است مشكل

  
 شروع  كه حلقه جديدي تازه-در بهار . توانيد زمان مرگ درخت، صدف و يا حيوان را تعيين كنيد ، شما ميهاي ساليانه بر اساس اين حلقه

  ... در تابستان-شده 
  

  تحقيق
 و استخوان فك هر بالطول كل، ارتفاع بدون . ماهي براي آزمايشات علمي كشته شدند و با دقت زياد مورد بررسي قرار گرفتند چهارده اردك

  .متر در جدول زير آورده شده است گيري شده و بر حسب ميلي چهارده ماهي اندازهيك از اين 



استخوان فک ارتفاع طول اردک ماهی
110 135 760 1
85 99 602 2
88 102 612 3
101 127 743 4
66 80 479 5
77 91 543 6
80 96 588 7
97 122 661 8
101 130 708 9
111 133 751 10
96 124 659 11
80 93 559 12
83 100 601 13
75 90 539 14

  
 

  )سنگي ميان (عصر حجر
 سال قبل از ميالد 5000تا  ) ع( سال قبل از ميالد مسيح 8500 تا 10000از حدود (سنگي و نو سنگي  دوره زماني ماقبل تاريخ بين پارينه

  )) ع(مسيح 
زارهاي بزرگ  زارها و چمن هاي بدون درخت به علف ها و جلگه دشت. ي، روند گرم شدن اروپاي غربي استسنگ ويژگي اصلي دوران ميان

كردند و  مردم از ابزار سنگي كوچك استفاده مي.  به مناطق شمالي رفتندها ترين حيوان شد و گوزن آهوي كوهي معمولي مهم. تبديل شدند
هاي مهمي براي تهيه  آوري حلزون و صدف نيز فعاليت گيري و جمع  هنوز مهم بود اما ماهيشكار. هايي به عنوان حيوانات اهلي داشتند سگ

 ساخته بودند و روستاهاي بزرگ به وجود  كردند بلكه كلبه هاي بزرگ زندگي نمي ها ديگر در غارها يا زير سنگ انسان. آمد غذا به شمار مي
   .آمده بود

شمال  (Maglemoseترين تمدن  مهم. ماعي را دارد اما هنوز تفرق جدي بين مردم وجود داردهايي از زندگي اجت سنگي ويژگي تمدن ميان
  . است) شمال آفريقا (Capsienو ) فرانسه (Campagnien و Azilien ،Tardenoisien، )اروپا

 Mugum -)وب آلمانجن (Kaufertsberg و Offenetبراي مثال در -سنگي كشف شده است  تعداد كمي اسكلت انسان از دوران ميان
  ) متر براي مردان6/1. (ارتفاع كم: اند ها تنها يك مشخصه مشترك داشته اسكلت. Teviec، )پرتقال(
  

  استخوان فك
ماهي در درياچه دانماركي  اند تا بتوانند شواهدي در مورد ابعاد اردك ها تحقيقات وسيعي انجام داده محققان در مورد استخوان

Praestelygnenماهي تنها استخواني است كه محققان به تخمين مورد قبول در مورد طول  اردك) شكل را ببينيد( استخوان فك . بيابند
  . متر هستند ها بر حسب ميلي طول. ماهي در اين درياچه است جدول بعدي طول تخمين زده شده از استخوان فك اردك. آن دست يافتند

  
73 35 65 71 66 45 55 56 48 77 39 65 67 49
81 58 74 66 69 59 55 63 61 77 79 84 80 49
77 74 83 83 59 39 73 91 63 71 72 59 64 69
74 29 88 35 74 79 67 59 77 83 81 53 48 69
67 39 78 77 73 91 66 57 87 67 87 65 49 58

  

  



  
  درياچه كرومر

ها به  نيمي از اين استخوان. استخوان ماهي در يك حفاري در نزديكي درياچه كرومر آلمان به دست آوردند 550شناسان حدود  باستان
ها نبايد بدون  گاه مسكوني نبوده و بنابراين استخوان زده شدند زيرا محوطه اطراف درياچه هيچ محققان بسيار تعجب. ماهي تعلق داشت اردك

  .گوشت بوده باشند
خواري در بين  نوع هم: ماهي گفت هاي اردك فرد مسوول در جواب سوالي در مورد تعداد زياد استخوان، يك در يك كنفرانس خبري

  .تر است ها از ميزان مورد انتظار بيش ها شايع است و بنابراين تعداد استخوان ماهي اردك
 قرباني شده زود از هاي هاي نرم ساير ماهي تخوانماهي تقريبا سخت است و بنابراين همانند اس يك توضيح ديگر اين است كه استخوان اردك

  :ها به ترتيب زير بوده است توزيع دقيق استخوان. رود بين نمي
تعداد نوع ماهی
277 اردک ماهی
163 Tench
33 Perch
6 Roach

71 غيره
  

  ها مابقي استخوان
 5000روي هم رفته حدود . تعداد زيادي استخوان يافته شد) Praestelygnen(هاي انجام شده در درياچه قبلي در دانمارك  در حفاري

  . سنگي تعيين شد ها، اواخر دوران ميان هاي علمي، عمر اين استخوان با استفاده از روش.  بودها ز ماهياستخوان و همگي ا
ها  بر اساس اطالعات، ميزان زيادي از اين استخوان. دانشمندان تالش كردند تعيين كنند هر استخوان مربوط به چه نوع ماهي بوده است

ها نيز  ساير استخوان. ماهي يكي از غذاهاي رايج بوده است در آن روزگار، اردك.  درصد80ماهي بود، يعني چيزي حدود  مربوط به اردك
  . بودندroach و perch ،terchمربوط به ماهيان صيدشده از جمله 

  
  دانمارك

! تر مطلوب بود م بسيار ك-بندان براي مثال در عصر يخ-هاي گذشته  دانمارك امروزه كشوري سبز، خوب و بسيار معتدل است اما در زمان
هايي بدون درخت تشكيل شده بود و به خصوص در زمستان، محل مناسبي براي ماندن  درخت نواحي قطبي و جلگه هاي بي دانمارك از دشت

  .نبود
ماهي   و اردكRoach ،Perch ،Tench ،Ruddهاي  ها، ماهي تر اين ماهي بيش. جا وجود داشت هاي بسياري پر از ماهي در آن درياچه



  .ماهي بودند ها، اردك  ماهي معموال چنددرصدي از جمعيت. ودندب
  بزرگ و كوچك

تا همين . ياب هستند هاي بزرگ در درياچه كم ماهي اين بسيار بد است كه اردك. هاي بزرگ براي خوردن مناسب هستند ماهي فقط اردك
چندي پيش كل درياچه درياچه سمي شد تا . ياچه داشتهاي در هاي مختلف براي طول ماهي  متفاوتي از كالسهاي چندوقت پيش، تخمين
  :  داراي توزيع زير بود-داد ها را تشكيل مي  درصد كل جمعيت ماهي1كه تنها حدود -ماهي  اردك. اين توزيع تعيين شود

متر   سانتي20در طول ها داراي مقدار حداكثر،  متر داشتند و منحني توزيع آن  سانتي28 تا 10 درصد كوچك بوده و داراي طولي بين 80
  . بود
  .متر بود  سانتي77ماهي  ترين اردك بزرگ. هاي طول پخش شده بودند بندي  درصد مابقي به صورت يكنواخت بين رده20

  
  ها منحني

اي  ي دايره معموال براي رسم نمودار فرآيند رشد از منحن-آيد بعد از دسامبر، ژانويه ديگري مي-جايي كه رشد، فرآيندي تناوبي است  ز آنا
كردند   بررسي مي-ها بر اساس بقاياي استخوان- را Praestelygnenهاي درياچه  ماهي محققاني كه مرگ اردك. شود شكل استفاده مي

  :منحني زير را رسم كردند

  
   Praestelyngenدرصد در درياچه ماهي بر حسب   مرگ اردكماهمنحني 

 
  تمرين

  :شما بايستي سواالت زير را مد نظر قرار دهيد.  را ارائه كنيدنقد خود. تواند نقد شود اين مطالب مي
  ها در فاصله زماني مارس تا ژوئن مرده بودند، شكل منحني به چه صورت بود؟ ماهي اگر همه اردك

  رنگ به دست آورديد؟ هاي خاكستري آيا شما همين مساحت را از قطاع
  دهد؟ ومير اين ماه مي ي در مورد تعداد مرگدر مورد منحني دوم چطور؟ آيا مساحت ماه مي، اطالعات

  .ها ارائه كنيد در كنار پاسخ به سواالت فوق، پيشنهادات خود را براي بهبود اين منحني
  

  ماهي اردك
 تعلق Pike-a-like متر، است و به رده 1هاي شيرين است و داراي بدني طوالني، گاهي تا  ماهي يك ماهي مهاجم و مخصوص آب اردك
ها و  رنگ آن معموال از سبز زيتوني تا سبز تيره است و داراي رگه. ها و دم در انتهاي بدن قرار دارد بال. هاي زياد دارد اني با دندانده. دارد
  . كند خورد اما گاهي قورباغه و پرندگان كوچك را نيز شكار مي تر ماهي مي بيش. هاي سياه است لكه

 تا 30ها دو سال است و در آن هنگام  سن بلوغ آن. شود و در اروپاي جنوبي به ندرت يافت ميكند  كره شمالي زندگي مي اين ماهي در نيم
به ماهي  در اين دوران، اردك. چسبد ها به هر سطحي مي ها در بهار، مارس تا مي است و تخم زمان توليد مثل آن. متر هستند  سانتي50

  .گيران هستند اي ماهيراحتي قابل گرفتن است و به همين دليل، طعمه مناسبي بر
  


