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 المتحجرات والزمن الجيولوجي                  
 (:(Fossilsالمتحجرات 

 .عدة ينيلسن وانطمرت ماتت ثم الماضي في عاشت حية كائنات واثار بقايا:  تعريف   
 الماضي في السمكة هذه سمكة عاشت لهيكل آثر   فيها حجرية قطعة أدناه الصورة في تشاهد   
 انطبع لما ذلك ولوال ، طينا الماضي في الصخر هذا كان لقد ، لسنيين عدة وانطمرت ماتت ثم

وهي  النهر في تعيش التي االسماك شكل عن مختلف السمكة هذه شكل ان .السمكة اثر عليه
ن  الحجر هذا فان وبذلك.  البحري  السمك تشبه  مغمورة كانت منطقة من جزء وهو البحر في تكوَّ
 حيوانية نباتية أم  كانت سواء أحافير أو متحجرات تسمية االثار هذه على نطلق .البحر بمياه
 . وانطمرت ماتت ثم الماضي، في عاشت التي

 
 

 المتحجرات حفظ شروط

 سطح على موجودا   كان ما مقارنة جدا قليل متحجرات من االرضية القشرة في موجود ما ان  
 في يكمن الرئيس والسبب. الجيولوجي التاريخ خالل حيوانية او نباتية احياء من االرضية الكرة
 حي نكائ اي حفظ ان.  موتها بعد االحياء تلك حفظ الى تؤدي التي المالئمة الظروف توفر عدم

 : هما اساسيين بعاملين يرتبط مماته بعد منه جزء او

 العام الشكل يعكس والذي صلب خارجي غالف او صلب هيكل الحي للكائن يكون  ان - 1
 .الرخوة اجزائه تفسخ بعد الحي الكائن لذلك
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 واجزاءه هيكله حفظ الى ذلك ويؤدي مماته، بعد ومباشرا   سريعا   دفنا   الحي الكائن يدفن ان - 2
 على مكشوفة تكون  حينما (وتعرية تجوية)  الطبيعة عوامل تأثير تحت والتحلل التفتت من الصلبة
 .السطح

 :المتحجرات حفظ طرائق

 بعد الحي الكائن بها يمر التي والتغيرات العوامل مجمل : Fossilization التحجرتعريف 
 القالب بشكل هيئته حفظ او جزئيا   او كليا   الصلبة او الرخوة اجزائه حفظ الى تؤدي والتي مماته

 التحجر بطرائق آثارها او الحية الكائنات بقايا وتحفظ. الحياتية فعالياته آثار حفظ او والطابع
 :يأتي كما وهي. المختلفة

 : الرخوة االجزاء حفظ - 1
 والتحلل التفسخ عن بعيدا الرخوة اجزاؤه فيه بما كاملة بصورة الحي الكائن جسم حفظ يمكن 

 ثالمأمو  حيوان جثث ذلك على ومثال ( Freezing)  التجميد بواسطة يحصل كما جيدة بهيئة
 .سيبيريا في الضخمة الجليدية الكتل في وحفظت دفنت التي

 
 الصخور في محفوظ موثأالم حيوان لهيكل استخراج

 لبعض الصمغية اإلفرازات داخل االصلية بهيئتها العضوية البقايا تحفظ ان الممكن من كذلك
 السائل هذا بداخلها، الحشرة فتحفظ بسرعة تتصلب مادة الشجرة سائل ان اذ تحجرها بعد األشجار
 الحشرات بعض عن معروفة كهذه وحاالت  Amber) ) الكهرب او بالكهرمان يسمى المتحجر

 .السائل بالصمغ بتغليفها تحفظ والتي والزواحف
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 الكهرمان في محفوظ لحشرة كامل هيكل

 كما الجافة الصحراوية البيئات في التجفيف مثل الرخوة االجزاء فيها تحفظ أخرى  طرائق وهناك
 تلك عزل على تعمل التي القار او بالنفط المشبعة التربة في او المصرية، المومياءات حفظ في

 . التفسخ من حفظها ثم ومن البكتريا عن الرخوة االجزاء

 : الصلبة االجزاء حفظ - 2
 الهياكل حفظ تشمل التي الرخوة لألجزاء الحفظ حاالت من شيوعا   اكثر الحفظ من الطريقة هذه

 تغيير دون  تحفظ ان اما الصلبة البقايا وهذه الحي، الكائن لجسم المكونة الصلبة والتراكيب
Unaltered hard parts) )الجيولوجية العصور ترسبات في عليه الحصول يمكن ما وهذا 

 يصاحبها بطرائق تحفظ فأنها الصلبة االجزاء من العظمى الغالبية اما. ايضا قليلة وهي الحديثة
 : الطرائق لتلك ملخص يأتي وفيما االجزاء لتلك والنسيجي الكيميائي التركيب في تغيير

 بمواد االصلية للمكونات كامل استبدال عملية:(Mineral replacement) المعدني االحالل •أ
 الخشب من بدال   السليكا معدن بإحالل الشجرة لجذع الحفظ عملية تحصل كما. جديدة معدنية

 الحظ الشكل

 
 المعدني باإلحالل  متحجرة أشجار جذوع    
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 الموجودة الفجوات داخل معدنية مواد ترسيب فيها يتم طريقة: ( Petrification) التصخر•  ب
 ذلك على ومثال. والقوة الصالبة من نوعا   تكسبها التي الحية الكائنات واصداف هياكل في

 الشكل الحظ وصالبة ثقال   اكثر فيصبح موته بعد بالترسبات يمأل الذي المرجان

 
 التصخر وبعد قبل المرجان حيوان مستعمرة 

 بيئية ظروف وفي موتها بعد والنباتات الحيوانات من الكثير ان(:Carbonization) التفحم•  ج
 واالوكسجين والنتروجين الهيدروجين مثل لها المكونة للعناصر تبخر يحصل ، االوكسجين قليلة

 الشكل في كما الصلبة االجزاء تغطي متفحمة مادة شكل على الكاربون  ويبقى

 
 خشب متفحم                        

 (:Mold and Cast ) والطابع القالب - 3
 الحي الكائن طمر بعد تحصل إذ المتحجرات، حفظ في شيوعا االكثر هي الطريقة هذه

 فسوف بالترسبات المحاريات صدفة طمر عند المثال سبيل فعلى. الحبيبات ناعمة بالترسبات
 حصلت ولو.  الطابع يتكون  وعندئذ بها المحيطة الرواسب في والداخلية الخارجية معالمها تطبع
 حصل واذا االصلي، لشكلها قالبا   مكانها فستترك الجوفية المحاليل بفعل الصدفة لهذه اذابة
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 حيث من مختلفة ولكنها الصدفة لشكل مشابهة تكون  المواد هذه فان القالب هذا في مواد وترسبت
 صنع في العراقية العوائل تستعملها التي الكعك بقوالب ذلك تشبيه ويمكن.  المعدني التركيب
 .استعماله يتم قالب لكل الطابع هو الكعك ان إذ البيت في الكعك

 
 األمونايت لحيوان لمتحجر وطابع قالب                          

 :الحياتية الفعاليات اثار - 4
 اثار مثل داخلها في أو المتصلبة غير الترسبات على الحية الكائنات تتركها التي االثار وهي
 كيفية الى للتعرف دراستها عند تفيدنا التي االثار تلك تتصلب ثم ومن والحفر والزحف المشي
 في يحفظ قد وبراز فضالت من الحي الكائن يطرحه ما أن. الماضي في الكائنات تلك معيشة

 (. Coprolites) يسمى مختلفة معادن تركيبها في تدخل غذائية مواد باألساس لكونه ،الصخور
 الكائنات هذه تغذية وطريقة الهضمي الجهاز طبيعةعلى  التعرف خالله من يمكن دليال   يعد   وهو

 الشكل الحظ الحياتية فعالياتها من جزء هو والذي المتحجرة

 
 الصخور في محفوظة الديدان زحف آثار
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 المتحجرات أهمية
 عاشت التي ( Paleoecology ) القديمة البيئة علم الى المتحجرات وجود خالل من التعرف •

 فانه الزواحف اقدام اثار وجود اما مائية بيئة على يدل االسماك اثار وجود ذلك على ومثال فيها،
 . اليابسة بيئة على دليال   يعطي

 ذات بيئة الى لتشير المرجان هياكل وجود ذلك على مثال وخير القديم المناخ الى التعرف •
 .االستواء خط من قريبة تكون  ودافئة ضحلة مياه
 سواحل على الموجودة المتحجرات دراسة فعند لألرض القديمة الجيولوجية الطبيعة الى التعرف •

 واحدة كتلة كانتا القارتين ان على يدل مما متشابهة بانها وجد الجنوبية وامريكا افريقيا قارتي
 التي الرئيسة االدلة احدى تعد المتحجرات وان. التكتونية الصفائح لحركة نتيجة وتباعدت انفصلت

 .( Plate Tectonic Theory )التكتونية الصفائح حركة نظرية دعمت
 الطبقات لتلك النسبي العمر تحديد يمكن الصخرية الطبقات في المتحجرات وجود خالل من •

 تتميز وهي ،( Index Fossils ) الدالة بالمتحجرات تدعى التي المتحجرات بعض على اعتمادا
 .الواسع الجغرافي واالنتشار القصير بالعمر

 
 : (Geology Time Scale) الجيولوجي الزمن مقياس 

 ال يجاد ضرورة هنالك الحالتين ففي البشرية، الحضارات تاريخ يشبه االرض تاريخ دارسة ان
 بين التفاهم تسهل وسيلة نفسه بالوقت وتكون  والمهمة، الرئيسة االحداث وقوع زمن تحدد وسيلة

 لدارسي الزمني فالمقياس والقرون، السنين هو الحضارات لمؤرخي الزمن كان فاذا. الباحثين
 يتكون  الذي الجيولوجي الزمن مقياس الجيولوجيون  وضع لذلك. بكثير أطول يكون  االرض تاريخ

 ذكرها على نأتي وسوف السنين، بماليين كلها تقاس منها اصغر ووحدات كبيرة وحدات من
 بها قام عديدة دراسات حصيلة هو ادناه الجدول في المبين الجيولوجي الزمن مقياس ان .الحقا  
 عليه هو ما الى يصل لم المقياس وهذا مضت، سنة مائتي خالل التاريخية الجيولوجيا علماء

 بين العلمية االكتشافات من يستجد لما وحذف إضافة تضمنت التغييرات من العديد بعد اال االن
 . واخرى  حقبة
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 )لالطالع ( الجيولوجي الزمن مقياس                  

 
 Relative dating method) ) الصخور عمر مقياس

 الجيولوجي الزمن مقياس تثبيت الى يقود الذي تتابعها تثبيت يتم الصخور عمر قياس خالل من
 بطريقتين تتم و الصخور عمر تحديد هي الجيولوجي الزمن مقياس لتثبيت االولى فالخطوة إذن، 

 : هما
 (:Relative dating method) النسبي العمر قياس طريقة  -1
 معرفة دون  البعض، الى بعضها بنسبة الصخرية الطبقات عمر تحديد على الطريقة هذه تعتمد 

 هاتن جيمس العالم وضعه الذي الطبقات تعاقب قانون  على باالعتماد وذلك لها، الحقيقي العمر
(James Hutton) او بالثني للتشوه تتعرض لم التي طبقةتالم الرسوبية للصخور تتابع اي في 

 من االستفادة يمكن كما ، تعلوها التي الطبقة من اقدم تكون  االسفل في التي الطبقة فان الكسر،
 من السفلى الطبقات في تكون  عمرا   االقدم االحياء  ان على ينص والذي االحيائي التتابع قانون 
 المتحجرات وجود على اعتمادا)  التربة من العليا الطبقات في تكون  عمرا   االحدث واالحياء التربة
 اي بعضها، عن المعزولة للطبقات خاص وبشكل الصخرية، للطبقات النسبي العمر لتحديد الدالة

 أحدث متحجرات تحوي  التي الطبقات من اقدم تكون  عمرا   أقدم متحجرات تحوي  التي الطبقات ان
 كما مبين ادناه. عمرا  
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 قانون  وفق) B و A(  الموقعين لطبقات النسبي العمر لتحديد الدالة المتحجرات من األستفادة

 .األحيائي التتابع
 (Absolute Age method ):المطلق العمر قياس طريقة -2

 العناصر نظائر على اعتمادا الصخرية للطبقات الحقيقي العمر تحديد الطريقة هذه في يتم
 النظائر وهذه. (  Rb ) والربيديوم(  Ar) واالركون  (K)  والبوتاسيوم U) ) اليورانيوم مثل المشعة

 نظير اما. السنين بماليين تقدر التي ، القديمة الصخرية الطبقات في الصخور عمر لتحديد مهمة
 السنين، بأالف تقدر التي العضوية المواد اعمار تحديد في عليه االعتماد فيمكن (C ) الكاربون 

 .األنسان تأريخ ضمنها ومن
 

 الجيولوجي الزمن تقسيمات
 مليون  4600 والبالغ االرض عمر ان اعاله الجدول في الجيولوجي الزمن تقسيمات من يتضح

 :وهي ثانوية واخرى  رئيسة اقسام الى قسم قد سنة
 : على وتقسم زمنيا   المقياس حقب أكبر:   Eons) ) الدهور -
 .الالحياة دهر •
 .السحيقة الحياة دهر •
 . المستترة االبتدائية الحياة دهر •
 . الظاهرة الحياة دهر •

 (Precambrian )الكامبري  قبل ما زمن األولى الثالثة الدهور على ويطلق
 : على وتقسم الدهر من اقل زمنية مدة:  ( (Eras  االحقاب -
 . القديمة الحياة حقبة •
 . المتوسطة الحياة حقبة •
 . الحديثة الحياة حقبة •

 مقسم عصر وكل االحقاب، من اقل زمنية مدة:  ( Periods ) العصور -
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 . عهود مجموعة على
  أزمنة مجموعة على مقسم عهد وكل العصر، من اقل زمنية مدة:  ( Epochs ) العهود -

((Ages  .تثبيت يتمي الت المنطقة على مايدل منها مختلفة، باسماء التقسيمات تلك سميت وقد 
 عدد على اعتمادا او المنطقة تلك تسكن قبائل اسم على او مرة ألول فيها الحقبة لتلك العمر

 يميز ما ألهم موجز شرح ياتي وفيما . الخ...الجيولوجي الزمن من الجزء ذلك تمثل التي الطبقات
 .األحدث الى األقدم من تبدأ التي التقسيمات تلك
 

  (Eons ) الدهور                            
 : (Hadean Eon)الالحياة دهر -1

 سنة مليون  4000 – 4600 منذ تقريبا   الدهر هذا يبدأ الجهنمي بالدهر أيضا   عليه ويطلق
 : يلي بما ويتمثل

 .سنة مليون  600 الزمني مداه  •
 الحالة الى الغازية الحالة من تحول حالة في كانت إذ الدهر، هذا خالل ملتهبة كانت األرض •

 القشرة تصلب بداية الى ادى مما الحرارية للطاقة نسبي فقدان مع ، السائلة بالحالة مرورا   الصلبة
 بالصورة موضح كما اللون  دكناء نارية صخور بشكل كانت والتي وأنكماشها، لألرض المحيطية

 محيطات اول لتكوين بالمياه المنخفضات أمتالء بداية ذلك ورافق ، عال بركاني نشاط مع جانبا  
 .األرض

 . االوكسجين وجود لعدم وذلك الحية للكائنات وجود ال •
 :(Archean Eon) السحيقة الحياة دهر -1

 .سنة مليون  2500 - 4000 منذ يمتد سنة مليون  1500 الزمني مداه 
 الصخور من طبقات مع االرض سطح اللون  الدكناء البركانية النارية الصخور غطت •

 بالصورة موضح كما. البركانية الصخور تجوية من ناتجة وهي ، ايضا   اللون  دكناء الرسوبية
 : ادناه

 معظمه وعمل الدهر هذا في لألوكسجين قليل تركيز على لألرض الجوي  الغالف أحتوى  •
 وتشبع الماء في المعادن اكسدة نهاية وبعد ، القديم المحيط مياه في المعادن أكسدة على
 من نشأت قد كانت الدهر هذا في الحياة ولكن. الهواء إلى يتصاعد  بدأو  باألوكسجين الماء
 قامت النواة، من وخالية الخلية وحيدة مجهرية ببكتيريا متمثلة قليلة ملوحة ذات دافئة مياه

 وكبريتيد الكاربون  أوكسيد وثنائي الهيدروجين بوجود الكيميائي التركيب عبر الطاقة بانتاج
 .والميثان الهيدروجين
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 صخور نارية بركانية

 (:Proterozoic Eon) االبتدائية الحياة دهر  -3
 :يلي بما ويتميز الطالئع دهر او المستترة الحياة بدهر أيضا   عليه ويطلق

 - 1600(  الدهر هذا اواسط خالل لألرض الجوي  الغالف في األوكسجين تركيز أرتفاع •
 ).سنة مليون  1000

 . سنة مليون  540 - 2500 منذ يمتد سنة مليون  1960 الزمني مداه  •
 .عالية تجوية على يدل مما رملية رسوبية صخور االرض سطح غطت •
 ونباتية حيوانية كائنات وظهور الخلية احادية كائنات بوجود الدهر لهذا المتحجرات سجل امتاز•

 .الدهر هذا نهاية في الخاليا متعددة

 
 رملية رسوبية صخور

 
 (:Phanerozoic Eon) الظاهرة الحياة دهر-4

 على الدهر هذا ويقسم. اآلن والى سنة مليون   540منذ ويمتد البشائر، بدهر ايضا   عليه ويطلق
 :هي احقاب ثالثة

 :Paleozoic Era)) القديمة الحياة حقبةاوال :
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 وامتازت . سنة مليون  252 – 540  منذ يمتد ، سنة مليون  288 الحقبة لهذه الزمني المدى
 تدريجيا   بالظهور اليابسة كائنات بدأت ثم ، فقط البحرية الكائنات بوجود بدايتها في الحقبة هذه
 بالصورة موضح كما الالزهرية النباتات بظهور أيضا   وتميزت .صعودا   الحقبة هذه منتصف في

 الفحمية لطبقات وظهور الحقبة، هذه صخور في كانت العراق في النفط حقول أهم وكذلك ، جانبا  
 : هي عصور ستة على الحقبة هذا قسمت . العالم من مختلفة مناطق في
 المفصليات شعبة بانتشار العصر هذا تميز(: Cambrian Period) الكامبري  العصر -1

 خالل الحقا   انقرضت التي ،ادناه  الشكل في كماTrilobite) )الفصوص ثالثية خاص وبشكل
 في زحفها آثار أو هي الكامل بشكلها وجدت الفصوص ثالثية متحجرات إن ، البرمي العصر

 . العراق شمال أقصى صخور

 
 الكامبري  العصر من الفصوص ثالثية متحجر         

 بالظهور المفصليات شعبة استمرت: Ordovician Period)) االوردوفيسي العصر - 2
 وهيGraptolite) )الكرابتواليت الطافية الكائنات ظهور مع الفصوص بثالثية متمثلة واالنتشار

 الذي Rugosa) ) الرباعي المرجان ظهر كذلك.  الحبليات أشباه شعبة الى تعود بحرية كائنات
 .البرمي العصر خالل نهايتها في وانقرض القديمة الحياة حقبة خالل انتشر

            
 الرباعي المرجان متحجر                           الكرابتواليت متحجر     
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 التي السيلور، قبائل الى نسبة العصر هذا سمي(: Silurian Period) السيلوري  العصر – 3
 باالسماك متمثلة الفقريات شعبة بظهور العصر هذا امتاز. إنكلترا غرب ويلز منطقة استوطنت

 .الفكوك عديمة

 
 الفكوك عديمة سمكة             

 في ديفون  منطقة الى نسبة العصر هذا سمي: Devonian Period)) الديفوني العصر - 4
 شعبة الى تعود الصدفة ثنائية حية كائنات العصر هذا في انتشرت.  إلنكلترا الغربي الجنوب
.  العذبة المياه في تعيش التي المحاريات ظهرت كذلك.  ( Brachiopoda ) األرجل عضدية

 في لوفرتها االسماك بعصر سمي وقد المدرعة االسماك ايضا   العصر هذا في انتشرت وقد
 .العصر هذ صخور

  
 متحجر لعضدية االرجل                           السمكة المدرعة

 
 الفحم من بطبقات العصر هذا امتاز:(Carboniferous Period) الكاربوني العصر - 5

 هذا تميز كذلك. كما الكثيفة الغابات وجود بسبب وذلك العالم من مختلفة مناطق في الحجري 
 ازدهار الحقبة هذه شهدت وقد. طوال  75 الى تصل التي الضخمة الحشرات بانتشار العصر

 .البرمائيات
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 الحجم كبيرة والحشرات الكاربوني العصر لغابات افتراضية صورة

 الى نسبة العصر هذا على برمي اسم اطلق: Permian Period)) البرمي العصر - 6
 للزواحف انتشار الحقبة هذه في ساد. لروسيا الشرقي الشمال في الواقعة (كراي بيرم) مقاطعة
 حارا   الوقت هذا في العالم كان .والسالحف الثدييات من بدائية ومجموعات الحجم صغيرة االولية

 للعصر الواسعة المطيرة الغابات اختفت. بانجيا باسم المعروفة الوحيدة القارة وكانت وجافا ، جدا  
 اختفاء الى أدى الحرارة درجات ارتفاع إن .الصحارى  من شاسعة مساحات وراءها تاركة الكاربوني
 البرمي العصر حقبة انتهت ، األمالح وترسيب المياه لتبخر نتيجة المحيطات من كبيرة مساحات

 من يقرب ما فيها مات األرض، تاريخ في ( Mass Extinction )  جماعي انقراض أكبر مع
 .البرية األحياء من(  70% ) و البحرية األحياء من(  %90 )

 
 (:Mesozoic Era) المتوسطة الحياة حقب ثانيًا:
 وتميز. سنة مليون  ( 66 – 252 ) منذ يمتد سنة، مليون  186 الحقب لهذا الزمني المدى
. الحقب هذه نهاية في البذور مغطاة والنباتات الصنوبريات، مثل البذور عارية النباتات بظهور

 الديناصورات الكبيرة الزواحف وظهور الزعنفة، شعاعية مثل العظمية االسماك بانتشار تميز كذلك
 .الزواحف بحقب الحقب هذه سميت لذلك
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 المتوسطة الحياة حقب في سائدة كانت التي الديناصورات توضح أفتراضية صورة

 
 : اآلتية العصور على الحقبة هذه قسمت

 وانتشرت السداسي المرجان العصر هذا في ظهر(: Triassic Period) الترياسي العصر - 1
 االصابع ثالثية االقدام ذات الضخمة الزواحف بدأت وقد. االولية الضفادع بقايا مثل البرمائيات

 .العصر هذا بداية في بالظهور التمساح مثل
 ( Jura) جورا جبال الى نسبة العصر هذا سمي (:Jurassic Period )الجوراسي العصر - 2

شعبة  وانتشرت الثدييات العصر هذا في ظهرت. وسويسرا فرنسا بين الحدود على الواقعة
 المحاريات صنف ومنها  الرخويات  النواعم شعبة العصر هذا في ازدهرت كذلك االسفنجيات

 في سجل وقد .العراق في انتشرت التي( (Rudist  الرودست واهمها ( Bivalva) الصدفة ثنائية
 الزواحف مواصفات بين يجمع والذي االركيوبتركس طائر ومنها الطيور ظهور العصر هذا

 .والطيور

      
  من مأخوذ االركيوبتركس لطائر أفتراضي أنموذج        الرودست نوع من حي لكائن متحجر

 .الجوراسي للعصر مميزة صخور في متحجر شكل.              الجوراسي العصر يميز الذي
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 الحجر انتشار الى نسبة العصر هذا سمي(: Cretaceous Period) الطباشيري  العصر - 3
ن  الكلسي الجيري   الزواحف وتنوع الزهرية النباتات بازدهار العصر هذا امتاز. للطباشير المكو 
 الحقبة هذه شهدت وقد.  االسنان ذات الطيور تنوع عن فضال اليابسة على عاشت التي الكبيرة
 ايضا   العصر هذا تميز وقد االمريكيتين القارتين في االنديز وجبال روكي جبال ظهور بداية

 الكائنات معظم عانت العصر هذا نهاية وفي .بعضها عن بالتباعد وبدأت الكبيرة القارات بتكوين
 مليون  66 قبل حصل وهذا الديناصورات ضمنها ومن والبحر البر في الجماعي االنقراض الحية
 قوته تعادل التي في كما المكسيك في االرض ضرب كبير نيزك سقوط ذلك سبب وكان سنة

 .النووية القنابل عشرات

 
 الطباشيري  العصر نهاية في االرضب ضر  كبير نيزك

 

 
 الطباشيري  العصر اواخر جماعيا   انقرضت التي الحية الكائنات من الديناصورات
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 (Cenozoic Era): الحديثة الحياة حقبة ثالثًا:
 الحقبة هذه وتميزت. الحاضر وقتنا والى سنة مليون  66 منذ يمتد الحقبة لهذه الزمني المدى

 : االتية باألحداث
 مناطق أغلب في البحر وانحسار تقدم من متعاقبة سلسلة بعد الحالي شكلها االرض أخذت •

 .العالم
 .القرش اسماك الضخمة والغضروفية القشور ذات العظمية االسماك بنوعيها االسماك انتشار •
 .الدافئة المناطق في مرة ألول الحشائش ظهور •
 .وانتشارها الثدييات تطور •
ن  •  الساحل في االنديز وجبال الهند في الهماليا وجبال اوروبا وغرب وسط في االلب جبال تكو 

 .الشمالية ألمريكا الغربي
 .الحقبة هذه نهاية في الضخمة الجليدية الكتل ظهور •
 .نفسه عن والدفاع الصيد في استعملها التي وادواته المتحجرة عظامه بداللة االنسان ظهور •

 : هما عصرين على الحقبة هذه قسمت
 (: Tertiary Period) الثالثي العصر - اوالً 

 في عاشت التي والبحرية، البرية االحياء من والكثير الديناصورات باختفاء العصر هذا بدأ    
 : عهود خمسة على العصر هذا قسم وقد. الطباشيري  العصر

 منذ يمتد ، القديمة الحديثة الحياة اسمه يعني (Paleocene Epoch):  الباليوسين عهد -1
 بينها من بدائية حيواناتلا ظهرت كما. الكبيرة الثدييات ظهرت وفيه. سنة مليون  ( 56 - 66 )

 مشقوقة حوافر لها الثعلب حجم في صغيرة وخيول جسمها فوق  أشواك بال وقنافذ الصغيرة الفئران
 .الشكل في كما أصابع لثالثة

 
 الباليوسين عهد في البرية للحياة افتراضية صورة    
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 ظهرت وفيه. سنة مليون  ( 34 - 56 )منذ يمتد Eocene Epoch):) اإليوسين عهد-2
 . والحيتان القوارض مثل االولية الحيوانات بعض

 
 األيوسين عهد في البرية للحياة أفتراضية صورة

 معظم. سنة مليون  ( 23 – 34 ) منذ يمتد: Oligocene Epoch)) األوليغوسين عهد-3
 جديدة ثدييات أيضا به وظهرت. المنقرضة األفيال من أنواع به وجد لقد ، قارية صخوره

. ليال   األحراش في وتسعى نهارا   الماء في تغوص وكانت. الطويلة األرجل ذات البرية كالخنازير
 تشبه كانت مواصفات أن إال الخنزير يشبهوكان  الضخم الكركدن وحيوان القطط ظهرت كما

 فمه وكان النهر فرس يشبه كان الذي المائي الفيل ظهر كما .المظهر حيث من الزرافة مواصفات
 وصغيرة كبيرة الطيور وكانت. المائية األعشاب على يعيش كان حيث مفلطحان نابان وله واسعا
 منها أكبر كانت أنها إال النعام تشبه كانت التي العمالقة والطيور النسور بينها من وكان الحجم
 كانت أنها إال الدجاجة بحجم صغيرها وكان تعدو بل الطيران على قادرة غير وكانت حجما ،

 .أليفة

 
 .األوليغوسين عهد في البرية للحياة افتراضية صورة
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. الفيلة عصر وفيه سنة مليون  (5 – 23 ) منذ يمتد(: Miocene Epoch) المايوسين عهد-4

 وجنوب بأمريكا والقردة الحديثة والطيور والدببة والكالب كالحصان مختلفة ثدييات به وظهرت
 .أوروبا

 
 المايوسين عهد في البرية للحياة افتراضية صورة

 الحيتان ظهرت وفيه سنة، مليون  ( 5 ) منذ يمتد(: Pliocene Epoch) الباليوسين عهد-5
 .بالمحيطات المعاصرة

 
 المايوسين عهد في البرية للحياة افتراضية صورة 
 

  :Quaternary Period)) الرباعي العصر ثانيًا:
 مهمة حقبة عد ت لإلنسان بالنسبة ألهميتها ولكن السابقة، للحقب نسبة   قصيرة المدة هذه تعد     

 حياتية تغيرات العصر هذا في سجلت وقد ،
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عهد  خالل ضخمة جليدية كتل االرض غطت العصر هذا بداية ففي. والماء اليابسة في
 العصر هذا وامتاز االرض سطح على وِثقت التي الجليدية الحقب اخر يعد   الذي الباليستوسين

 : هما عهدين على العصر هذا وقسم .االنسان بظهور
 الجليدي العصر خطأ   العهد هذا على يطلق: Pleistocene Epoch)) الباليستوسين عهد-1

 مليون (  2.6) قبل بدأ العهد هذا ان الدراسات اثبتت. الرباعي العصر من جزء انه العلم مع
 يشبه حيوان وهو  الماموث مثل الحجم عمالقة لبونة حيوانات فيه المهمة االحياء ومن سنة،
م (  3,5) الى تصل انيابا   ويمتلك م(4 )الماموث ارتفاع يبلغ  الكثيف الشعر جسمه يغطي الفيل
 .االنسان ظهور العصر هذا احداث اهم ومن طوال  

 
 الماموث لحيوان أفتراضية صورة   

 
 بعد مباشرة سنة (11700) قبل العصر هذا بدأ(: (Holocene Epoch الهولوسين عهد-2

 حيوانات من االن مانراه  الى وتطورت الحياة فيه ازدهرت وقد ، االخير الجليدي العهد زوال
 .والبحر البر في ونباتات


