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اصل يکنواختی
 شبنم محمودی

 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

چکيده
در اين مقاله يکی از نظريه های مربوط به تحوالت پديده های زمين يعنی 
به  نئوکاتاستروف، کاتا ستروف وتکامل  با  اين نظريه  تقابل  اصل يکنواختی  و 

روش اسنادی بيان می گردد.
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مقد مه
 آيا شما برخواستن کوه ها را درگذشته ديده ايد؟ خیر. چرا؟ زيرا کوه ها 
بوسیله حوادث ناشناخته کاتاستروف قبل از اينکه بشر در سطح زمین پديدار 

شود شکل گرفته اند که کمترين اين زمان را قرن ها پیش می گوئیم.
 قبل از قبول روش علمی مردم چشم اندازها را شناسائی می کردند اما 
نمی توانستند توضیح بدهند که چطور چشم اندازهای بزرگ بوجود می آيند. 
حوادث  بوسیله  درياها  و  کوه ها  همانند  اشکالی  می کردند  فرض  آن ها 
کاتاستروف که ورای فهم آنهاست شکل گرفته اند. امروزه می دانیم که اغلب 
اشکال روی سطح زمین بوسیله مراحل تدريجی که طی سالیان دراز ، صدها 

يا میلیون ها سال پیش اتفاق افتاده است شکل پیدا کرده وثابت شده اند.

اصل يکنواختی
اصل يکنواختی يکی از مهم ترين مفاهیم يکی بودن در علم زمین است، 
اين اصل که در سال 1788 بوسیله هوتن معرفی و بوسیله جان پلی فیر دفاع 
گرديد و چارلز لیل آن  را در1830 بنام اصول زمین شناسی نامگذاری کرد، 

دارای چند اصل می باشد:
1- قوانین فیزيک وشیمی با زمان تغییر نمی کند ياقوانین طبیعی پايدارند. 

2 - تاريخ زمین را مي توان از مشاهدات جاری وروابط آنهاتوضیح داد.
3 - فرايندهائی که سطح زمین راشکل مي دهند آرام و ثابت هستند.

4 - زمین در گذشته مانند امروز واکنش نشان مي داده است. 
5-فرايندهای ژئومورفیک مثل نوع، آهنگ)سرعت( در گذشته و حال شبیه 

هم بوده اند.
 6 - وبطور کلی حال کلید گذشته است.

مشاهدات  مبنای  بر  کشفی  زمین شناسی  در  عملی  کاربرد  نمونه  اولین 

هوتن است که زمین پیرتر از آن است که قبال" فکر می شد. گام های آهسته ی 
اقیانوس ها  تشکیل  و  کوه ها  فرسايش  برای  زمین شناسی  فرايندهای  اغلب 
نیازمند میلیون ها سال زمان است. کشف  سه  مفهوم  کلی،  طوالنی  بودن   
عمر زمین ، ناپیوستگی های رسوبی)ناپیوستگی زاويه ای( واصل يکنواختی به 

هوتن نسبت داده می شود. 
اگرچه اصل يکنواختی مورد قبول واقع شده است اما نه برای هر شکل 
روی زمین. هوتن به اين نتیجه رسیده بود که زمین همانند ماشینی بزرگ 
است که دنیای قابل سکونتی را برای انسان و ساير اشکال وارگانیسم های 
زنده بوجود می آورد. طبق نظريه هوتن بعضی از مراحل تکاملی را می توانیم 

بطور محلی بدون آنکه واقعا" مشاهده کنیم استنتاج نمايیم. 
با اين حال اگرچه اصل يکنواختی مورد قبول واقع شده است اما نه برای 
برخورد  مانند  فرآيندها  از  برخی  درمورد  مثال  برای  زمین.  هر شکل روی 
ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ ها که فقط گاهگاهی در طی گذشته زمین 
اتفاق افتاده الزم است بعضًا کاتاستروف را درطبیعت مد نظر داشته باشیم، 
گرچه در تاريخ زمین اينگونه حوادث منحصر بفرد کم نیستند ولی حوادثی 

کمیاب می باشند.
همه  مسئول  کاتاستروف  فرآيند  که  مي کند  بیان  يکنواختی  مفهوم  اما 
اشکالی که بر روی زمین بوجود آمده اند نیست و اين مخالف با ايده ای بود 
که در آن زمان برای تفسیر تاريخ زمین بکار می رفت. ديدگاه غالب آن زمان 
آمده و دچار يک سری  بوجود  بود که در زمین حوادث فوق طبیعی  اين 
حوادث ناگهانی مانند سیالب شده که اين حوادث »کاتاستروفیسم« نامیده 
می شد. اما در مقابل اين نظرات هوتن در انجمن ايد ينبورگ اظهار کرد که 
فرآيندهای  می توان  هم  امروزه  که  تاريخی  دارد،  طوالنی  تاريخ  يک  زمین 
جاری آن را ديد. برای مثال او حدس زد که پروفیل های خاک عمیق بوسیله 
هوازدگی سنگ بستر در طول هزاران سال شکل گرفته اند. همچنین حدس 
زد که برای توضیح تاريخ زمین شناسی به تئوری حوادث فوق طبیعی نیازی 
نیست. اما نظريه هوتن تا کار آقای لیل در جامعه علمی جايگاهی نیافت. تا 
زمانی که لیل مدارک زمین شناسی متفاوتی از انگلیس، فرانسه، ايتالیا واسپانیا 
معرفی کرد که درستی نظريه هوتن را بهبود می بخشید وتئوری کاتاستروفیسم 

را رد می کرد. 
لیل می پنداشت زمین در طی زمان تغییر نکرده است و عواملی که امروزه 
با همان درجه و شدت در گذشته عمل کرده اند.  تأثیرگذار هستند، معموالً 
همچنین هیچ جريانی وجود ندارد که امروزه وجود داشته اما در گذشته وجود 
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نداشته باشد و تقريبًا همین تعداد از گونه های جانوری وگیاهی بر روی زمین 
وجود داشته است. شباهت در روش های گوناگون زندگی موجودات زنده 
اين  بعدها  )اگرچه  تقريبًا مشابه است  بر روی زمین در طی گذشت زمان 
نظريه را بعد از انتشار فرضیه تکاملی داروين در سال 1859 اصالح نمود(.
همچنین او معتقد بودکه تمام انواع مهم سنگ ها)سنگ های آذرين، دگرگونی 
ورسوبی( می توانند در طی هر زمانی از تاريخ زمین شناسی تشکیل شوند زيرا 
سنگ ها وکانی ها مواد فیزيکی هستند که طبق قوانین شیمیايی که در تمام 

زمان ها عمل می کنند بوجود می آيند.
استفاده  يکنواختی  مفهوم  در  تکامل چشم انداز  تئوری  اغلب  امروزه    
می شود. حقیقت آن است که کاتاستروف ها جواب رد به امکان تولد جديد 
زندگی در طول تاريخ زمین دادند. اما لیل تفسیر کاملی از نظر خود را بعد 
از فرموله کردن يونیفورماتی و قبل از اينکه در سن پیری معتقد به تکامل 

بشود، ارائه نمود.
تئوری يکنواختی در شکل گیری و توسعه و نظام دادن به نظريه ها مهم 
است اصل يکنواختی بیان مي دارد که ادامه يکنواخت فرآيند ها چهارچوبی 

برای فهمیدن شکل وتاريخ زمین است.
بررسی همه تاريخ فرض اينکه قوانین طبیعی در فضا و زمان پايدارند 
را ارائه می دهد و اگر نتايج تاريخی مشاهده شده را بتوان بوسیله فرايند های 
ندارد.  ناشناخته ای وجود  يا فرآيند  قابل مشاهده حاضر توضیح داد فرض 
تئوری يکنواختی در شکل گیری و توسعه و نظام دادن به نظريه ها مهم است. 
اصل يکنواختی بیان مي دارد که ادامه يکنواخت فرآيند ها چهارچوبی برای 

فهمیدن شکل و تاريخ زمین است.
ترکیبات  در  تغییر  با  تاريخ  طول  در  زمین  است  ممکن  حال  بااين 
اتمسفر يا وضعیت زمین در جهان عوض شود. مخالفت مهمتر با متدولوژی 
يکنواختی، بعنوان يک مفهوم رسمی است، چرا که زمینه ثبات طبیعت برای 
همه پرسش های مدرن علمی چنان پر اهمیت است که از بديهیات به نظر 

می آيد.
شیوه تفکر ديگری در زمان هوتن وجود نداشت وحتی کسی نمی توانست 
به روش ديگری فکر کند. اما علم خواهان تعمیمی ساده تر و بهتر بود، بطوری 
که قوانین موجود  رفتار طبیعت را توصیف کنند. بنابراين اصل يکنواختی 
زندگی و  علوم  همه  بلکه  نیست  زمین شناسی  که خاص  ساده ای  اصل   در 

 روز مره را در بر می گیرد حل شد.

اصل يکنواختی - نظريه تکامل
تکامل، فرآيندی در طول زمان معین و کنترل شده است. اين امر توسط 
منجر  اتفاقات  کاهش  به  و  دارد  وترتیب  نظم  افزايش  به  رو  که  واکنشی 
می شود، به وقوع می پیوندد. در واژه های ترمودينامیک، يک کاهش آنتروپی 
در  فقط  کاهش  اين  ترمودينامیک،  دوم  قانون  اساس  بر  که  است  موجود 
يافته،  وتوسعه  پیشرفته  سیستم  میان  از  انرژی  جريان  يک  وجود  صورت 
فراهم می شود و جسم به وجود آمده بین منبع انرژی و محل تخلیه انرژی 
تمام حاالت يک محیط خارجی  در  تقريبًا  انرژی  تخلیه  است. محل  واقع 
واقع در درجه حرارتی پايین تر از سیستم توسعه يافته و سیستم مجاور آن 

می باشد اما منبع انرژی ممکن است در دوردست قرار داشته باشد. بررسی 
سیستم های پیشرفته، طبقات تکاملی را که هر کدام بوسیله اعمال مختلف 

تکاملی مشخص می شوند آشکار می کند.
که  دارد  بر   در  را  فیزيکی  انفعاالتی  و  فعل  و  اعمال  جهان،  بنابراين 
تشکیل  موجب  و  داده  ترکیب  اتمی(را  وذرات  واحدها)اتم ها  کوچکترين 

بزرگترين محصوالت)کهکشان وساير مجموعه های آسمانی( می شود.
نحو  همان  به  را  شیمیايی  پالنتوسفر)Planetosphere(تکامل  همچنین   
را  آلی(  بزرگتر)مولکول های  واحد های  و  می باشد  دارا  فیزيکی  تکامل 
سیستم های  و  کوچکتر)ستاره ها  محصوالت  ازدياد  موجب  و  کرده  ترکیب 
سیاره ای( می شود. همچنین در طی دوره های زمین شناسی تکامل کره زمین 
موجب تفکیک وتشکیل هسته، مانتو، هیدروسفر و اتمسفر شده و قاره ها و 

اقیانوس ها را شکل می دهد.
نوترکیبی  بعد  تکامل و  تئوری  برای  يکنواختی  از اصول  چارلزداروين 
استفاده کرد. اين عقیده عمومی که کاتاستروف وتکامل دو توضیح متقابل 
برای مدارک فسیلی جمع شده در طی قرن نوزدهم هستند کاماًل آشکار کرد 
که اشکال مشاهده شده نمی تواند بوسیله مدل زمین مرکزی کاتاستروفیسم 
متداول در آن زمان توضیح داده شود و در نتیجه انقراض گونه ها را به باال 

آمدن پوسته در مقیاس جهانی مرتبط کرد.
از  و  ترشیاری   _ کرتاسه  مرز  در  محیط  ناگهانی  تغییر  که  بدين گونه   
بصورت  مسأله  اين  می باشد.  دريا  پسروی  علت  به  موجودات،  رفتن  بین 
فرضیه توسط Ginsburg در سال 1964 ارائه گرديد که ناپديد شدن تدريجی 
گونه ها را در ارتباط و وابسته به عقب نشینی دريا در مائس تريشنین می داند 
به طوريکه کاهش وسعت محیط نريتیک موجب از بین رفتن تعداد زيادی از 
گونه های بنتیک گرديده است. ضمنًا با کاهش محیط های دريايی، محیط های 
خشکی گسترش يافته وآب و هوای قاره حاکم گرديده است. بنابراين مثاًل 
دايناسورها که به درجه حرارت متغیر يا نیمه يکنواخت عادت داشته اند با 

سرد شدن هوا ازبین رفته اند.
  کار داروين وآلفرد والس بر روی منشاء زمین بنوعی نظريه يکنواختی را 
در علوم بیولوژيکی توسعه داد. بر اساس اين اصل می توان تنوع گونه های 
زمین را بوسیله تغییر ويژگی های ژنتیکی در طول دوره های طوالنی از زمان 
به  را  جايش  کاتاستروف  نیز  ژئومورفولوژی  در  هنگام  دراين  داد.  توضیح 
می دانست؛  آرام  را  تغییرات چشم انداز  که  عقیده ای  داد،  تدريجی  تغییرات 
مدرک  که  سنگ هايی  توصیف  به  نیز  وژئومورفولوژيست ها  وزمین شناسان 
پرداختند. داشتند  خود  در  را  ژئومورفولوژی  تدريجی  حوادث  از   بزرگی 

اصل يکنواختی – کاتاستروف – نئوکاتاستروف
زمین  وموجودات  عوارض  پیدايش  که  است  نظريه ای  کاتاستروفیسم 
مداوم  پیدايش  و  می نمايد  فرض  ناگهانی  بالهای  و  رويدادها  بر اساس  را 
وتدريجی طبیعت در ساختمان عوارض و تحوالت حیاتی را مردود می داند. 
فرآيندهای  اساس  بر  ژئومورفیک  تحلیل های  کاتاستروفیسم  ديدگاه  در 
شکل زا در قالب تکرار تناوبی تغییرات اقلیمی و سطوح اساس و پاره ای از 

رخدادهای تکتونیکی و انسانی در دوران چهارم صورت می گیرد.
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مقبولیت  که  بود  رسمی  کاماًل  نظريه ای  کاتاستروفیسم  لیل  زمان  در 
توضیحات  بر  گذشته  زمان های  در  کاتاستروفیسم ها  تکیه  و  داشت  عام 

ماوراءطبیعی و کتب مذهبی بود. 
در آن زمان می دانستند وضع زمین در حال حاضر نمونه ای از وضعیت 
آن در طول تاريخ است و به نظر می رسید توجیهی برای رد وقايع مهمی که 
بوسیله فرايندهائی که مطابق با قوانین تغییر ناپذ ير طبیعی عمل می کنند وجود 
ندارد و از آنجايي که کاتاستروف در مقیاس جهانی بطور آشکار در زمان های 
تصور  پیش  از  نظريات  مديون  بیشتر  کاتاستروف  بود  نشده  ديده  تاريخی 
شده بود تا مشاهده، و اصل يکنواختی نیز داللت بر پیدايش تدريجی عناصر 
گرفتن  بکار  با  لیل  می کرد.  وآتشفشان  زلزله  همانند  کاتاستروفیسم  فرعی 
مفهوم تکامل تدريجی که بوسیله دوست نزديکش داروين حمايت می شد 
مفهوم تغییرات آرام زمین وعلوم طبیعی، کوتاه بودن عمر زمین وقدرت های 
و  کاتاستروف ها  غفلت  ترتیب  اين  به  و  داد  شکست  را  طبیعی  مافوق 
شد.                  کاتاستروفیسم  گذاشتن  کنار  باعث  نوزدهم  قرن  در   يونیفورماتیزم ها 
يکنواختی  اصل  اساس  بر  لیل  بوسیله  که  چینه شناسی  ستون  امابعدها 
اليه،  چند  فسیل های  مانند  زمین شناسی  اشکال  بوسیله  بود  شده  پايه ريزی 
جابجائی فسیل ها، اليه های مفقود شده و اليه های جابجا شده)شامل اليه های 
معکوس، اليه های قديمی که در باالی اليه های جديد پیدا شده اند( رد شد. 
عالوه بر آن حوادث کاتاستروفیسم مشاهده شده مانند انفجار سنت هلن در 

سال 1980 کاتاستروفیسم را قانونی شناخت.
هم اکنون می دانیم کاتاستروفیسم يک نقش پر معنی ومهم در شکل گیری 
کاتاستروفیسم  حوادث  که  چرا  دارد،  زمین  در سطح  شده  مشاهده  اشکال 
اتفاق  منظومه شمسی  تاريخ  کیهانی در سرتاسر  بدنه  به شکل تصادفی در 
افتاده است و زمین برخورد هائی را که اغلب کوچک بوده اند، تحمل کرده 
است.اما بعضی از آن ها به اندازه ای بزرگ بودند که باعث ويرانی گسترده 
شده اند وامروزه زمین هنوز در معرض تهديد شهاب سنگ ها و ستاره های 
دنباله دار ا ست و ما می بینیم افزايش معلومات در سال های اخیر کمک کرد 

که نئو کاتاستروف نمايان شود.          
وجود  جهان  در  مختلف  پديده های  اشکال  تمام  نئوکاتاستروفیسم  در 

دارند اما با توجه به شرايط محیطی انواعی از آن ها مشاهده می گردد. 
است  عقیده ای  از  مدرن  روايت  يک  نئو کاتاستروفیسم  بطورکلی 
در  را  مهمی  نقش  که  وبزرگی  اهمیت  با  حوادث  به  آن   در  که  کمیاب، 
روايت  اين  البته  است.  شده  توسل  کرده اند  بازی  زمین  چشم انداز  تکامل 
با فشار عمومی از طرف علم جديد زمین شناسی روبرو نشده است. يعنی  
نئو کاتاستروفیسم اساس علمی دارد در حالی که اصل يکنواختی، کاتاستروف 
عمومی را همانگونه که گفته شد در کتاب هايش مغلوب کرد. به هر حال 
برای  اغلب زمین شناسان وژئومورفولوژيست ها نئو کاتاستروفیسم تنها نمود 
برای  مجالی  واگر  بود  آن  وتواتر  بزرگی  بر حسب  مهم  فرآيندهای  دوباره 
حوادث منحصر به فرد وجود داشت، شايد ژئومورفولوژی و زمین شناسی به 

شکل تاريخ در می آمدند.

نتيجه گيری
از زمان هوتن تا کنون نظريات متفاوتی در مورد پیدايش زمین و نحوه 
تکوين آن ابراز شده است و انديشمندان علوم زمین وحتی ساير علوم)برای 
مثال ورود بحث کاتاستروف در مباحث اقتصاد( را تحت تأثیر قرار داده است 
لیکن هیچ کدام از اين نظريات بطور قطع قابل قبول يا رد نمی باشند. فقط 

می توان گفت در هر برهه از زمان غلبه با يکی از اين نظريات بوده است.

منابع و مآخذ 
اول،  چاپ  سازه،  انتشارات  تاريخی،  زمين شناسی  خسرو،  خسروتهرانی،   -1

.1374
انتشارات  روش ها،  و  اصول  تعاريف،  چينه نگاری  خسرو،  خسروتهرانی،   -2

سازه، چاپ اول، 1377.
3 -  رامشت، محمد حسين، جزوه درسی، دانشگاه اصفهان، 1383.
4 – فصلنامه پژوهش های اقتصادی ايران، شماره 12، پاييز 1381.

5 .www.angel fire.com/ca2/vernandrews/creationo1.htm.

6 .www.knowledge.co.uk/sis/catneo.htm.                                                    

7.www.phsicalgeography.net/fundamentals/10c.html. 

8  .www. uregina.ca/~sauchy n/geo 423/space tim. html.

   

  
 

  


