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  Historical Geologyالجيولوجيا التاريخية 

 ة او تتابع األحداث التي حددت شكلتهتم الجيولوجيا التاريخية بإعادة بناء تاريخ األرض عن طريق مزامن      
لألحداث الجيولوجية التي مرت بها األرض منذ نشأتها ولحد اآلن فهي تمثل متابعة علمية  ، األرض منذ نشأتها

ويشمل هذا اإلستقراء لتاريخ األرض على األحداث الفيزيائية )الطبيعية( والحياتية )العضوية( . ان المقصود 
فاض كالحركات األرضية التي ادت الى ارتفاع او انخ األرض بالعوامل الفيزيائية مجموعة األحداث التي مرت بها

اما دراسة األحداث الحياتية  األرض وبناء الجبال وكذلك األحواض الرسوبية وتوزيعها ، وتوزيع المناخ  وغيرها .
 فتتبع بصورة متسلسة للحياة على سطح األرض منذ اولى ادلتها وحتى ظهور اإلنسان ومراحل حضارته . 

مناطق جغرافية قريبة منها . ها ببها ، مع ترابطان كل منطقة من األرض لها تاريخها الجيولوجي الخاص       
وهناك احداث تعرضت لها الكرة األرضية برمتها كالفترات الجليدية او مناطق واسعة منها كالحركات الرئيسة 

 .البانية للجبال 

وقد تصور بعض الجيولوجيين ان صخور األرض قد رتبت ونظمت حسب ظهور واختفاء المتحجرات ، وان      
عام  Nicolaus Stenoنيكوالس ستينو هم المالحظات في الجيولوجيا قد جاءت عن طريق كتابات العالم احد ا

م والذي فسر تواجد األجسام الصلبة ) المتحجرات ( ضمن اجسام صلبة اخرى ) الصخور ( وهو اول من  1669
ام سميث ــــــالم وليــــع العــم وض 1790ام ـــــــي عـــــــــافترض ان الصخور ليست صلبة دائما خالل تكونها . وف

William Smith  مبدأ التعاقب الحياتيPrinciple of Faunal Succession  وقد قام بجمع آالف المتحجرات
اثناء عمله في بناء مشروع القناة الرئيس في انكلترا والحظ وجود وحدات صخرية او طبقات مشابهة تحتوي على 

 محددة وان هذه التجمعات من المتحجرات قد ترتبت بنفس نظام ترتيب الطبقة .نفس التجمعات الحياتية ال

جاء من معرفة ان سجل المتحجرات هو اتجاهي ) تجمعات ان من المهم ادراك ان قانون مبدأ التعاقب الحياتي    
 حياة معقدة تظهر بعد اخرى اقل تعقيدا ( وغير معادة او مكررة .
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  The Geologic Time Scaleمقياس الزمن الجيولوجي 

ان معظم يقاس الزمن الجيولوجي باستعمال النظائر المشعة او باستعمال المتحجرات )األحافير( او بكليهما . 
تقسيمات مقياس الزمن الجيولوجي مبنية على وحدات صخرية مميزة وعلى ما تحتويه من متحجرات وهي قد 

 تيب المعمول فيه اليوم نسبيا . م وتواجدت في نفس التر  1850وضعت وسميت عام 

م . ان الزمن المطلق قد حدد  1900ان اإلطار العام للتواريخ المطلقة او العددية لم تسجل بدقة حتى بداية عام 
متوقع ، ويشير التاريخ اإلشعاعي الى ان بقياس تحلل العناصر المشعة وهي العملية التي تحدث بمعدل خطي 

ليون سنة ( وان احد اكثر المفاهيم صعوبة للفهم في الجيولوجيا هو طول الوقت ب 4.6عمر األرض هو حوالي ) 
هر في زمن ل اننا يمكن ان نشير الى حدث ما يظ. كثيرا ما يعمل الجيولوجيون بيانات تبدو غير متوقعة مث

ولفهم الطول  كالذي يظهر في فترة زمنية جيولوجية قصيرة حتى لو ان العملية يمكن ان تستغرق ماليين السنين ،
 النسبي للفترات الجيولوجية يتم عمل مقارنة لتاريخ األرض واستكشافه .

وقد استعمل الجيولوجيون مقياسا خاصا للزمن الجيولوجي مكون من وحدات صغيرة وكبيرة وقد نظم الزمن 
وحدات الزمن الجيولوجي وقسم الى اجزاء مبتدا باألحداث الجيولوجية األقدم منها ثم األحدث ، وتتضمن 

 الجيولوجي ما يأتي :

، والدهور تقسم الى  (Era)وهو اكبر وحدة زمنية جيولوجية تشتمل على عدة دهور  (Eon)األبد 
 ويقسم الحين (Epoch) او تعرف بالعهود ، اما العصور فتقسم الى احايين (Periods)عصور 

فالصخور المترسبة في كل فترة  . (Chron)وتقسم األعمار الى ازمان  (Ages)الى اعمار  )العهد(
والجدول ادناه  Chronostratigraphic Unitsزمنية جيولوجية تسمى الوحدات الطباقية الزمنية 

 ي ) مرتبة من االكبر الى األصغر( :ــــــــن الجيولوجـــــــــــــيوضح التقسيمات الزمنية للزم
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 وحدات الزمن الجيولوجي ت
 Geochronologic Units  

 الوحدات الطباقية الزمنية
 Chronostratigraphic Units 

 Eonothemايونوثم  Eonابد )ايون(  1
 Erathemايراثيم  Eraدهر  2
 Systemنظام  Periodعصر  3
 Seriesسلسلة  Epochحين  4
 Stageمرحلة  Ageعمر  5
 Chronozoneنطاق زمن  Chronزمن  6

  
 Periodهي الصخور المتكونة في فترة من الزمن الجيولوجي هو العصر  Systemالنظام لذا فإن 

 Permianوهكذا بالنسبة لبقية الوحدات فمثال يطلق على الصخور المتكونة في العصر البرمي 
Period  اسم النظام البرميPermian System . 

لزمن الجيولوجي والشكل ادناه يمثل التقسيمات الزمنية لعمر االرض والذي يطلق عليه سلم ا
Geological Time Scale . 

 استخدام الزمن النسبي لتحديد تعاقب األحداث

Using Relative Dating to Determine Sequences of Event 

لغرض تفسير تاريخ األرض يتوجب معرفة اي الطبقات الصخرية اقدم وايها احدث . ان األعمار المطلقة       
Absolute Ages باستخدام الطرق اإلشعاعية للصخور النارية والصخور المتحولة إال انها استخدمت في  تتم قد
األحداث من  حيث تبدأفتعتمد على األحداث  Relative Dating ةالنسبي عماراال اما، ايصاالصخور الرسوبية 

)الوقت( ، وتحدد  يشار اليها بعبارة اقدم من ، او احدث من ، او متزامنة بنفس العمرو األقدم الى األحدث 
 مبادئ ) مفاهيم( اساسية :  عدةيولوجية النسبية استنادا الى األعمار الج
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  Principle of Uniformitarianismمبدأ اإلنتظامية )الوتيرة الواحدة(  .1

وتعني منتظم او متماثل  Uniformمشتق من الكلمة اإلنكليزية  Uniformitarianismان اصل المصطح 
وقد حورت الكلمة لتصبح انتظامية ويقصد بها ثبات او عدم تبدل العوامل الطبيعية على سطح األرض ونتائج 

تلك العوامل ، وان كافة القوانين الكيميائية والفيزيائية في الكون كانت وما تزال واحدة ن ومن هنا استخدم 
وتيرة الواحدة( ويقصد بها استمرارية العوامل الطبيعية بوتيرة او البعض كتعريب لهذا المصطلح عبارتي )ال

بطريقة واحدة غير متغيرة عبر األزمنة الجيولوجية او بمعنى اخر ان المظاهر الطبيعية )الفيزيائية( لألرض 
على سطح األرض في الوقت  حاضرا وماضيا في التاريخ الجيولوجي الطويل هي نواتج نفس العمليات المؤثرة

لحاضر ، ولتوضيح هذا المبدأ في الجيولوجيا فإن المقصود به ان الرياح هي السبب في تكون الكثبان الرملية ا
في الوقت الحاضر ، فتأثير الرياح والطريقة التي تكونت بها الكثبان كانت تعمل وتتم بنفس الصورة في 

ي صخور يعود عمرها الى اي فترة الماضي الجيولوجي ايضا لذا فإن مشاهدتنا للكثبان الرملية محفوظة ف
جيولوجية ماضية ستساعدتا على تحديد طبيعة المنطقة واتجاه الرياح في تلك المنطقة في تلك الفترة التي 

ترسبت فيها تلك الكثبان ، كما ان النهر الجاري يحفر مجراه في مناطق ويكّون رواسب في مناطق اخرى من 
 هي واحدة منذ وجود الماء على سطح األرض . مجراه فطريقة التعرية ونتائج الترسيب

ولو اخذنا امثلة عن العوامل واألدلة الحياتية فإن مشاهدة متحجرات إلسماك في اي صخور نستدل منها على 
ان تلك الصخور قد تكونت في بيئة مائية ألن السماك ال تعيش إال في المياه ، وبنفس الطريقة يمكننا ان 

 إذا تواجدت معها نباتات ال تعيش إال في مناطق استوائية وهكذا.ترسب صخور ما نحلل بيئة 

من كل ما تقدم عّبر بعض الجيولوجيين عن اإلنتظامية بقولهم ان اإلنتظامية تعني ان الحاضر هو مفتاح 
اي بمالحظتنا للعوامل الطبيعية الحالية كالرياح والمياه  The present is the key to the pastللماضي 

زل وغيرها تساعدنا في تفسير العديد من الظواهر الطبيعية التي نشاهدها على سطح األرض ويعود زمن والزال
   حدوثها الى ماليين السنيين .

  Principle of Original Horizontalityمبدأ األصل األفقي  .2

سوبية غير ينص هذا المبدأ على ان الصخور الرسوبية تترسب اصال بشكل افقي ، وان اغلب الصخور الر 
 األفقية متأثرة بقوى في القشرة األرضية .



 سين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                الجيولوجيا التاريخية                                           د. يا
 التطبيقية                                      المرحلة األولى                                               قسم علوم األرض 

6 
 

  Lateral Continuityمبدأ اإلستمرارية الجانبية  .3

يشير هذا المبدأ الى ان الترسبات تترسب بشكل صفائح مستمرة ممتدة عبر الجسم المائي الذي ترسبت فيه . 
الطبقات المقطوعة على جانبي الوادي فعندما يقطع واٍد ما مجموعة طبقات رسوبية فمن المحتمل ان تكون 

 انها كانت مستمرة باألصل .

  Principle of Superposition الطبقات )التعلي( تعاقبمبدأ  .4

في التعاقبات الطباقية )الطبقات الصخرية( غير المشوهة ، فإن الصخور المترسبة في النهاية )الصخور    
 في قدمها نحو األسفل )الطبقات األقدم في األسفل( . األحدث( تكون في األعلى ، بينما تتابع الطبقات

 Faunal and Flora Succession Lawقانون التتابع الحيواني والنباتي  .5

تية تتعاقب الواحدة تلو األخرى بشكل ثابت اينص هذا القانون على ان المتحجرات )األحافير( الحيوانية والنب
 .م محدد ، اي ان التي في األسفل هي األقدم والتي في األعلى هي األحدث اونظ

 Law of Inclusionقانون اإلحتواء  .6
ان هذا المبدأ الجيولوجي ينص على ان الطبقات الصخرية التي تحوي قطعا صخرية من طبقة ثانية 

ان ذلك واضح من الحقيقة مختلفة عنها فإن الطبقات األولى )الحاوية( هي احدث من الثانية )القطع( . 
العلمية بأن وجود قطع تعود لطبقات صخرية في طبقة اخرى فإن هذه القطع ال بد انها كانت تمثل طبقة 

  مترسبة سابقا ثم تعرضت للتعرية وتكونت القطع وترسبت ضمن الطبقة الجديدة التي تكونت بعدها .
   Principle of Cross-Cutting Relationshipsمبدأ العالقة بين القاطع والمقطوع  .7

ث من الطبقات )الصخور( )الصخور( تكون احد م( الجيولوجية التي تقطع الطبقاتان التراكيب )األجسا
 اي ان القاطع احدث من المقطوع . .المقطوعة 

 لمنطقة ما  :ية عند استخدام الزمن النسبي لغرض معرفة تتابع األحداث تيتم استخدام المصطلحات اآل
  الترسيبDeposition . ترسب وهبوط الترسبات من األعلى وتصخرها : 
  التعريةErosion . هي عملية ازالة جزء من الطبقات الصخرية بواسطة المياه او الرياح : 
  الطيFolding  قوى واجهادات تعمل على ثني الصخور وتشويهها لدائنيا :Plastic Deformation. 
  )التفلق )التصدعFaulting ر الصخور وتشويهها تشويها جافًا ـــــســـــــــهادات تعمل على كــــــــــــ: قوى واج

Brittle Deformation  . وازاحتها على طول مستوى مع امالتها احيانا 
  )اإلختراق )اإلقتحامIntrusion بل وصولها : هي اجسام نارية اقتحامية ترتفع من اعماق األرض وتبرد ق

 .Plutonsواألجسم الجوفية  Sillsوالسدود األفقية  Dikesالى السطح مثل الحواجز العمودية 
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 اهمية الصخور الرسوبية في  السجل الجيولوجي

The Importance of Sedimentary Rocks in the Geologic Scale Time 

وعلم الطبقات لما تحتويه من تراكيب عديدة دراسة الجيولوجيا التاريخية تلعب الصخور الرسوبية دورا هاما في 
وبيئات ترسيبية متنوعة ، وإلنتشارهاالكبير على سطح األرض ولتواجدها على هيئة طبقات وإلحتواءها على 

 بقايا الكائنات التي تعد وثائق تشهد على وجود الحياة عبر الزمن الجيولوجي .

كبيرة في سجل الصخور الرسوبية ليس ألنها مجرد بقايا عادية لكائنات ما قبل  وتمثل المتحجرات اهمية
التاريخ ولكن ألنها تمدنا بالمعلومات عن تعاقب الحياة وإلستخدامها في معرفة األعمار النسبية للصخور التي 

لتاريخ األرض .  تحتوي عليها وتساعد على تفهم البيئات القديمة وتحدد مواقع القارات عبر المراحل الزمنية
وتمثل الصخور بأنواعها المختلفة ارشيفا تحفظ به األسرار والعجائب ، وتتنوع السجالت فهناك سجل للصخر 

معاصرة والالحقة لتكوين الصخر ، واعجب ما في ذاته مدون به طريقة تكون الصخرة ومكوناته والعمليات ال
ولد الصخر اي تشع بمعدالت ثابتة لكل عنصر السجل الصخري سجل الساعة الذرية التي بدأت تدق مع م

 وماتزال الساعة تدق ولسوف تستمر . 

ومن روائع السجل الصخري ما يدونه عن المغناطيسية القديمة في الصخور وما تعكسه البصمة المغناطيسية 
ياة من انعكاس لألقطاب المغناطيسية لألرض عبر الزمن . يحتوي السجل الجيولوجي على ارشيف رائع للح

سجلت به الكائنات به ابتداء من البكتيريا والطحالب مرورا بالالفقريات والفقريات ونباتات البر والديناصورات 
 العمالقة والثدييات المتنوعة واإلنسان الذي ُخلق في احسن تقويم .

كل منفصل بدا تعريف الزمن الجيولوجي بش لعلم األرض )في اعاله(وبناء على المبادئ والقوانين الرئيسة 
وغير نظامي حيث كانت الوحدات تسمى وتدرس بشكل منفصل وكانت االسماء تؤخذ من اسماء لمناطق 
جغرافية او صخور شائعة في المنطقة  او اسماء لبعض القبائل القديمة . ويسمى الزمن المعرف بواسطة 

األقدم الى األحدث ، ويختلف عن القوانين السابقة بالزمن النسبي إلعتماده على الترتيب النسبي من الطبقات 
الزمن المطلق الذي يعتمد بشكل اساسي على تحديد العمر بماليين السنين للصخرة بواسطة العناصر المشعة 

. وقد تمكن العالم وليم سميث وبمساعدة نظرية التتتابع الحياتي من تقسيم الصخور الطباقية الظاهرة على 
ضها . وقد وجد ان اقدم الصخور المحتوية على بقايا غنية بالحفريات ارض الجزر البريطانية ومضاهاتها ببع
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نسبة الى كامبريا وهو  Cambrian System)توجد في مقاطعة ويلز وقد سميت بأسم النظام الكامبري )
فترتي  ت، وسمي (Cambrian Period)األسم الروماني لويلز وسميت الفترة الزمنية للعصر الكامبري 

وردوفيشي والسيلوري نسبة الى قبيلتي )اوردوفيسيس السلتية وسيلورسيس( وهي من قبائل ويلز القديمة ، كما األ
سمي الفترة الديفوني نسبة الى مقاظعة ديفون ، كما سميت الفترة الكربونية إلحتواءها على ترسبات ضخمة 

ورال في روسيا ، وفترة التراياسي سميت من الفحم الحجري ، وسميت الفترة البرمية نسبة الى برم بجبال األ
وتعني ثالثة( نظرا لتمايز صخورها الى ثالث وحدات صخرية متباينة ، والفترة الجوراسية  Triبهذا األسم )من 

سميت نسبة الى جبال جورا على الحدود بين فرنسا وسويسرا ، والفترة الطباشيرية سميت كذلك ألن صخور 
 في شمال غرب اوربا . الطباشير تغلب على تركيبها 

وقد لوحظ ان الحد الفاصل بين البرمي والتراياسي يمثل نقطة تحول هائلة في تاريخ األرض اندثرت عندها 
ضمت الفترات الستة اغلب صور الحياة المميزة للفترات والعصور السابقة وظهرت صور جديدة للحياة لذلك 

 Paleozoic)السابقة من الكامبري الى البرمي في وحدة زمنية واحدة سميت حقبة )دهر( الحياة القديمة 
Era)  . 

كما لوحظ ان الحد الفاصل بين الطباشيري وما يعلوه من طبقات يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ األرض لذا 
والجوراسي والطباشيري في وحدة زمنية واحدة سميت بالحقبة جمعت الفترات الثالث المتمثلة بالتراياسي 

الحاضر جمعت  اوالى يومن هاألحدث منالتي تلت فترة الطباشري و ، والفترات  (Mesozoic Era)المتوسطة 
 .  (Cenozoic Era)بحقبة واحدة سميت بالحقبة الحديثة 

ا الحياة( وما تحتها من صخور هو نقطة وقد اعتبر الحد الفاصل بين صخور فترة الكامبري )الغنية ببقاي
تحول كبيرة في تاريخ األرض اتخذ فاصال بين زمنين طويلين يغطيان جزء كبير من تاريخ األرض سمي 

وسمي اآلخر الذي ابتدأ بالكامبري وما تاله  (Precambrian Eon)األقدم عمرا باسم األبد ما قبل الكامبري 
 . (Phanerozoic Eon)من حقب باسم ابد الحياة الظاهرة 

، وابد الحياة  (Hadean Eon)هي ابد الهاديان  Eonsما قبل الكامبري الى ثالث ابدات  وقد قسم زمن
 .(Proterozoic Eon)وابد الحياة اإلبتدائية  (Archean Eon)السحيقة 
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  The Hiatus in Lithological and Faunal Record واألحفوري في السجل الصخري اإلنقطاع

 تمثل الصخور الرسوبية محصلة تفاعل بين حاالت ثالث :

 حالة قد تكون فيها الراسب . .1
 حالة لم يتكون فيها الراسب اصال . .2
 الة قد تآكل فيها الراسب المتكون .ح .3

وبناء عليه فإن حالة الترسيب المستمر المتكامل تعد حاالت نادرة مقارنة بحاالت اإلنقطاع في الترسيب وتحدث 
العمود الجيولوجي المسجل في كثير الظاهرة على المستوى اإلقليمي الكبير او المستوى المحلي المحدود ويحتوي 

. ويمكن القول بان  (Unconformity)عدم التوافق من األمكان على فجوات تفوق السجل ذاته والتي يعبر عنها ب
الجيولوجي يمثل جزءًا السجل الجيولوجي بوجه وعام والسجل الحياتي بوجه خاص غير مكتملين بل ان السجل 

فقط من السجل الواجب حفظه ، ان الفترات المسجلة هي اقل بكثير من الفترات غير المسجلة ويمكن القول ان 
في سجل نقصا يفوق ما امكن تسجيله من تتابعات الصخور وتتابعات الحياة ولعل النقص السجل الطباقي يحوي 

الحياة يتضح بجالء اذا ما علمنا ان الكائنات التي وصفت حاليا يبلغ عددها زهاء مليون ونصف المليون كائنا 
لحالية من الزمن . ترى كم حيا من النباتات والحيوانات وهذا الرقم يمثل عدد انواع األحياء التي تعيش اللحظة ا

عدد األنواع التي تواجدت حقا خالل تاريخ الحياة ؟ في الواقع فإن ماتم اكتشافه من الكائنات المتحجرة يبلغ قرابة 
د األنواع التي تواجدت خالل باليين عدة من السنين . ولقد هذا الرقم متواضع جدا بالنسبة لعدنوع و   250.000

-2.5ن عدد المتحجرات المحفوظة فعال في الصخور تمثل فقط نسبة تتراوح بين )وضعت تقديرات تشير الى ا
مليون سنة مضت تقريبا( ، وعلى الرغم  542%( من الكائنات التي كانت تعيش منذ فترة الكامبري )منذ  13.5

أنه كلما يسد من قلة الكائنات المحفوظة إال انها قد اعطت فكرة طيبة عن معالم الزمن الجيولوجي ، مع العلم ب
 كشٌف جديد فراغا في السجل تظهر فجوات .

 يمكن القول باختصار ان هناك نوعان من اإلنقطاع في السجل الجيولوجي :

 صل او تآكلت بعد ترسيبها .انقطاع طباقي حيث لم تترسب طبقات من األ .1
 انقطاع في المتحجرات حيث لم تحفظ بقايا كائنات كثيرة جدا في الصخور . .2
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  Methods of Estimating the Age of Earth تقدير عمر األرضطرق 

لقد حاول بعض المفكرين في الماضي ان يحددوا تاريخ نشأة األرض واعطى كل منهم رقما حسب ما لديه من 
في ذلك الوقت والتي تعد اليوم معلومات قاصرة وغير دقيقة . ولقد فطن كثير من الجيولوجيين الى معلومات 
تاريخ األرض طويل جدا وبمرور الوقت استطاعوا استنباط السلم الزمني ووضعوا فيه كل األحداث في حقيقة ان 

مكانها الصحيح ولقد مرت فترات استنباط تاريخ عمر األرض واألحداث التي شهدتها األرض بعدة محاوالت منها 
: 

  رض بناء على م افترض كلفن ان األرض كانت منصهرة اصال وقام بحساب عمر األ1897في عام
 مليون سنة( . 25-24التبريد بعمليات النقل واإلشعاع وقدر عمر األرض ب)

 1899-1901 م قام جون جولي بحساب عمر األرض عن طريق حساب نسبة األمالح المذابة في
 المحيطات بإفتراض ان المياه كانت عذبة اصال وان األمالح تضاف سنويا بعمليات النقل من األنهار ، 

  عدل األمالح المضافة في السنة  ممجموع األمالح المذابة في المحيط + محيط = عمر ال
 مليون سنة( . 100-90وقد قدر عمر األرض نحو )

  كما تم حساب معدل عمر األرض بواسطة قسمة السمك الكلي للصخور المترسبة على سطح األرض
 3( قدر عمر األرض بهذه الطريقة نحو )1860)مفي عام على معدل الترسيب السنوي للطبقات ، و 

 مليار سنة( . 1.6قدر نحو )م( فقد 1910مليون سنة( اما في عام )
 

 استخدام الزمن المطلق في تحديد عمر األرض
 Using of Absolute Dating in Estimating the Age of Earth 

لى قياسات دقيقة ، وقد ادى اكتشاف العناصر من المالحظ ان الطرق السابقة ال تعتمد على اساس ثابت وال ع
 المشعة الى تطور كبير ودقيق في التعرف على عمر الصخور .

عبارة عن شكلين او اكثر لنفس العنصر والتي لديها نفس العدد الذري والخواص  (Isotopes)النظائر المشعة 
 نها تختلف بعدد النيوترونات الموجودة في النواة . لكنها تختلف في العدد الكتلي اي االكيميائية و 
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 )عددالكتلة=عددالبروتونات+عددالنيوترونات( 40

 

 )العدد الذري = عدد البروتونات= عدد األلكترونات(20

 

Ca 

 

من الهيليوم بشكل شحنات موجبة  (α) ويقوم باطالق اشعة الفا 234Thالى  238Uفعلى سبيل المثال يتحلل عنصر 
. 

 U238               Th234 + He4 

 )Daughter Element(بالعنصر الوليد  234Thكما يسمى  )Parent Element(بالعنصر األم  238Uيسمى  
،  (Half Live)تسمى نصف العمرالى العنصر الوليد م العنصر األ ، والفترة الزمنية الالزمة لتحول نصف كمية

والساعة صفر تمثل النقطة التي يبدأ عندها العنصر األم بالتحلل ، ويتم حساب نسبة العنصر األم الى العنصر 
، ويمكن حساب النسبة المئوية للعنصر المشع )األم( من العالقة  (Mass Spectrometer)الوليد بجهاز يسمى 

: 

𝑷𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 %

=
𝑾𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕

𝑾𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝑷𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑬𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 + 𝑾𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝑫𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓 𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕
× 𝟏𝟎𝟎 

للعنصر المشع يمكن من المنحنى الموضح في ادناه معرفة عدد فترات نصف العمر  ومن حساب النسبة المئوية
 و)عدد وحدات نصف العمر( ، ومن معرفة فترة نصف العمر للعينة يمكن استنتاج عمر الصخرة :

 عدد وحدات نصف العمر ×عمر الصخرة = فترة نصف العمر 

 

 

 

 

92 90 

92 90 2 

92 90 
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 تقدير العمر المطلق للصخور منها :وهناك نظائر عديدة مستخدمة في 

  40اآلركون – 40طريقة البوتاسيوم  .1
وتستخدم هذه الطريقة في عدد  من الصخور  40باكتساب الكترون الى اركون 40وفيها يتحول البوتاسيوم

 النارية القاعدية .
  87سترونتيوم – 87طريقة الربيديوم .2

وتستخدم الطريقة في الصخور الحاوية على  87سترونتيوم( الى βبيتا )بفقدان جسم  87يتحول فيها الربيديوم
مليون  30معادن المسكوفايت والبايوتايت والفلدسبار ، وتستخدم الطريقة لصخور اعمارها اكثر من )

 سنة( .
  232الثوريوم – 238و  235طريقة اليورانيوم  .3

اليورانيوم الى نظائر مختلفة من مليون سنة يتحول  100تستخدم هذه الطريقة لصخور تزيد اعمارها على 
 الرصاص كما يأتي :

  206الى الرصاص 238اليورانيوم 

  207الى الرصاص 235 اليورانيوم
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 208الى الرصاص 232اليورانيوم
  14الى النيتروجين 14طريقة الكربون .4

 50000-100ساب األعمار القليلة نسبيا كأعمار البقايا النباتية والحيوانية التي تتراوح بين تستخدم في ح
 سنة. 

 في معادن األورثوكليز ، المسكوفايت ، األمفيبول ، الكلوكونايت . 40يتواجد عنصر البوتاسيوم 
 . يتواجد عنصر اليورانيوم في معادن الزركون ، المونازيت ، سفين 

العناصر المشعة المتواجدة في الصخور الرسوبية تؤرخ فقط للصخور األم المتكونة منها ولذا ومن المالحظ ان 
عند تحليل العناصر المشعة المتواجدة في الصخور الرسوبية فإنها تدل فقط على الزمن الذي تكونت فيه هذه 

ادن المتكونة على قاع المعادن عند تصلب الصهير ، ولمعرفة زمن ترسب الصخور الرسوبية فإننا نختار المع
والجدول ادناه يوضح مقدار نصف العمر لبعض العناصر المشعة  الحوض الترسيبي مثل معدن الكلوكونايت .

 الهاّمة :

Radioactive Parent Stable Daughter Half Time 
Potassium40 Argon40 1.25 billion years 
Rubidium87 Strontium87 48.8 billion years 
Thorium232 Lead208 14 billion years 
Uranium235 Lead207 704 billion years 
Uranium238 Lead206 4.47 billion years  
Carbon14 Nitrogen14 5730 years 

بأن بعض النظائر  خالصة القول فإن تحديد العمر المطلق لألرض باستخدام النظائر المشعة يمكن تلخيصه  
سوف تتغير المشعة تكون نشطة اشعاعيا مما يعني انها غير مستقرة وتميل الى التحلل واإلشعاع ، اي ان الذرة 

هيأتها ذاتيا من غير مستقرة الى هيأة مستقرة . وهناك هيأتين للتحلل )اإلشعاع( النووي والتي توضح كيف يؤرخ 
 .ي الجدول ادناه( )كما موضحة فالجيولوجيون اعمار الصخور 
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 جدول يوضح التحلل اإلشعاعي

Particle Composition Effect on Nucleus  

Alpha 2protons, 2neutrons The nucleus contains two fewer protons 
and two fewer neutrons.  

Beta 1electron One neutron decays to form a proton 
and an electron, which is emitted 

نيوترون( ، اما اذا فقدت ذرة  2بروتون و 2اذا تحلل عنصر ما عن طريق فقدان دقائق الفا فإنه سوف يفقد )
دقائق بيتا فإنها سوف تفقد )الكترون واحد فقط( . ولمعرفة كيف تفيد هذه العملية في حساب عمر األرض فإن 

عنصر وليد مستقر ، وان المواد المشعة تتحلل كون التحلل اإلشعاعي للعنصر المشع غير المستقر سيؤدي الى ت
بنسب معلومة حيث تقل نسبة العنصر المشع غير المستقر بينما تزداد نسبة العنصر الوليد المستقر مع مرور 
الزمن . وبناء عليه فإن الصخرة التي تحتوي على نسبة عالية من النظائر المشعة غير المستقرة تعتبر حديثة 

 تبر الصخرة التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الوليدة قديمة العمر .العمر بينما تع

وهي الفترة الزمنية لتحلل  Half-life Timeيقيس العلماء نسبة التحلل اإلشعاعي بوحدات تسمى نصف العمر 
رنا ان ، فمثال لو تصو نصف ذرات النظير المشع غير المستقر وتحولها الى ذرات لعنصر وليد اكثر استقرارا 

هناك مادة مشعة نصف عمرها سنة واحدة فالصخرة التي تحتوي هذه المادة المشعة تكون في بداية تكونها محتوية 
على عدد معلوم من الذرات المشعة ، وبعد مرور سنة واحدة من تكون الصخـــــــرة )اي مــــــــرور فترة نصف عمر 

% من 50( فإن نصف الذرات المشعة تكون قد تحللت لتنتج عنصر وليد مستقر ويبقى 1Half-Lifeواحدة 
 فإن( 2Half-Livesعلى تكون الصخرة األصلية )فترة نصف عمر ثانية الذرات مشعا ، وبعد مرور سنة ثانية 

)فترة  % من الذرات المشعة ، وبعد مرور سنة ثالثة25تكون قد تحللت وبقي  نصف الذرات المشعة المتبقية
% من الذرات المشعة ، وبعد مـــــــرور اربـــــــــــــع سنوات )فترة نصف 12.5( يتبقى 3Half-Livesنصف عمر ثالثة 

% من الذرات المشعة ، وبعد مــــــــــرور خمس سنوات )فنرة نصف عمر 6.25( يتبقى 4Half-Livesعمر رابعة 
رات المشعة ، فلو اردنا معرفة عمر صخرة تحتوي على % من الذ3.125يتبقى فقط ( 5Half-Livesخامسة 

% 3.125مواد مشعة فترة نصف عمرها سنة واحدة وكانت نسبة الذرات المشعة )ذرات العنصر المشع األم( هي 
 .سنوات  5% فيمكن استنتاج ان عمر الصخرة هو 96.875بينما ذرات العنصر الوليد هي 
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 Fossilsالمتحجرات 

اكتشف الناس المتحجرات عبر التاريخ البشري وقد تعجبوا من هذه الكائنات التي عاشت منذ سنوات سابقة طويلة 
حيث شجع استكشاف هذه المتحجرات على شيوع األساطير حول الوحوش والمخلوقات الغريبة الخرى عبر التاريخ 

 (Dragoon Bones)شاف عظام التنين سنة اكت 2000البشري القديم . حيث دون احد الكتاب الصينيين قبل 
وكذلك كائن وهو حيوان خرافي بينما قد تعود هذه العظام في الحقيقة الى متحجرات الديناصور في الصين .  

 الديناصور من نوع  الذي يمتلك جسد اسد براس وجناحي نسر قد يعود لمتحجر Griffinالعنقاء األسطوري 
Protoceratops . الذي استكشفته القبائل البدوية في مركز اسيا 

  

 

 

 

 

Griffin (left) and Protoceratops (right) 

عليه تيمنا  Ammonitesيين الهمهم اطالق تسمية امونايت قرن ملفوف لكبش من قبل اليونان وكذلك فإن اكتشاف
والذي هو  Cyclops، ومن األساطير المشابهة هو اسطورة كائن سايكلوبس  Ammonباله الكبش آمون 

  باألساس جمجمة فيل متحجرة .

 Ammonite 
(left) and 

Elephant Skull 
(right) 
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 هناك العديد من الكائنات الحقيقية التي تحجرت عظامها ال تقل روعة عن الكائنات األسطورية مثل الديناصور
متر، وكذلك الديناصور من  12الذي يمتلك جناحا يزيد طوله على  Quetzalcoatlusالضخم من نوع  الطائر 

 الف كغم وهو ما يعدل وزن سبع فيلة مجتمعة . 80الذي يبلغ وزنه  Argentinosaurusنوع 

التي تثير  Ammonitesواألمونايت  Trilobitesومن المتحجرات األخرى هي متحجرات ثالثية الفصوص 
 اإلعجاب بشكلها الغريب وجمالها الحساس .

 

 

 

 

 

SpinyTrilobite (Kolihapeltis sp, left) and Delicate Structures within the Shell of an Ammonite (right) 

 How Fossils Form كيف تتكون المتحجرات

 المتحجرات :القديمة وتشمل تعرف المتحجرات بأنها اية بقايا او اثار للكائنات الحية 

: تمثل األجزاء الصلبة المتبقية بعد موت المتحجر والتي تترك بعد  Body Fossilsمتحجرات كاملة  .1
 تحلل األجزاء الرخوة منه .

تدل على وجود  متحجرة تتركها  الكائنات قبل موتهاو : وهي اثار Trace Fossilsاثار المتحجرات  .2
التي تسلكها في  مسالك، وال Borrowsالتي تلجأ اليها الكائنات لتقيها المخاطر متحجرات كالجحور ال

 . Fossilized Waste (Feces)، والفضالت المتحجرة )البراز(  Tracks تنقلها
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Coprolite (fossilized waste or feces) from a meat-eating dinosaur 

وهي عملية نادرة جدا حيث ان  Fossilizationالكائن الحي متحجرا بالتحجر فيها  يصبحيطلق على العملية التي 
نسبة قليلة من مجموع الكائنات الحية التي تعيش على األرض تتحول الى متحجرات ، ولمعرفة السبب يمكننا ان 

 نتصور ان الظباء )جمع ظبي( التي تموت في سهول افريقيا فإن معظم اجسامها سرعان ما تؤكل من قبل
مرور  العظام فقط وبعدالوحوش المفترسة كما يؤكل اللحم المتبقي منها من قبل الحشرات والبكتيريا تاركة وراءها 

فترة من الزمن تتبعثر العظام وتتكسر الى اجزاء صغيرة لتتحول الى غبار يرجع الى التربة كمواد مغذية 
nutrients  . لذا يندر ان تحفظ بقايا الظبي كمواد متحجرة 

واألسماك الصدفية  Oysters  عند موت المحارياتايضا فنفس العملية تحدث  Ocean Floorفي قاع المحيط و 
shellfish  فإن األجزاء الرخوة سرعان ماتتحلل وتتبعثر األصداف على قاع المحيط  او البحر ، فإذا كانت

اجزاء صغيرة بحجم الرمل ، اما  األصداف ضمن مياه ضحلة فإن تأثير األمواج سيؤدي الى تكسير األصداف الى
 اذا كانت في مياه هادئة فإنها سوف تهاجم من قبل الديدان واإلسفنجيات وبقية الحيوانات .
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Fossil shell that has been attacked by a boring sponge 

اما بانسبة للحيوانات التي ال تمتلك اصدافا او عظاما او اجزاء صلبة فإن عملية حفظها وتحجرها تكون اكثرة ندرة 
اصدافا او  الحيوانات التي تمتلكتوي على العديد من سجل المستحاثي )سجل المتحجرات( يحالوبالنتيجة فإن 

ال توجد بالفعل سجالت مستحاثية حيث  م الرخوةعظاما او اجزاء صلبة وعلى القليل من الكائنات ذات األجسا
التي تعد  Insects، اما بالنسبة للحشرات  slugsاو لدودة القز  wormsلديدان او ل jellyfish لقنديل البحر  

اكثر الحيوانات شيوعا على اليابسة فإنها تكون قليلة التواجد بشكل متحجرات ايضا . ولكون اسنان اللبائن اكثر 
 مقاومة من بقية العظام فإن اجزاء كبيرة من سجل متحجر اللبائن يحتوي على األسنان . 

 

 

Fossil Shark Tooth (left) and 
Modern Shark Tooth (right) 
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ما ورد في اعاله يعني ان سجل المتحجرات سيحتفط بعدد من الكائنات الحية التي تمتلك اصدافا او عظاما او ان 
 اجزاء صلبة بينماستفقد الكائنات الحية ذات األجسام الرخوة التي تعيش في نفس الوقت من هذا السجل .

حجر تئيس الذي يساهم في عملية التحدث عند السطح فإن العمل الر لكون ان معظم عمليات التحلل والتكسير 
Fossilization  هو عامل الدفن السريعQuick Burial  فاألحياء التي تموت في مناطق الدلتا سوف تدفن ،

بواسطة الترسبات التي تحملها األنهار وتعمل العواصف البحرية على تحريك هذه الترسبات نحو قاع المحيط 
 فتتغطى هناك بالترسبات التي تساعد على حفظ البقايا الهيكلية . 

جد المتحجرات على اليابسة سواء كانت حيوانية او نباتية تواتكون عمليات الدفن قليلة لذا فإن فاما على اليابسة 
اقل شيوعا من متحجرات البحار . فالكائنات التي تعيش على اليابسة يمكن ان تدفن بواسطة اإلنهيارات الطينية 

Mudslides  او الرماد المنبعث من ثوران البراكينAsh of Volcanic Eruptions  او انها قد تغطى برمال
كما يعمل كما يمكن ان تغطى الهياكل بأطيان البحيرات او المستنقعات  Sandstormsالرملية العواصف 

 على حفظ المتحجرات في اليابسة . Sticky Tarالقطران اللزج 

فحصت وتم تشخيصها عن طريق االف العلماء إن باليين المتحجرات قد اكتشفت و بالرغم من صعوبة الحفظ ف
األفضل لمعرفة تاريخ الحياة على األرض وعامال مهما للظروف الجيولوجية والمناخ  ويعد سجل المتحجرات دليلنا

كالفحم والغاز والنفط  Fossils Fuelsالقديم ، كما يلعب سجل المتحجرات دورا كبيرا في حياتنا فالوقود الحجري 
 تكون من تحلل بقايا النباتات والحيوانات التي عاشت منذ ماليين السنيين .

 Types of Fossilizationانواع التحجر 

 يحدث التحجر بعدة طرق فمعظم المتحجرات تحفظ باحد الطرق الخمس اآلتية :

  Preserved Remainsالبقايا المحفوظة  .1

يعد من اكثر اشكال التحجر ندرة حيث يتم  حفظ المواد الهيكلية األصلية واألنسجة الرخوة مثل الحشرات 
)العنبر( وهي مادة صمغية تفرز من لحاء األشجار القديمة ، كما تم  ادة الكهربلمحفوظة بشكل كامل بما

اكتشاف حيوان الماموث وهو حيوان ضخم له انياب كانياب الفيل يغطي جسمه الشعر وكذلك اكتشاف احد 
. حيث تتيح هذه  Glaciersصيادي انسان النياندرتال عثر عليهم كمتحجرات جامدة في الثالجات الطبيعية 

البقايا المحفوظة الفرصة للعلماء ان يفحصوا الجلد والشعر واألعضاء لهذه الكائنات القديمة وجمع عينات من 
DNA . )لهذه الكائنات ومقارنتها مع األجيال الحديثة المتعاقبة لها )سالالت األجيال التي تلتها 
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Insects preserved in amber 

 

 Permineralizationالتمعدن  .2

يعتبر من اكثر طرق التحجر شيوعا فبعد دفن األصداف او العظام او اجزاء الخشب فإنها سوف تتعرض الى 
التي تتحرك عبر الترسبات فترسب المعادن في المسافات  mineral-rich waterالمياه الغنية بالمعادن 

هو عظام الديناصور المتحجرة والخشب المتحجر ثلة التحجر بهذه الطريقة مالفارغة فتنتج المتحجر ، من ا
 وكثير من المتحجرات البحرية قد حفظت بطريقة التمعدن .

 

 

 

 

 

 

 

Petrified wood (permineralization) 
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 Molds and Castsالطابع والقالب  .3

في بعض األحيان تذوب بعض األصداف او العظام األصلية مخلفة وراءها فراغا يتخذ شكل الصدفة او 
 Castوالذي قد يمأل الحقا بترسبات اخرى ليكون طابعا  Moldالعظم فيسمى هذا الفراغ )المنخفض( بالقالب 

 Snailون ز كالحل Mollusksيتخذ شكل الكائن الحي األصلي حيث وجد العديد من متحجرات الرخويات 
 قد عثر عليها محفوظة بهذه الطريقة لسهولة ذوبان اصدافها . Squidوسمك الصبار  Octopiخطبوط واال

 

 

A mold of this ammonite was formed 
when the dead animal’s shell 
eroded. The cavity was later filled 
with minerals to create a cast. 

 

  Replacementاإلحالل  .4

ثال ذلك قد ماألصداف او العظام األصلية ويتم احاللها بمعادن مختلفة في بعض الحاالت قد تذوب بعض 
يذوب معدن الكالسايت األصلي المكون للصدفة ويحل محله معدن الدولومايت او الكوارتز او البارايت . اذا 

ن يذوب الكالسايت بالحامض تاركا احيطت متحجرات مكونة من الكوارتز بأرضية من الكالسايت فيمكن ا
 خلفه متحجر متكون من الكوارتز بشكل رائع .

 
 
 
 

Pyritized ammonite 
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  Compression Imprintsاثار الضغط  .5

بعض المتحجرات تتكون عندما تضغط بقاياها بضغط عاٍل مما يترك خلفه اثارا غامقة للمتحجر وهو من 
 وبعض الكائنات الحية . fernsوالسرخسيات    Leavesالنباتيةالطرق الشائعة لتحجر األوراق 

 

 

 

 

Compression fossil of 
a fern   

 Index Fossilالمتحجر الدال 

يوضح السجل الجيولوجي ان الحياة على األرض متغيرة عبر الزمن ، فالمتحجرات المتواجدة ضمن الصخور 
لحاضر ، اما في الصخور القديمة والحيوانات الحية في وقتنا االحديثة نسبيا تميل الى التطابق مع النباتات 

ن المتحجرات تكون اقل تشابها مع الكائنات الحية الحديثة ، فبينما توضح نماذج المتحجرات المختارة من فإ
تكوينات وطبقات صخرية مختلفة انه يمكن تمييز الطبقة الصخرية على ضوء ما تحتويه من مجاميع متحجرة 

من هذه المتحجرات تكون ذات فائدة كبيرة في مقارنة الطبقات الصخرية في مناطق مختلفة حيث  وان بعضا
سعا في فترة زمنية والتي تمتلك انتشارا جغرافيا وا Index Fossilsتسمى هذه المتحجرات بالمتحجرات الدالة 

النسبي للطبقة مباشرة استنادا فعندما يتواجد متحجر دال معين في الطبقة يمكن استنتاج العمر قصيرة نسبيا ، 
 الى هذا المتحجر الدال . 

 Clues from Fossils دالئل المتحجرات 

تعتبر المتحجرات من افضل الدالئل التي تعبر عن تاريخ الحياة على األرض كما انها يمكن ان تعطينا ادلة 
واألحداث الجيولوجية الرئيسة  motions of platesوحركة الصفائح  past climatesحول المناخ القديم 

 ، ومن اول الدالئل هو استنتاج بيئات الترسيب هل هي قارية major geological eventsاألخرى 
Terrestrial  ام بحريةMarine  كما ان المتحجرات تساهم باإلشتراك مع بقية الخصائص الصخرية في

، كان معدل الترسيب سريعا ام بطيئا اعطاء دليل حول عمق المياه فيما اذا كانت عميقة او ضحلة وفيما اذا 
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تأثير وفعالية األمواج او  كما ان مقدار التكسر والتجزء في المتحجر يمكن ان يسمح للعلماء تقدير مقدار
 .تكرار العواصف 

البحرية قرب المناطق الجبلية العالية كما في جبال الهماليا اعلى جبال في العالم قد غالبا وجدت المتحجرات 
ومتحجرات  Brachiopodsوالمسرجيات ثنائية المصراع  Trilobitesوجد فيها متحجرات ثالثية الفصوص 

نتيجة بحرية اخرى وهذا يدل على ان الصخور التي كانت على قاع البحر قد ارتفعت وكونت الجبال الضخمة 
 مليون ستة ماضية . 40اصطدام شبه القارة الهندية باألسيوية قبل 

عليها  كما تعطي المتحجرات دالئل عن المناخ القديم مثال ذلك المتحجرات النباتية وطبقات الفحم التي عثر
في القارة القطبية الجنوبية تشير الى ان هذه القارة وعلى الرغم من تواجدها حاليا بشكل منجمد انها كانت في 

الماضي اكثر دفئا مما يعني تغير مناخ األرض وكذلك ان موقع القارة القطبية الجنوبية ال يقع دائما عند 
 القطب الجنوبي عبر الزمن الجيولوجي .

التي يوضحها سجل المتحجرات هو عــــــــدد مـــــــــرات حـــــــــــــــــــدوث اإلنقــــــــــــراض الجماعـــــــــــي  من اعظم األدلة
Mass Extinction  الذي سبب موت العديد من األنواع ، وعلى الرغم من ان اإلنقراض الذي ادى الى قتل

الديناصورات هو األكثر شهرة ، إاّل ان اكبر انقراض جماعي في تاريخ األرض قد حدث في نهاية فترة البرمي 
Permian Period  ية % من انواع الكائنات الح95حيث تعرض اكثر من مليون سنة ماضية  250قبل

على األرض الى اإلنقراض خالل هذه الكارثة وسبب هذا اإلنقراض لم يعرف بشكل اكيد لكن معظم العلماء 
قد سبب على األقل بعضا من هذه  asteroidsوالكويكبات  cometsيعتقدون ان اإلصطدام بالمذنبات 

 الكوارث .
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 Unconformitiesعدم التوافقات 

لطباقي )الصخري( وتمثل فقدانا في الزمن الجيولوجي ، وهناك ثالث انواع هي انقطاعات مهمة في السجل ا
 رئيسة من عدم التوافقات هي :

  Disconformityعدم التوافق غير التوافقي  .1

 تعرية يفصل بين طبقتين صخريتين متوازيتين مع وجود فقدان مهم في الزمن بين طبقتين.يمثل سطح 

 
 
 

 
 

  Angular Unconformityعدم التوافق الزاوي  .2
 سطح تعرية يفصل طبقتين صخريتين بزاوية ، مثل تواجد تتابع افقي فوق تتابع مائل ال توفقيا.

  Nonconformityعدم التوافق الالتوافقي  .3
 عرية يفصل بين طبقة صخرية رسوبية حديثة عن صخور نارية او متحولة قديمة في األسفل.سطح ت

 

  2ثم طبقة  1ترسيب طبقة                 2تعرية جزء من طبقة                        3ترسيب طبقة                
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   Sedimentary Cycles and Depositional Environmentsالدورات الرسوبية البيئات الترسيبية

ض نتيجة يمكن تحديد الدورات الترسيبيبة من تواجد المدملكات التي تتكون نتيجة انحسار البحر وارتفاع األر

وانكشاف الطبقات المترسبة اخيرا وتعرضها الى الظروف الهوائية مما   Uplifting الحركات األرضية الرافعة

يؤدي الى تشققات وتكسرات فيها نتيجة انكماشها وتمددها بفعل هذه الظروف وبالتالي تعريتها، وعندما يحدث 

ه تعمل على قلع هذه األجزاء المتكسرة واعادة هبوط في األرض وحدوث طغيان بحري جديد فان تيارات الميا

 ترسيبها من جديد في الحوض الترسيبي بشكل مدملكات تشير الى حدوث دورة ترسيبية جديدة .

تتميز البيئات الترسيبية العميقة بترسيب هادئ لحبيبات ناعمة الحجوم مع وجود متحجرات طافية ، بينما تتميز 

بترسيب طبقات من الحجر الجيري مع  تواجد للمتحجرات القاعية . كما تتميز بيئات البيئات الشاطئية والالغونية 

 المتبخرات بترسيب المتبخرات مثل األنهايدرايت والجبس .

فعند حدوث تقدم بحري سوف تغطي الترسبات الناعمة ما يسفلها من ترسبات خشنة مترسبة سابقا عند انحسار 

يبات من األخشن في األسفل الى الحجوم األنعم في األعلى وهي دليل على البحر لذا يكون التدرج الحجمي للحب

 الطغيان )التقدم( البحري ، والعكس يكون في حالة انحسار )تراجع( البحر .

  Recognition of Sedimentary Cyclesتمييز الدورات الرسوبية 

 :من اهم المظاهر التي يتم تشخيص الدورات الرسوبية على غرارها تشمل 

 . Unconformity Surfacesوجود سطوح عدم التوافق  .1

 . Conglomerateوجود طبقة المدملكات  .2

 . Volcanic Ashوجود طبقة الرماد البركاني  .3

 وجود تداخل لصخور نارية او متحولة يفصل بين الطبقات الرسوبية . .4

 Matching (Correlation) Rock Layersمضاهاة )مقارنة( الطبقات الصخرية 

المهمة  من العوامل Cross Cuttingوعالقة القاطع والمقطوع  Superpositionيعتبر مبدأي تعاقب الطبقات 
، ولكنها تصبح قليلة الفائدة عندما تمتد في معرفة تاريخ الصخور عندما تالمس الصخور بعضها البعض 

منعزلة على حدة لذا هناك ثالثة الصخور جانبيا لمسافات طويلة تصل عدة كيلو مترات او عندما تكون الطبقات 
 ادلة تفيد الجيولوجيين في مضاهاة الطبقات الصخرية التي تمت جانبيا لمسافات طويلة وهذه األدلة هي :

وتكون سهلة التمييز عبر مناطق كبيرة مما امتداد بعض تكوينات الصخور الرسوبية لمسافات واسعة  .1
في جنوب غرب انكلترا  White Cliffوجي المسمى يمكن مضاهاتها )مثال ذلك صخور التكوين الجيول

 يمكن مقارنته مع شبيهه في الدنمارك والمانيا إلمتداده الواسع في الدول الثالث( .
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يمكن تشخيصها عبر مناطق كبيرة مثال ذلك الرماد او طبقة صخرية متميزة  Key Bedتواجد طبقة دالة  .2
 دالة ألنه يكون واسع اإلنتشار ويمكن تميزه بسهولة .الذي يمكن اعتباره طبقة  Volcanic Ashالبركاني 

ومن امثلة ذلك هو الطبقة الطينية التي يمكن اعتبارها طيقة دالة حيث تعتبر حدا فاصال بين فترتي 
والتي تمثل الوقت الذي انقرضت فيه الديناصورات ، هذه  Tertiaryوالثالثي   Cretaceousالطباشيري 

الطبقة النحيفة التي ال يتجاوز سمكها بضعة سنتيمترات تحتوي على تراكيز عالية من عنصر االريديوم 
Iridium   الذي يندر وجوده على األرض بينما يكثر في الكويكباتAsteroids  حيث يعتقد فريق من

ان كويكبا ضخما  1980في عام  Walterوولده ولتر  Luis Alvarezس الفرز العلماء يقودهم العالم لوي
مليون سنة ماضية فتسبب في حرائق الغابات وامطارا حامضية وتغيرات  66قد ضرب األرض قبل حوالي 

 مناخية مما ادى الى ابادة الديناصورات . 
 
 
 
 
 
 
 

White layer of clay that marks the Cretaceous-Tertiary Boundary 

الدليل الثالث الذي يساعد الجيولوجيين على مقارنة الطبقات الصخرية المختلفة هو وجود المتحجر الدال  .3
Index Fossil  والذي عرفنه سابقا بأنه بقايا كائن عضوي يمتلك انتشارا جغرافيا واسعا خالل فترة زمنية

المتحجر الدال فهذا يعني ان لهما عمرا  قصيرة نسبيا نسبيا فمثال اذا احتوت وحدتين صخريتين على نفس
 متشابها )نفس العمر( .

لمتحجرات من مختلف بقاع األرض وقد ميزوا ان الصخور ذات األعمار المختلفة قام العلماء بجمع نماذج 
على انواع معينة من المتحجرات مما ادى الى المساهمة في وضع سلم الزمن الجيولوجي حتوي كل منها ت

Geologic Time Scale  . وتأييد نظرية التطور التي وضعها العالم دارون 
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 Geologic Map الخريطة الجيولوجية

 والمتحولة وبيةوالرس النارية خورالص من المختلفة األنواعتوزيع وانتشار  حتوض بوغرافيةوط خريطةهي 

، حيث يتم اعطاء  المختلفة الطبيعية ريسيةضاالت المظاهر، اضافة الى  ما لمنطقةالمنكشفة على سطح األرض 

 كل طبقة لونا او رمزا معينا .

ان معرفة واستخدام وعمل الخرائط الجيولوجية يساعد على اعادة بناء تاريخ األرض ، ويرسم بجانبها العمود 

 مكواسم ورمز وعمر وس الطباقي تتابعال حليوض الخريطة بجوار مالذي يرس الطباقي )دليل الخريطة(

 منها ، حيث تكون الطبقات األحدث في األعلى والطبقات األقدم في األسفل .  طبقة  كلوصخارية 

للطبقات وكذلك  Dipوقيمة واتجاه الميل  Strikeتحتوي الخريطة الجيولوجية ايضا رموزا تشير الى المضرب 

كما  Basinواألحواض  Domesوالقباب  Faultوالفوالق   Synclineوالتقعر  Anticlineتشير الى التحدب 

 في ادناه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .البحر لسطح بالنسبة االرتفاعنفس  لها النِّقاط من مجموعة بين لتص وهمية خطوط:  الكنتور خطوط

 . ما منطقة في البحر طحس توىمس عن رتفاعاإل حضتو نقطة هي:   المنسوب نقطة 

 . متتاليين كنتوريين خطين أي بين يةالراس افةالمس عن عبارة هي: الكنتورية  الفترة �

 طة .الخري في تقيممس خط طول علىالتضاريس  حيوض بياني مرس عن عبارة: مقطع )قطاع( البروفايل  �
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 Map Scalesالخريطة  اييسمق

، ويوضع مقياس الرسم اسفل   الخريطة على واآلخر الطبيعة على أحدهما بعدين بين بةتمثل مقاييس الرسم النس

 الخريطة .

 الكتابي ممقياس الرس .1

وال يشترط ان تكون فيه  لفظا الطبيعة على يقابلها وما الخريطة علىالقياس  وحدة فيه نذكر الذيالمقياس  هو

 الوحدات متشابهة ، ويكتب كما في المثال التالي :

1cm = 20 km 

 مقياس الرسم الخطي  .2

 من هلوهو اسب ، المطلوالمقياس  وحدات مع تتفق اويةمتس يةقياس وحدات إلى ممقس تقيممس خط عن عبارة

 شىتالاذ ي معقدة ابيةحس لعمليات اللجوء دون الخريطة على نقطتين بين البعد تحديد يمكن حيث العدديةالمقاييس 

 العواملنفس  تحت يكونالمقياس  ألن الخريطة في األطوال على( غيرالتصو التكبيرنكماش )واإل التمدد أثيرت

 ، ويعبر عنه كما في المثال التالي : نفسها الخريطة على ؤثرةالم والظروف

 

 : النسبي مقياس الرسم .3

 على القياس هذا يقابل ما المقام يمثل بينما ، الخريطة علىالقياس  فيه طالبس يمثل ، ركس شكل على يكتب

 ، ويعبر عنه كما في المثال التالي : األرض

 50000 :1او          50000 / 1

او عند تعرض الورق المرسوم عليه الخريطة  تكبيرها أو الخريطةوبحسب انواع المقاييس اعاله ، فعند تصغير 

 للتمدد واإلنكماش يكون تأثر المقاييس كما يأتي :

او تعرض  تكبيرها أو الخريطة غيرتص أثرعندتت ال اتالقياس دقة إنف خطيا، للخريطة ممقياس الرس كان إذا

فإنهما يتأثران بتمدد وانكماش الورق  (لفظًياكتابيا ) أو  نسبًيا مالرس مقياس كان إذا أَّما ،الورق للتمدد واإلنكماش 

 في عليه كانت مما أكبر تكون بحيث الخريطة هذه تمثلها الّتي المساحة على ؤثرسي الخريطة غيرتص ، وان

 الخريطة تكبير حالة في يحدثوالعكس  ابقا،س عليه كانت مما غرأص تكونس يةالتضاريس المظاهر أَن كما ابقالس

. 

ويمكن ايجاد مقياس الرسم لخريطة مجهولة المقياس ومكبرة عدة مرات لنفس المنطقة من خريطة مقياس رسمها 

 معلوم كما في المعادلة التالية :

          المقياس معلومة الخريطة مقياس رسم*  المقياس مجهولة الخريطة على المسافة بين نقطتين معلومتينمقياس رسم الخريطة مجهولة المقياس =  

 المقياس معلومة الخريطة على المسافة بين نفس النقطنين                                                                          
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لخريطة من معرفة ظل زاوية اإلنحدار بينهما كما يمكن استخراج درجة اإلنحدار بين اي نقطتين معلومتين على ا

 حسب المعادلة التالية :

 فرق المنسوب بين النقطتين )من الخطوط الكنتورية(المسافة الرأسية وهي ظا درجة األنحدار = 

 المسافة األفقية )تقاس بالمسطرة( * مقياس الرسم

 

 تمييز الظواهر التضاريسية على الخريطة الجيولوجية

 التضاريس في الخريطة الجيولوجية كما يأتي :تتمثل 

 . الداخل إلى الخارج من قيمها في تزداد دوائر كلش الكنتورعلى خطوط فيه تظهر اريسيتض مظهر:  التل .1

 .مركزية نقطة نحو الجهات جميع من جوانبه تنحدر األرض حطس من جزء:  الحوض .2

 فيه تندفع (V)شكل حرف  لسان كلش على الكنتورية الخريطة في يظهر اريسيتض مظهر هو : البروز .3

 .  ارتفاعا قلاأل رضاأل تجاه الكنتورية الخطوط

 ة .واحد يةجبلسلسلة  في قمتين بين منخفض : السرج .4

 الخريطة في يظهر ، األرض من عةواس احةمس ويشغل حولها اعمّ  تنخفض طةمنبس أرض هو:   السهل .5

 الّتي المتقاربة الكنتور خطوط من مجموعة بها يحيط الكنتور خطوط من خالية منطقة شكل على الكنتورية

 . الخارج نحو قيمتها تزداد

 أكثر بين القيمةس نف   لها كنتور بخطوط محاطة الكنتور خطوط من خالية تظهر طقة: منالمنبسطة  األرض .6

  . يتضاريس مظهر من

، تزداد قيم  حولها من األرض طحس توىمس عن وترتفع تقريبا تويةمس األرض من عةواس منطقة:  الهضبة .7

 الخطوط الكنتورية نحو الداخل مع بقاء الخط الكنتوري ذي القيمة األعلى واسعا في الداخل .
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 Precambrianزمن  ما قبل الكامبري 
% من عمر 87مليون سنة ويشمل حوالي  542مليون سنة الى  4600يضم هذا الزمن الفترة الممتدة من 

 .األرض 
 تعود اهم اسباب القصور في معرفة تفاصيل الحياة خالل فترة قبل الكامبري الى ما يأتي :

صخور ما قبل  مساحة، اي ان خمس ما قبل الكامبري معرضة للسطح  صخورمن  فقط %20حوالي  .1
 .الكامبري فقط تتعرض لإلنكشاف على السطح 

 تحت صخور رسوبية وبركانية احدث . ةة صخور ما قبل الكامبري مطمور مساححوالي اربعة اخماس    .2
 .حطيم معظم صخور ما قبل الكامبري عملت التعرية على ت .3
الى درجة ال يمكن ما قبل الكامبري عمليات التحول التي اثرت على القسم اآلخر من صخور تأثير  .4

 .انها صخور زمن ما قبل الكامبري  تشخيصها على
المتحجرات بسبب كون الكائنات بدائية وليس لها هيكل صلب يمكن ان  منصخور ما قبل الكامبري خلو  .5

 يبقى ويحفظ كمتحجرات .

 ان ظهور صخور ما قبل الكامبري على السطح تمثل بمناطق :

 لب بعض الجبال والتي ظهرت نتيجة تعرية الصخور األحدث عمرا . .1
 المتحدة األمريكية .في الواليات  Grand Canyonالوديان العميقة جدا كاألخدود العظيم  .2
 . Shieldsمناطق الدروع  .3

وهي تتكون من  Precambrian shieldsتسمى المناطق المستقرة من القارات باسم )دروع ما قبل الكامبري( 
صخور نارية ومتحولة تعرضت في فترات ما قبل الكامبري الى حركات ارضية ثم استقرت بعد ذلك ، وتتمثل 

تكون لتمثل مناطق ثابتة نسبيا من القشرة األرضية بينما تعدة اقاليم تتميز بخصائص تركيبية مميزة وواضحة ب
كل قارة فيها واحدة من هذه الدروع ، و  Orogensحافات هذه األقاليم عادة من احزمة من الصخور المشوهة 

 :هي )الشكل ادناه( ، والدروع الرئيسة 

  الدرع الكندي في امريكاCanadian shield . في امريكا الشمالية 
  )الدرع األمازوني )البرازيليAmazonian (Brazilian) shield . في امريكا الجنوبية 
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  الدرع البلطيقيBaltic shield  . في اوربا 
  الدرع األفربقيAfrican shield . يشمل معظم افريقيا 
  الدرع السيبيريSiberian shield . في سيبيريا 
  الهندي الدرعIndian shield . في الهند 
  الدرع الصينيChinese shield . في الصين 
  الدرع األستراليAustralian shield . في استراليا 
  )الدرع القطبي الجنوبي )انتاركتيكيAntarctic shield   . 

ن هذا الدرع مليون ميل مربع والى الجنوب م 3واكبر هذه الدروع هو الدرع الكندي والذي تبلغ مساحته 
تغطي الصخور ما قبل الكامبري بترسبات احدث تعود الى ابد الحياة الظاهرة والتي ال تكون متعرضة 

 كما توجد دروع صغيرة اخرى .،  Platformsلحركات تكتونية شديدة وتسمى تلك المناطق بالرصيف 
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ان هذه الدروع لم تكن بموقعها الحالي في الماضي كما ان شكلها وحجمها قد تغيرا ايضا خالل الفترات 
األسيوية -الجيولوجية حيث تكسرت الى صفائح كبرى مثل الصفيحة األفريقية والصفيحة العربية والصفيحة األوربية

اق لم يكن في موقعه الحالي في فترة ما ن العر إكما تكونت صفائح صغرى اخرى ، لذا ف Eurasian)األوراسية( 
 قبل الكامبري .

تتميز صخور ما قبل الكامبري انها تتكون نتيجة اندفاعات صهيرية من منطقة الوشاح وتحتوي على نسب عالية 
 وقد جمعت تلك الصخور في مجموعتين رئيسيتين هما : Maficمن والمغنيسيوم الحديد 

المشتقة من  Gneiss: تتكون من صخور النيس  Granulite associationمجموعة الكرانيواليت  .1
 . Graniteوالكرانايت  Gabbroصخور الكابرو 

مغطاة  mafic: تتكون من بركانيات غامقة  Green schist associationمجموعة الكرين شست  .2
 وصخور رسوبية .  felsicببركانيات فاتحة 

فهي غير معرضة للسطح في اي منطقة من مناطق العراق اما الصخور التي تعود الى هذا العمر الجيولوجي 
ويعتقد انها موجودة في اعماق كبيرة ألن جميع االبار التي تم حفرها في العراق لم تقابل صخورا تعود الى هذا 

خرى الواقعة األلكافة الصخور  Basementالعمر ، وتشكل صخور ما قبل الكامبري صخور القاعدة السفلى 
 ود الى اعمار احدث حيث تمثل صخور القاعدة جزءا من الدرع العربي الممتد تحت ارض العراق .فوقها والتي تع

بدات من عدد من الدروع األرصفة تتحد لتكون الواحا اكبر عرفت بأسم  Proterozoicفي بداية ابد طالئع الحياة 
ضية التي لعدد من الحركات األر ل الكامبري ، كما تميز الجزء العلوي من فترة ما قب Laurentiaلورانشيا 

التي ادت الى تكون سالسل الجبال  Huronian Movementصاحبتها انشطة بركانية منها الحركة الهيرونية 
الهيرونية وانحسار بحار تلك الفترة لتفصلها عن زمن الحياة الظاهرة . كما حدث خالل هذا الزمن فترتين من 

يد الحديد التي تواجدت خالل ذلك الزمن ان كمية األوكسجين اصبحت األزمنة الجليدية ، وتدل ترسبات اكاس
 بكمية كافية لتواجد تلك الترسبات .

محصورة ببداية  الحياة إذ كانتحتى خمسينيات القرن الماضي لم تكن الحياة في زمن ما قبل الكامبري معروفة 
اكتشف العالم تايلر  1950ففي عام  Trilobiteوالتي استدل عليها من متحجرات ثالثية الفصوص الكامبري فقط 

Tyler  مليون سنة في تكوين  2000وجود اكاسيد الحديد التي تعود الىGun Flint  وقد الحظ وجود تراكيب
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وكان هذا اإلستكشاف اول  Cyanobacteriaكاسيد تعود الى األشنات الخضراء المزرقة كروية داخل هذه اال
 مليون سنة . 2000استدالل على وجود الحياة منذ 

كما استطاع بعض الباحثين مالحظة بعض التراكيب الكروية التي تتكون من صفائح كلسية رقيقة متحدة المركز 
، في  Stromatoliteوالتي تقوم بإفرازها األشنات الخضراء المزرقة وتسمى هذه التراكيب بإسم ستروماتواليت  

في جنوب افريقيا والتي  Fig Treeع عينات من تكوين من جم Barghoornاستطاع العالم باركورن  1965عام 
مليون سنة وتعتبر اقدم الصخور الرسوبية غير المتحولة على سطح األرض وتم  3000يعود عمرها ألكثر من 

بدراسة  Schoffو   Barghoornالعثور بداخلها على اشكال كروية وعصوية من البكتريا كما قام العالمان 
في استراليا وتم العثور على خاليا احادية النواة  Bitter Springفي تكوين  Chertعينات من الفلنت 

Eukaryotes  وكان هذا اإلكتشاف الهم لفهم الحياة ما قبل الكامبري ورسم تصور لتطور الكائنات متعددة الخاليا
مليون سنة  3000خالل الكامبري ويمكن القول بان اولى الكائنات العضوية التي ظهرت قبل حوالي اكثر من 

يدة الخلية بدون نواة حقيقية ، كما يعتقد ان مياه البحار والمحيطات كانت الى مملكة المنيرة وهي كائنات وح تعود
يتكون من غازات بركانية في بداية ما قبل الكامبري ذلك الوقت عذبة او قريبة من ذلك ، وكان الغالف الغازي 

Volcanic gas ال يحتوي على ي اوكسيد الكربون ، النيتروجين وبعض الغازات النادرة( و )مثل بخار الماء ، ثنائ
والذي ازداد الحقا بعد األوكسجين )او يحتوي على كميات قليلة جدا( والذي تولد فيما بعد بفعل نشاط النبات 

بروتستا ، وتميز الجزء العلوي من زمن الكامبري ببداية ظهور مملكة الاكسدة الحديد المختزل في المحيطات 
)كائنات وحيدة الخاليا تحتوي على نواة( . لقد تم العثور خالل الفترة الماضية على مجموعة من بقايا وآثار 

في ترسبات تعود الى الجزء العلوي من فترة ما قبل  Metazoanكائنات تعود الى حيوانات متعددة الخاليا 
وتتكون من بقايا   Ediacaraق عليها اسم مليون سنة( في جنوب استراليا وقد اطل 670-570الكامبري )

 .  Trilobiteجوفمعويات وديدان حلقية وبعض المفصليات وربما يعني ذلك مرحلة تطورية باتجاه ثالثية التفصص 

 مكن تلخيص اهم األحداث التي حدثت خالل ابد ما قبل الكامبري بما يأتي :ي

  Hadean time   الغابر الزمن .1

 لمسنة(  حيث  بليون 3.8 –  (4.6ويمثل الفترة الزمنية الممتدة بين والبراكين والنيازك األرتطامات بعصر يعرف
 والنيازك الشهب كانتو  .حطمتها االرضية الحركات ولكن تكونت ربماوالتي  والصخور رواسب على فيه يعثر
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 أقدم فيه توجد،  التكوين قيد مازالت الشمسية المجموعة ألن ، وغازات غبار كله الجوى الغالف وكان كثيرة
 . سنة بليون 3.8والتي بعود عمرها الى  meteoritesالنيازك  صخور

  Archaean time   األركى الزمن .2
 كسجينو اال من وخالٍ  مختزال الجوى الغالفسنة( حيث كان  بليون 2.5  – 3,8)من  يمتد هذا الزمن

 . أخرى وغازات ((Methane, Ammonia, Carbon Dioxide بغازات ىءومل  تقريبا
التي تم  الحفريات وتعرف، تقريبا سنة بليون 3.5 عندحدث في هذا الزمن  األرض على حياةلل ظهوراول 

 األركى صخور  بداية فى وجدتو  Stromatolites  صخور باسمالعثور عليها في صخور هذا الزمن 
الزمن  فىهذه الصخور  سادت حيث الضوئية البكتريا بفعل تتكونو  استراليا وفى افريقيا جنوب فى

 بدون ولكن الحديثة البحار فى اليوم إلى تتكون مازالت وهى،  Proterozoic بداية مع وقلت اآلركي

 .سيادة

 

ستروماتواليت                                                              اياع البكتير نو اول ا  

ستروماتواليت حديثة 
 فى جنوب استراليا



 سين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                الجيولوجيا التاريخية                                           د. يا
 التطبيقية                                      المرحلة األولى                                               قسم علوم األرض 

35 
 

 Proterozoic timeزمن البروتيروزي .3
 من كالتالى عصور ثالثة الى ينقسمسنة ، و  مليون 543سنة الى  بليون 2.5يمتد هذا الزمن من 

 : وهي األقدم إلى األحدث
a. Neoproterozoic   
b. Mesoproterozoic 
c. Paleoproterozoic  

 (1st pollution crisis) تلوث حادثة باول مايعرف فيه وجدو  ، البكتريا نوع من الحفريات كثرةوتميز هذا الزمن ب
 الضوئى البناء طريق عن  (Lethal effect) مميتة درجة إلى الجو فى كسجينو األ نسبة زيادة بسبب وذلك

 قلت، وقد Red beds  الحمراء الطبقات بوجود ذلك على استدلوقد  (Photosynthetic Bacteria)  للبكتريا
 Herbivorous العشب آكلة الحيوانات ظهور بسبب ربما وذلك العصر ذلك فى  Stromatolites صخور

animals  الحياة لكائنات متطورة متعددة الخاليا ظهورو “Eukaryotic multicells life” الطحالب تشمل وهى ،
الطحالب و  الحمراء الطحالبب تمثلت Eukaryotic algae  أن الطحالب المتطورة حيث.واألوليات الفطريات
 . الخضراء

 من وهى العصر ذلك نهاية فى الحيوانات حفريات ظهور الى أدى الجوي الغالف فى األكسيجين ظهور بدايةان 
 جليدية وتواجدت طبقات فيه تكونت، كما  استراليا فى ظهرت والتى  Edicaria fauna اإلديكاريا كائنات نوع

 Red beds (iron الحمراء والطبقات  Limestoneالجيري  الحجر و Graphite الجرافيت من طبقات
oxides)  الثابتة القارات ومعرفة ظهور بداية، كما مثل هذا الزمن . 

 

 

 

 

 الطحالب الحمراء                                         الطحالب الخضراء                           
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 في نهاية الزمن البروتيروزوي بعض اثار المتحجرات

 

 زمن البروتيروزوي نهاية فى( استراليا) اإلديكاريا حفريات

 واهم األحداث المرافقة له . Precambrianوالشكل ادناه يوضح دهر الحياة الخفية 
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 Phanerozoic Eonابد الحياة الظاهرة 

 Paleozoic Eraحقبة الحياة القديمة  : اوال

دة من مليون سنة وقد ظهرت فيها انواع جدي 292مليون سنة وتشمل حوالي  251 -543الحقبة من تمتد هذه 
من األقدم الى  Periodsفترات  6، وتقسم هذه الحقبة الى ميزة لقبل الكامبري الحياة المختلفة عن تلك الم

 :األحدث

 . Cambrian Periodفترة الكامبري  .1
 . Ordovician Periodفترة األوردوفيشي  .2
 . Silurian Periodفترة السيلوري  .3
 . Devonian Periodفترة الديفوني  .4
 .Carboniferous Periodفترة الكربوني  .5
 . Permian Periodفترة البرمي  .6

 السيلوري(-المبكرة )الكامبري خالل حقبة الحياة القديمة الجغرافية القديمة

   Paleogeography during the Early Paleozoic Era (Cambrian-Silurian)  

التي كانت تشمل قارات )امريكا الجنوبية وافريقيا واستراليا   Gondwanalandان قارة جندوانا تشير الدالئل 
وظهرت ككتلة واحدة في ، والقارة القطبية الجنوبية وشبه القارة الهندية( كانت موجودة في ذلك الوقت وربما قبل 

التي حدثت  (Pan- African Orogeny)الكامبري وان سلسلة الجبال التي تكونت بفعل الحركة البانية للجبال 
في فترة ما قبل الكامبري حتى األوردوفيشي والتي نتجت عن تشويه المناطق بين قارات جندوانا تؤكد تصادم تلك 

 قارة جندوانا وتحيط بها بشكل كامل . اجزاء متشابهة بين  القارات في ذلك الوقت  وان هذه السلسلة

قد غمرت هذه القارة خالل الباليوزويك األسفل بالبحار القارية وخاصة الجزء الشمالي الذي يضم البرازيل وامريكا ل
 .الجنوبية وشمال افريقيا وشمال غرب استراليا 

القارة القطبية لتؤكد وقوعها قرب خط اإلستواء ، كما كما وجدت متبخرات وشعاب مرجانية في الصين واستراليا و 
ان قطب جندوانا فقد كان في قارة جندوانا لذلك ليس من المستغرب وجود ترسبات جليدية في القارة خالل 



 سين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                الجيولوجيا التاريخية                                           د. يا
 التطبيقية                                      المرحلة األولى                                               قسم علوم األرض 

38 
 

زويك األسفل خصوصا األجزاء الشمالية من افريقيا من موريتانيا والجزائر ونيجيريا وتشاد وجنوب افريقيا و البالي
 ى البرازيل ، اما قارات نصف الكرة الشمالية فقد كنت عبارة عن كتلة منفصلة في الحقبة القديمة المبكرة .اضافة ال

مما ادى  (Proto-Atlantic)خالل ابد ما قبل الكمبري وقبة الكامبري انفتح ما يسمى بالمحيط األطلسي األول  
والسيلوري والديفوني اخذ  الى حدوث طغيان بحري كامل لبحار قارية ألمريكا الشمالية ، وفي فترات األوردوفيشي 

وبدأت قارة لوراشيا حوض هذا المحيط بالضيق بسبب قرب مناطق الدروع والرصيف األوربية من امريكا الشمالية 
Lauartia شمال اباالجي -بالتكون وادت عملية األرتطام الى تكون سالسل جبال كالدونياCaledonian-

North Appalachian  والتي تمتد في الوقت الحاضر شمال كرينالندا والنرويج الى ايطاليا وايرلندا ونزوال الى
في العصر الديفوني تكاوين قارية الجهة الشرقية ألمريكا الشمالية تاركة مساحات هائلة من اليابسة ترسبت عليها 

 تعرف بالحجر الرملي األحمر .
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  Caledonian Orogenyالحركة الكاليدونية 
سميت بهذا االسم نسبة الى األسم القديم ألسكتلندا وقد تكونت األحزمة الجبلية الممتدة في الجهة الشمالية   

بالجية بنفس الطريقة نتيجة ارتطام القارات وقد بدأت األ –الغربية من اوربا ، وقد تكونت السالسل الكاليدونية 
 . Lapetus Oceanالدورة مع نهاية الكامبري الى منتصف األوردوفيشي مع حركة انتشار قاع محيط البتس 

ومع تقارب الصفائح األمريكية األوربية بدأ الحوض الكاليدوني في منتصف األوردوفيشي يعاني من التجعيد 
األنغالق ومع هذا اإلنغالق تكونت سالسل جبلية بسبب الحركة الكاليدونية البانية للجبال وبدأ محيط البتس ب

التي بلغت ذروتها في نهاية السيلوري وبداية الديفوني . وباتجاه جنوب الحزام الكاليدوني بدأت تتكون ترسبات 
 قارية من الطين والحجر الرملي األحمر القديم .

وفي الديفوني شهدت الحواف الشرقية والجنوبية الشرقية من امريكا الشمالية عدد من الحركات التكتونية     
والتي نتج عنها اتحاد  Appalachian-Mauritanianالموريتانية  -التي ادت الى تكون األجزاء األبالجية

 . Pangaeaعدد من القارات الصغيرة في القارة األم بانجيا 

 Life in Early Paleozoic Era المبكرة حقبة القديمةالالحياة في 

 الحياة البحرية  -

 كانت الحياة السائدة في بداية الحقبة القديمة متمثلة بالحياة البحرية وكما ياتي :

 اوال : الحياة النباتية :

حالب الخضراء او الحمراء خالل السيلوري انتشارا هائال خاصة تلك التي تفرز طانتشرت األعشاب البحرية مثل ال
 حيث ساعدت على بناء شعاب وطبقات كلسية سميكة .هياكل كلسية 

 :ثانيا : الحياة الحيوانية 

i.  الالفقرياتInvertebrates :  
البحرية حيث كانت الحياة مقتصرة على تعتبر الحقبة القديمة المبكرة )السفلى( فترة سيادة الحيوانات الالفقرية 

 البحار الى ما قبل السيلوري وبعدها ظهرت اولى حيوانات ونباتات اليابسة .
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 Coralالمرجان  .1
الذي كان سائدا  Tabulate Coralان اكثر الالفقريات انتشارا خالل هذه الحقبة تمثلت بالمرجان الصفائحي 

والذي لعب دورا مهما في بناء الشعاب المرجانية خالل األوردفيشي  في بداية الحقبة القديمة )نهاية الكامبري(
مه في األوردفيشي االوسط الذ امتاز بصغر حج Tetra Coralثم ظهر المرجان الرباعي  األعلى والسيلوري ،

 .وشكله المشابه للكأس او القرن 
 Brachiopodaالمسرجيات  .2

انتشرت انتشارا واسعا خالل الحقبة القديمة السفلى وقد تمثلت بالمسرجيات غير المعشقة التي انتشرت في 
اسطة مفصل وعضالت واصبحت سادة في المسرجيات المعشقة التي ترتبط بو  الكامبري ، وبعدها ظهرت

 وفيشي والسيلوري .األورد
 Algaeالطحلبيات  .3

 وسادت خالل األوردوفيشي ولعبت دورا مهما في بناء الصخور .ظهرت في الكامبري االعلى 
  Trilobitesثالثية التفصص  .4

تعتبر اهم مجموعة حياتية انتشارا وتعقيدا خالل الكامبري وتستعمل في تقسيم ومضاهاة طبقاته وقد تم 
سم(  45-1نوع من انواع المفصليات المنقرضة التي تراوحت هياكلها بين ) 1500تشخيص ما يزيد عل 

حيث كان بعضها يزحف على قيعان البحار بينما يسبح البعض االخر وسط الماء لذا ليس من المستغرب ان 
 يطلق على عصر الكامبري بعصر ثالثية التفصص التي انقرضت في نهاية البرمي .
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 Graptolite الكرابتواليت .5
بين الحياة الالفقرية من جهة والحياة الفقارية من وهي مجموعة من النصف حبليات التي تعتبر مرحلة انتقالية 

جهة اخرى ، وقد ظهرت في نهاية الكامبري وكانت مجموعة قاعية ، بينما ظهرت المجموعة الطافية في بداية 
في  الكرابتواليتمن مجموعة اهم تعتبر األوردوفيشي وانتشرت بسرعة خالل هذا العصر والذي يليه حيث 

تقسيم ومضاهاة األوردوفيشي والسيلوري وحتى الديفوني األسفل وذلك بسبب طبيعتها المعيشية في البحار 
ألنها  Black Shaleالعالية وانتشارها الجغرافي الواسع . وقد عثر على بقايها في صخور السجيل األسود 

 تعيش في بيئات مختزلة سامة .
ه فقد تواجدت مجاميع حياتية اخرى خالل الحقبة القديمة السفلى مثل اضافة لهذه المجاميع األساسية في اعال

اآلركيوساثيدات )مخلوقات كأسية الشكل تشبه األسفنجيات او المرجان اقتصر تواجدها خالل الكامبري ولعبت 
ة ) ظهرت في نهاية الكامبري وبلغت قم والراسقدمياتالكامبري االسفل( ،  دورا مهما في بناء الشعاب خالل

ذات انتشارها خالل األوردفيشي وظهرت منها األصداف المستقيمة( ، والجوفمعويات )وهي مجموعة منقرضة 
 ( .األوردوفيشي والسيلوري هيكل كلسي مكون من صفائح رقيقة معروفة من

ii.  الفقارياتVertebrates  
محدودة النتشار خالل ظهرت اولى الفقريات في اسفل ووسط األوردوفيشي وكانت اسماك ال فكية وبقيت 

 السيلوري ، ثم ظهرت األسماك الدرعية في نهاية السيلوري .
 
 الحياة على اليابسة  -

جموعة بدائية من السرخسيات األولى ، اما حيوانات مظهرت اولى نباتات اليابسة في نهاية السيلوري وهي 
 اليابسة فقد كانت العقارب اول ما ظهر منها .
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  Paleogeography during the Late Paleozoic Eraالقديمة المتأخرة  الحقبة فيالقديمة الجغرافية 

كوحدة واحدة خالل هذه الفترة كما تؤكد ذلك المعلومات الجيولوجية   Gondwanalandبقيت قارة جندوانا  
الى القطب والمغناطيسية القديمة والمعلومات المستقاة من األحافير . كما ان موقع القارة قد انحرف نسبة 

الجنوبي فلقد تغير من جنوب افريقيا كما كان في نهاية السيلوري الى القارة القطبية في الديفوني وانتهى في 
 جنوب استراليا خالل العصر البرمي .

لقد انعكس وجود القطب في قارة جندوانا الى انتشار الترسبات الجليدية في العصر الكربوني والبرمي وما 
اشكال التعرية وذلك في المناطق التي مر بها القطب وهي جنوب افريقيا وشرق امريكا الجنوبية يرافقهما من 

 والقارة القطبية والهند واستراليا .
كما استمر التصادم بين ما يسمى في الوقت الحاضر شرق امريكا الشمالية وشمال غرب اوربا والذي بدأ في 

حركة الكاليدونية( والذي نتج عنه سالسل جبلية تعرف بالمرتفعات العصر السيلوري المتأخر وحتى الديفوني )ال
في  (Acadian Mountains)الكاليدونية )نسبة الى األسم القديم ألسكتلندا( في شمال غرب اوربا واألكادية 

 امريكا .
مالية كما تقاربت من شمال غرب جندوانا )افريقيا ومناطق امريكا الوسطى( والجزء الجنوبي من امريكا الش

 -ابالجي -خالل الديفوني وارتطمت في الكاربوني والبرمي والتي نتج عنها سالسل جبلية تعرف بإسم )اواكيتا
( ، وادى التقارب بين شرق وشمال جندوانا )ما يعرف  Ouachita-Appalachian-Mauritanianموريتاني

الى  Hercynian Orogenyبانية للقارات حاليا بجنوب اوربا( مع الصفيحة األوربية بفعل الحركة الهرسينية ال
تكون سالسل الجبال الهرسينية في جنوب اوربا والتي بلغت ذروتها خالل الكاربوني األعلى والبرمي األسفل 

 وبقاياها اآلن كجبال منعزلة في جنوب بريطانيا وشمال فرنسا والمانيا .
الساعة نحو قارة لوراشيا غالقة بذلك  النهاية  لقد اخذت قارة جندوانا خالل هذه الفترة بالدوران عكس عقارب

 . Tethysالغربية للبحر العظيم الذي يسمى بحر التيثس 
تمثل الحقبة القديمة المتأخرة التحام القارات فلقد التحمت قارة جندوانا مع قارة لوراشيا لتكوين القارة العظيمة 

 الزمن .مما اثر على الحياة بشكل كبير خالل هذا  Pangaeaبانجيا 
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 Life in Late Paleozoic Eraالحياة خالل الحقبة القديمة المتأخرة 
بعد ان كانت الحياة في الحقبة القديمة المبكرة مقتصرة على الحياة البحرية ، اخذت الكائنات النباتية والحيوانية 

باإلنتشار الواسع على اليابسة ابتداء من الديفوني وقد كانت الرخويات وكذلك المفصليات اكثر الحيوانات 
نجحت في اإلنتقال الى اليابسة اولى الالفقريات التي الالفقارية نجاحا في اكتساح اليابسة وكانت البرمائيات 

 عقبتها الزواحف خالل نهاية الحقبة القديمة .وا
وقد غطت النباتات سطح األرض خالل تلك الفترة وكانت كل المجاميع النباتية ممثلة في ذلك الوقت عدا 

 النباتات الزهرية .
 الحياة البحرية : -
i. الالفقريات Invertebrates 

  Foraminiferaالفورامنيفرا  .1
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 انتشرت ألول مرة الفورامنيفرا ذات األصداف الكلسية الحبيبية الدقيقة.
 Coral المرجان .2

الرباعي الذي لعب دورا هاما في بناء الشعاب ، وقل المرجان الصفائحي خالل الديفوني ،  ساد المرجان
 وقد وقد انقرضا كالهما في نهاية الحقبة القديمة .

  Ammoniteيت األمونا .3
ذات خط الدرز البسيط وتعتبر متحجرات دالة  Goniatitesظهرت في العصر الديفوني ممثلة مجموعة 

على تلك الفترة وقد انقرض معظمها خالل الحقبة القديمة المتأخرة وظهرت مجموعة جديدة منها 
Ceratites . 

ii. الفقاريات Vertebrates  
لتي ظهرت في حقبة الحياة القديمة المبكرة قد انتشرت وتطورت خالل كانت األسماك وهي الفقاريات الوحيدة ا

الحقبة القديمة المتأخرة خصوصا خالل فترة الديفوني ومن هنا كانت تسميته باسم عصر األسماك وقد 
 انتشرت منها اربع مجاميع رئيسة :

a. :األسماك الغضروفية 
 بها عظام سوى بعض األشواك .تشبه سمك القرش تتكون هياكلها من مادة غضروفية ال يوجد 

b. : األسماك العظمية 
 وهي اسماك لها قشور عظمية معينية .

c. : األسماك المدرعة 
 يحي تشبه األسماك .فكوك اال انها في بنائها التشر  هي اسماك ذات دروع وليس لها

d. ك الرئوية :ااألسم 
دما شواطئ االنهار عنالزحف كلما تركت لها رئات وزعانف مزدوجة شبيهة باالطراف مكنتها من 

ينخفض منسوب الماء فتتنفس الهواء بواسطة رئاتها ويعتقد ان هذه األسماك تمثل المرحلة األنتقالية 
 الى البرمائيات .
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 الحياة على اليابسة -

 اوال : الحياة النباتية :

التي ظهرت خالل  Psilophytaكان اول انتشار لنباتات اليابسة خالل الحقبة القديمة المتأخرة البسيلوفايت 
السيلوري المتاخر وبلغت قمة انتشارها في الديفوني المتأخر ، وفي نهاية الديفوني ازدادت النباتات األرضية 

غابات من األشجار الطويلة التي نمت فوق انتشارا ملحوظا وانتشرت البرك األرضية انتشارا هائال وكونت 
 ارضية غنية بالسراخس النباتية والنباتات الزاحفة وهي نباتات دائمة الخضرة ولم تكن هناك بعد نباتات زهرية .

مترا(  30ومن النباتات التي لعبت دورا هاما في تكوين طبقات الفحم األشجار الحرشفية التي بلغ طولها )
 انتشرت اشجار طويلة ذات اوراق عريضة تشبه الصنوبريات الحديثة .متر( كما  2وقطرها )

سادت مختلف اجزاء  ة تظرا لموجة الجفاف الطارئة التيوفي خالل البرمي اضمحلت الحياة النباتية األرضي
الكرة األرضية ولم يبقى اال اعداد قليلة من السراخس التي انتشرت في قارة جندوانا واصبحت الصنوبريات اهم 

 األشجار في نهاية البرمي .



 سين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                الجيولوجيا التاريخية                                           د. يا
 التطبيقية                                      المرحلة األولى                                               قسم علوم األرض 

46 
 

 ثانيا : الحياة الحيوانية :

انتشرت الحشرات المجنحة خالل الكربوني المتأخر واشتملت على الصراصير البدائية وحشرات شبيهة 
 سم( وهو يمثل اكبر احجام الحشرات المعروفة . 75بالفراشات المعاصرة وكان لها اجنحة يبلغ طولها )

وجد بقايا لكثير من العناكب والعقارب األرضية وعديدة األرجل ، كما ظهرت ومن المفصليات األرضية ت
 متر( . 3مجموعة من البرمائيات الضخمة خالل البرمي وصل طول بعضها الى )

وفي نهاية الكربوني المتأخر وجدت بقايا لهياكل صغيرة يعتقد انها تمثل أقدم الزواحف المعروفة والتي يعتقد ان 
وقد عاش اغلبها في الصحارى وتكيف القليل منها  منه زواحف حقبة الحياة المتوسطة ،االصل الذي تفرعت 

سم( وكانت اغلب الزواحف اصغر من ذلك  25للعيش في الظروف المائية ولم يتعد اكبرها خالل هذا الزمن )
 بكثير . ومن الزواحف التي كانت سائدة خالل البرمي وهي الجموعة المعروفة بشبيهة اللبائن .
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PERMIAN 
280 to 248 mya 

"The Age of Amphibians" 
 

CARBONIFEROUS 

360 to 280 mya 
Wide-spread of coal swamps 

DEVONIAN 

408 to 360 mya 
"The Age of Fishes" 
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First gawed fishes 
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CAMBRIAN 
540 to 500 mya 

"The Age of Trilobites" 

  Permian Extinction االنقراض في نهاية البرمي

مي وحل محلها انواع اخذ قسم كبير من األحياء التي كانت سائدة في الحقبة القديمة باالنقراض في نهاية البر 
 جديدة من نفس الُشَعب .

ان األختالف بين انواع الكائنات الحية في البرمي والترياسي كان األساس في فصل حقبة الحياة القديمة عن 
ان هذه المتوسطة ، وكانت معظم المجاميع التي عانت من التراجع هي تلك الني تقطن البحار الضحلة حيث 

ام القارات في قارة واحدة وبالتالي فإن الكائنات التي تقطنها اما تكون قد انتقلت لتحالمناطق قد ضاقت بسبب ا
بسبب قذف الى بحار عميقة او انها قد انقرضت .  كما ان التغير الكبير الذي حدث في المناخ خالل البرمي 

الغبار البركاني الذي ادى كميات هائلة من الحمم البركانية في سيبيريا والتي تبعها تكون الثالجات اضافة الى 
يمكن ان يكون قد لعب دورا في التغير الذي حصل قي األحياء الى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير 

 خالل تلك الفترة حيث سادت فترات من الجفاف مناطق واسعة من الكرة األرضية .

 الحياة فيها : الشكل ادناه يوضح سلم الزمن الجيولوجي لعصور الحقبة القديمة واهم اشكال
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 Mesozoic Era حقب الحياة المتوسطة

مليون سنة من تاريخ األرض ،  185وتغطي حوال  مليون سنة  65 الى 250 امتدت هذه الحقبة من الفترة 
وتشمل عصور الترياسي والجوراسي والطباشيري ، تميزت هذه الحقبة بالتجمع وااللتحام المتطرف للكتل 

تي جندوانا ولوراشيا واللتان اتحدتا بدورهما في قارة واحدة هي قارة بانجيا العظيمة ، لكن هذه القارية في قار 
القارة العظيمة قد عانت من التفتت المتطرف الذي انتج نموذجا جديدا لحركة الصفائح وحركتها في نهاية هذه 

 الحقبة .

  Triassic Periodاوال : العصر الترياسي 

 انتشار نتيجة ذلك و(Age of desertification and Aridity)  والقحولة الصحارى بعصر يعرف     
 القديمة الحياة تيحقب بين الفاصل الحد على كبيرة فترة تشغلالتي  (Red beds) الحمراء الرملية الطبقات

 كثرتفقد  المتأخر الترياسى فى، اما  ( Perom-Triassic red-beds) بإسم عرفت،  المتوسطة والحياة
وقد تعرضت الكرة األرضية .   (Pelecypods)بالمحاريات الغنية( Limestone) الجيرى الحجر طبقات

 الى عدة احداث في هذا العصر كما في ادناه :

الحدث األول : في بداية الترياسي بدأ المحيط األطلسي بالتكون ويدل على ذلك صخور البازلت في  .1
واليات المتحدة األمريكية حيث يؤكد تواجد صخور البازلت شرق امريكا الشمالية وخصوصا شرق ال

المعلومات المغناطيسية في هذه الجهة من امريكا ان الصدع كان موجودا في ذلك الوقت ، كما ان 
القديمة تبين ان األنفصام كان في الجوراسي المتأخر ، وان اقدم الصخور التي وجدت الى اآلن من 

فإن امريكا الشمالية والجنوبية قد انفصلتا عن قارة لوراشيا وجندوانا قبل الطباشيري األوسط وبالتالي 
 نهاية حقبة الحياة المتوسطة .

الحدث الثاني : هو التفتيت الذي عانته قارة جندوانا فقد بدأ تكوين المحيط الهندي بفصل األجزاء  .2
جندوانا باقي عن ذلك الهند وكيث انفصلت افريقيا الحالية حالغربية عن الشرقية من قارة جندوانا . 

 . في بداية الترياسي المتأخر 
 ان هذا التفتيت الذي عانته قارة جندوانا كان بسبب نشوء صدوع جديدة واحواض محيطات جديدة .
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الحدث الثالث : بدا الجزء الغربي من جندوانا )امريكا الشالية والهند وافريقيا وربما الصين( بالتحرك  .3
منطقة اإلستواء بينما بقيت استراليا والقارة القطبية الجنوبية في مناطق خطوط الى الشمال الى 

 العرض العليا القريبة من األقطاب .
الحدث الرابع : كانت كل ترسبات الترياسي طبقات حمراء قارية تغطي معظم جبال روكي الجنوبية  .4

 هادي بترسبات بحرية .وهضبة كلورادو واجزاء كبيرة من اوربا بينما تميزت حواف المحيط ال
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  Jurassic Periodثانيا : العصر الجوراسي 
 الى ادافئ المناخ اصبحمنه  االوسط العصر بداية مع ولكن قاحال الجوراسي عصر بداية فى المناخ كان   

 امريكا) العالم من عديده مناطق فى وفحم سوداء طبقاتتكون  الى ادى مما ماء بخار وجود مع رطب
 كثرة الى المناخ تحسنادى ، وقد  (مصــــرو  افريقيا جنوبو  استرالياو  الصينو  الهندو  سيبيرياو  اوروباو  وغرينالند

 باحداث عدة اهمها :الذي تميز هذا العصر  فى الحياة وتنوع
 الحدث األول : اخذت احواض المحيط الهندي واألطلسي باإلتساع اكثر . .1
الحدث الثاني : كان هناك عودة للبحار القارية بشكل واسع اإلنتشار ، واول بحر من هذه البحار  .2

الذي اخذ بالتقدم في نهاية الترياسي وبداية  في امريكا الشمالية Zuni Seaهو البحر الزوني 
 الجوراسي حيث كان يتقدم في المحيط الهادي وخليج المكسيك .

ة الباسفيكية )شرق المحيط راسي ادى التصادم بين شرق الصفيحجو في نهاية الالحدث الثالث :  .3
الهادي( والحافة الشمالية الغربية المتحركة إلمريكا الشمالية الى تكون ما يعرف بحركة نيفادا 
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التي ادت الى تكون جبال سيرا نيفادا في امريكا الشمالية  Nevadan Orogenyالبانية للجبال 
 ية السواحلية في كندا .وكذلك تكون السالسل الجبل

الحدث الرابع : انتشرت البحار القارية في اوربا من اإلمتداد الشمالي للمحيط األطلسي المتكون  .4
 حديثا الى بحر التيثس ما عدا بقايا جبال الحركة الهرسينية في اوربا الشرقية .

نا بطغيان بحري هائل : تأثر الصفائح القارية األفريقية التي تمثل لب قارة جندواالحدث الخامس  .5
في الجوراسي وذلك نتيجة إلنفتاح المحيط الهندي واألطلسي ، واكثر منطقة تعرضت للطغيان 

 البحري هو الساحل الشرقي والساحل الشمالي ألفريقيا خصوصا الجزائر .
 الحدث السادس : انفصلت القارة القطبية الجنوبية واستراليا عن قارة جندوانا . .6
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  Cretaceous Periodثالثا : العصر الطباشيري   

 اهم الحداث خالل الطباشيري هي :

 الحدث األول : بدأت امريكا الشمالية باإلنفصال عن قارة لوراشيا . .1
الحدث الثاني : بعد اإلنحسار القليل للبحر الزوني في نهاية الجوراسي والطباشيري المبكر بدأ ايضا  .2

المحيط الهادي وفي خليج المكسيك والتقى الفرعان في نهاية الطباشيري واديا بالتقدم مرة ثانية في 
 الى فيضان جميع ما يسمى في الوقت الحالي بالسهول العظمى .

الحدث الثالث : في نهاية الطباشيري وبداية الباليوسين من حقبة الحياة الحديثة كانت الحركة  .3
هي المسؤولة عن تشويه كل  Cordilleran and Laramide Orogenyالكورديليرينية واآلراميدية 

وتكوين جبال الروكي نتيجة إلستمرار التصادم بين الصفيحة الساحل الغربي ألمريكا الشمالية 
 الباسفيكية والجزء الشمالي الغربي من امريكا الشمالية .

اوربا عبر غرينالند الحدث الرابع : في نهاية الطباشيري كانت امريكا الشمالية ال تزال متصلة مع  .4
واستراليا مع القارة القطبية ، اما األمريكيتان الشمالية والجنوبية فقد انفصلتا بواسطة خليج المكسيك 

 عدا بعض األجزاء الضيقة عبر جزر مضيق بنما .
الحدث الخامس : كانت اهم ترسبات المحيط األطلسي في تلك الفترة متمثلة بترسبات للحجر الجيري  .5

 ت والسجيل الجيري .والمتبخرا
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  Life during Cenozoic Eraالحياة في الحقبة االمتوسطة 

  Life during Triassic period الترياسى العصرالحياة في  .1

وقد ،  السيرتيتى الدرز خط ذات (Ceratites)  سيراتيت من (Ammonite) األمونيت مرة ألول فيه ظهرت
 التىو  موجودة كانت الرأسقدميات من انواع كذلك،  الترياسى العصر بنهاية تماما األمونيت من النوع هذاانقرض 
 مثل بكثرة موجودة اخرى فقاريةال حيواناتهناك  كانت. و  الجوراسى العصر فى ذلك بعد وسادت انتشرت

والفورامنيفرا القاعية  Echinoidsوشوكيات الجلد Brachiopods و المسرجيات  Pelecypodsالمحاريات 
Benthic foraminifera . 

 انتشار نتيجة سئيةكانت  يبدوعلى ما  الحفظ طريقة ولكن بكثرة موجودة النباتات كانت اما على اليابسة فقد
 انتشرت لغابات( Petrified wood) للنخيليات متحجرة نباتات كما تواجدت  Red bedsالطبقات الحمراء القارية

 والقطر م 30 حوالى الشجرة طول وصلوقد  Arizona forests اريزونا بغابات عرفت، بامريكا اريزونا والية فى
 . م3 حوالى

 البرمائيات مملكة إنكسار بعد وذلك (Reptilian Dynasty) الزواحف مملكة بدأت الترياسى فى
(Amphibians/Labyrinthodonts) مثل الزواحف وكثرة البرمى العصر نهاية فى الشامل الدمار بسبب 

 فى ظهرت التى الثديات ةهشبي الزواحف، كما استمرت  (Crocodile)  بالتمساح الشبية  (Phytosaurs)زاحف
 من النوع انقرض هذاوقد  روسياو  اوروباو  افريقيا جنوب من كل فى Cynognathus مثل الترياسى الى البرمى

 العصر بداية فى (Mammal) ثديى حيوان اول لظهور الطريق مهد ربماو   الجوراسى العصر بداية مع الزواحف
 . الجوراسى

تعنيان باللغة العربية  التينيتينمن كلمتين  حيث اشتق اسم ديناصور الترياسى العصر فى ديناصور أول ظهور
  Dinosaurs (= deinos, terrible + sauros, reptile < الزاحف المشكلة 

 لحفظ ذيل وله قوية ارجل على محمولتين قدمين على يقف  Kangaroo بالكنغر شبيه الترياسى ديناصور كان
  Plateosaurus مثل التوازن
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 منظر لشكل األرض فى العصر الترياسى 
 (�ذات�األوراق�العريضةFernنبات�من�الصنوبر)�-1

 (�Cycadنبات�من�السراخس�)-2

 (Coniferنبات�من�النخيليات�)�-3

 (Dinosaurزاحف�بدائى,�ربما�جد�للديناصور�)�-4

  ((Podokesaurus, 1 m longديناصور�صغير��-5

 م��7(,�طوله�حوالى�Plateosaurusاكبر�ديناصور�فى�الترياسى�)�-6

 (Cynognathusديى�شبيه�بالزواحف�)ثحيوان� -7
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  Life during Jurassic Periodالحياة في العصر الجوراسي  .2

النخيليات  وكذلك منغولياالو  الماء زنابقو  الصنوبريات مثل نباتات الجوراسى غابات فى منتشرة النباتات كانت    
Cycadeoides . 

 عقرب  )الذباب والمثل نوع 1000 حوالى وصلت الىحيث  الجوراسى فىفقد تنوعت تنوعا كبيرا  الحشراتاما 
   بيضاءال نملةمغزل والخنافس والجنادب والصراصير وال أبوالطائر و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا سمى لذلك،  الهواء وحتى والبحر البر غزت التي Dinosaursات الديناصور المتمثلة ب الزواحف انتشرت
 ،   Age of Reptiles الزواحف بعصر العصر

 :مجاميع عدة هي  الزواحف حيث تضم

 ( من العصر الجوراسىDragonfly) ابو مغزل حشرة

(Protolindenia) 
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: مثل عدوانية غير كانت بذلك وهى( Herbivorous) النباتات على تتغذى برية ديناصورات .1
Brontosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus  ،طن 50 والوزن م25 طولها وصل . 

   ,Ceratosaurus,      Allosaurus :مثل (Carnivorous) اللحوم على تتغذى ديناصورات .2

 
 

Diplodocus 

 طن,�من�والية�كولورادو�بامريكا�11م�والوزن�17الطول�

Brachiosaurus brancai 

 م,�من�والية�كولورادو�بامريكا17الطول�

 -والمستنقعاتتعيش على البر وفى البرك  -ديناصورات من العصر الجوراسى

 �تتغذى على النباتات

Allosaurus 

 م10الطول�
Ceratosaurus nasicornis 

 �)�تنزانيا( طن�,�من�والية�كولورادو�بامريكا�ومن�افريقيا�1الوزن�� م,6الطول�

 -تعيش على البر وفى البرك والمستنقعات -ديناصورات من العصر الجوراسى

 �(Meat eaterآكالت لحوم ) 
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 مثلحيث كان له جناح ،  Pterosaur (winged reptile)  مثل األجنحة ذات الطائرة الزواحف .3
 . سم120 احيانا طولها وصل، الخفاش
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 Plesiosaurs and) مثل العصر ذلك فى ذروتها  بلغت حيث Marine reptile البحرية الزواحف .4
Ichthyosaurus) 

 

 . العصر ذلك فى كذلك سجلت البحرية والسلحفاة التمساح .5
 صخور فى– Archaeopteryx  اسمه سجل طائر اول، الطيور ظهور أول كان الجوراسى فى .6

 . بالمانيا الجوراسى
  Mammals الثديات ظهور .7

Plesiosaurus brachypterygius 

 جوراسى انجلترا, المانيا, شرق افريقي, أمريكام,  فى 5الطول 

Stenopterygius 

 (Ichthyosaurusesزاحف�بحرى�)

 م�يعيش�مثل�الدولفين3وصل�طوله�
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بأنواعها كاالمونايت والمحاريات والمسرجيات والرأسقدميات والبطنقدميات والمرجان  فقاريةالال الحيوانات ازدهرت
بعصر  سمى لذلك العصر ذلك فىذروتها  Ammonitesحيث بلغت األمونايت  وشوكيات الجلد السداسي 

  Planktonic Foraminifera (الهائمةالطافية ) الفورامينفرات ظهر كما  Age of Ammonitesاألمونايت 
 ألول مرة في هذا العصر .

 

 
 
 
 
 

 

 Archaeopteryxطائر    
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  Cretaceousالحياة في العصر الطباشيري  .3
التي  Radiolariaتمثلت الحياة البحرية في الطباشيري بسيادة المتحجرات الشعاعية)الراديوالريا( 

، كما انتشرت الفورامنيفرا خالل هذا العصر واستمرت لوقتنا الحالي ، اما  تتكون اصدافها من السليكا
الفورامنيفرا الطافية فقد اصبحت مهمة في المضاهاة إلزدهارها في صخور العصر الطباشيري ، ومن 

  Orbitoidesالشكل الفورامنيفرا الكبيرة التي ظهرت في الطباشيري هي الفورامنيفرا القرصية 
التي تعتبر من المتحجرات الدالة على البحار القارية  Alveolinides والفورامنيفرا المغزلية الشكل

 الضحلة .
وقد تراجعت المسرجيات في تواجدها خالل هذا العصر بينما اصبح األمونايت يمتلك خط درز 

في الطباشيري واصبح السطح  في الترياسي والذي تعقديختلف عن ذلك الذي كان خط درز بسيط 
 الخارجي للصدفة اكثر زخرفة .

اما على اليابسة فقد وجدت النباتات الزهرية الراقية المغطاة البذور في منتصف الطباشيري والتي في 
نهاية العصر الطباشيري اتخذت صورة شبيهة بالصورة الحديثة كتواجد الشجيرات واألشجار فصلية  

 . هذا العصر اللبائن العليا اضافة الى ظهور الطيور وقد ظهرت خاللالخضرة . 
 انحدرت الحياة وانقرضت انواع كثيرة من االحياء واهمها الديناصورات .في نهاية العصر الطباشيري 
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Eon Era Period Event 

Upper 

98-65 mya 

Ended with large mass 

extinction (K-T extinction) 

Chalk deposition 

Cretaceous 
146 to 65 

mya 
Lower 

146-98 mya 
Dominance of youth dinosaurs. 

Jurassic 
208 to 146 mya 

 

Age of dinosaurs and 
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Triassic 
248 to 208 mya 

 

Age of desertification and 

aridity. 

First appearance of dinosaurs, 

mammals, and 

crocodyloformes. 

 

  Mass extinction during Mesozoic Eraانقراض األحياء في نهاية حقبة الحياة المتوسطة 

هناك خالف كبير بين علماء الجيولوجيا حول األسباب التي ادت الى انقراض األحياء نهاية هذه الحقبة ، وهناك 
عدد كبير من األدلة التي تشير الى ارتطام نيازك كبيرة بسطح األرض )منطقة خليج المكسيك( في نهاية هذه 

عان البحار والمحيطات مما ادى الى انقراض الحقبة مما تسبب في ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وتسخين قي
يمكن ان يكون بسبب الفعاليات البركانية الشديدة األحياء ، بينما يرى اخرون ان اإلنقراض الهائل لألحياء 

 وانحسار المياه القارية اضافة الى التغيرات المناخية في تلك الفترة .

 على األرض خالل الحقبة المتوسطة والشكل ادناه يوضح اهم األحداث والتطورات التي طرأت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 سين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                الجيولوجيا التاريخية                                           د. يا
 التطبيقية                                      المرحلة األولى                                               قسم علوم األرض 

64 
 

   Cenozoic Era     الحديثة الحياة ةحقب

 الحياة حقب بداية فىوقتنا الحاضر .  الى ماضية سنة مليون 65وتمتد من  مباشرة المتوسطة الحياة ةحقب علوت
 ،  بأنواعها والحيوانات النباتات كل إلنتشار مناسب معتدال -دافئا كان المناخ( Paleocene-Eocene) الحديثة

  ،( والجنوبى الشمالى) ينبالقط على ثالجات وجود عدم مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحديثة الحياة ةحقب بداية في تعرية لها حدث Laramide Orogeny اثناء تكونت التى العالية الجبالان 
  . األيوسين عصر حتىاستمرت و 

نتيجة تشقق القشرة  السويس وخليج األحمر البحر ظهر جوسينليو األ عصربداية و  األيوسين عصر نهاية وفي
 عـصر فى الحقا العقبة خليج ظهراألرضية بسبب تباعد الصفيحة العربية عن الصفيحة األفريقية ، كما 

 . يوسينالبال

التي صاحبها نشاط  للجبال البانية الحركات( يوسينالبال نهاية وحتى يوسيناالم -جوسينليو األ من) ذلك بعد بدأت
، اسيا فى الهيمااليا، و  اوروبا فى األلب) مثل جبال سالسل ظهرت لذلك ، العالم من عدة مناطق فىبركاني 

  ( .امريكا جنوب فى (Andean) أنديانو 
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 النباتات هجرةمما ادى الى  االقطاب على الثالجات ظهرت( Middle Miocene) المتوسط يوسيناالم بداية معو 
 اصداف فى 18O/16O نسبة وقد دل على ذلك اإلستوائية المناطق الى القطبية مناطقال من الدافىء المناخ ذات

 منتظمة بصورة تتذبذب( األقطاب) الثالجات هذه على( Ice) الثلج كميةحيث كانت  Foraminifera الفورامينفرا
(Fluctuate )والشمس لالرض الكونية المدارات تغير نتيجة (Orbital forcing)  على الثلج يزداد عندما، و 

 غير عصربال يسمىيحدث ما األقطاب على الثلج يقل عندما و( Glacial Age) جليدى عصر يحدث األقطاب
 . (Interglacial Age) جليدىال

 

   

 

 

 

 

 

 

 جبل مضيق انغالق نتيجة  المتوسط للبحر جفاف( سنة مليون 5.33  – 5.96) يوسيناالم نهاية فى حدث
 . م 1000 حوالى سمكها وصل المتبخرات منسميكة  طبقات ترسيب مث سنة ، 630000 حوالى لفترة طارق

 الجنوبية القطبية القارة عنانفصلت و  الشرقى الشمال نحو األسترالية القارةتحركت  الحديثة الحياة حقب بداية فى
(Antarctic )عصر بداية مع الحالى وضعها واخذت Pliocene فى بأسيا لتصطدم الهندية القارة تحركت كذلك 

 سالتثي محيط حجم صغر ذلك إثر على، و   Himalaya الهيمااليا جبال سالسل لتكون  Pliocene عصر
(Tethys Ocean )المتوسط بالبحر اليوم يعرف ما اإل منه يبقىولم  تماما لينغلق Mediterranean Sea .   
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 (Pleistocene)يستوسينالبال عصر هو الجليدية وغير الجليدية الفترات فيها سجلت التى العصور اهم ومن
 حيث، سنة 18000  حوالى من  Last Glacial Maximum االرض على جليدى عصر آخر كان حيث

 Interglacial) في نهاية فترة غير جليدية نعيش نحن، اما اآلن ف األرضيه الكرة ثلث حوالى الجليد غطى
period) .  
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 Life during Cenozoic Eraالحياة في الحقبة الحديثة 

،  ملحوظ كبير تغير بدون الحديث العصر الى الطباشيرى العصر ذمن Invertebrate فقاريةالال امتدت الحياة
 Mammals)اللبائن(  الثدييات تطور و سيادة هى الحديثة الحياة ةحقبالتطور الحياتي خالل  احداث أهم منو 

 شعر لها عامة بصفة الثدييات، و  Age of mammals سميت بعصر اللبائن لذلك ةالحقب هذه فى انتشرتالتي 
 :انواع ثالث الىاللبائن  تنقسم . اللبن صغارها تغذيو  جسمها على

 النمل آكل القنفذ  مثل البيض بفقس تخرج الصغارحيث  (Monotremes) البياضة الثدييات .1
(Echidna or Spiny Anteater)  . 

 الكنغر . مثل (Marsupials)  الكيسية الثدييات .2
 من كون، اذ تت ووفرة شيوعا االكثر الثدييات وهي( Placental mammals)  الشيمية الثدييات .3

 :هااهم رتبة 20 حوالى
 الحافر ذات الحيوانات رتبة Artiodactyla (even-toed ungulates) الغزال مثل  

 . والخنزير  واألغنام واألبقار والجمال والماعز
 الحافر ذات الحيوانات رتبة Perissodactyla (odd-toed ungulates) الحصان مثل 

 . (Rhinoceras) والرينوسيراس
 اللحوم آكالت رتبة  Carnivora (carnivores) والدب  القطط مثل . 
 الحوتية الحيوانات رتبة  Cetacea فين .الحوت والدول مثل  
 الحشرات آكالت  رتبةInsectivora (insect-eaters) .  
 ذوات الممصات رتبة Proboscidea` . مثل الفيل والماموث   
 العليا الثدييات رتبة   Primates والقرد وحيوان الهبار اإلنسان مثل . 

 Geologic history of Mammalsالجيولوجي للبائن  تاريخال

 مثل الزواحف من القليل اال الحديثة الحياة ةحقب الى يعبر لمالذي حدث في نهاية الطباشيري   نقراضاإل بعد
 في الثدييات تبدأ Cenozoic Era  الحديثة الحياة شمس بداية مع، و   السحالى، السلحفاة، الثعابين، التماسيح
 الى عبرت ثم الطباشيرى فى واستمرت الجوراسى العصر بداية فى ظهرت الثدييات ان معروف، فمن  االنتشار
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ورتبة   Multituberculatesرتبة متعددة الدرنات هى فقط رتب بثالث Cenozoic Era  الحديثة الحياة
 الحديثة الرتب كل وظهرت االنتشار فى زادت ثم Insectivoresورتبة اكالت الحشرات  Marsupialsالجرابيات 

 .  (Paleocene-Eocene)األيوسين -الباليوسين عصر فى

ظهر الحيوان  وكذلك  Prodinoceras اسمه بدائي لبون حيوان اكبر ظهر االيوسين-الباليوسين عصر فى
 األيوسين . بداية فى Eohippus (Hyracotherium)اللبون

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من العصر األيوسينى  Eohippus (Hyracotherium)�حيوان

 ابشمال امريك

وزنه  رمن العصر األيوسينى المتأخ Uintatheriumحيوان 

 كجم 4500حوالى 

من صخور الباليوسين بأسيا وشمال  Prodinocerasهيكل 

 كجم 300م ووزنه حوالى 3ا  طوله أمريك



 سين صالح كريمجامعة تكريت / كلية العلوم                                الجيولوجيا التاريخية                                           د. يا
 التطبيقية                                      المرحلة األولى                                               قسم علوم األرض 

69 
 

Mastodon 

وانواع  Monkeys القرود كما ظهرت( Moeritherium) الفيل جد ظهر  Oligocene جوسينليو األ عصر فى
 . اللحوم آكلة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع من Eurasiaاوراسيا  قارة على بكثرة للفيل اخرى اسالف ظهرت  Mioceneيوسيناالم عصر في
Mastodon  عصر نهاية مع انقرض، وأالسكا سيبيريا طريق عن أمريكا شمال فى وانتشر هاجر ثمPliocene. 

 

 

 

 

 

 

 جوسين المبكرليوأأل-عصر األيوسينمصر اثناء فى  نيلى طول النهر بدلتا اليعيش فى وعل شبه مائيكان  Moeritherium حيوان

 يوسين اخالل عصر الم Eurasiaاوراسيا وهو من نوع الفيلة, ربما انتقل الى 
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( Siberia  سهول) أسيا شمال على بكثرة للفيل اخرى اسالف عاشت  Pleistocene الباليستوسين عصر فى
 من سنة 4000 قبل انقرض، أالسكا و سيبيريا طريق عن أمريكا شمال فى انتشر ثم  Mammoth نوع من

 .اآلن

  

 

 

 

 

 

 

 

سوريا و وفلسطين  العراق كهوف فى Neanderthal النسان نياندرتال احافير وجدتفقد  اما بالنسبة لإلنسان
 تقريبا اآلن من سنة ماضية 100.000 والتي يعود عمرها الى أوروباو أفريقيا وأسيا  شمالو العربية  الجزيرة شمالو 

 . سم 160 وقصير وحشى شكلب االحافير هذه ، وتميزت جليدى عصر آخر بداية عند

 اآلن من سنة 35.000 والتي يعود عمرها قبل بفرنسا  Homo sapiens لإلنسان الحقيقية الحفريات ظهرتكما 
 حفرية عن تماما تختلف وهى اكتشافها مكان الى نسبة Cro-Magnons باسم كذلك عرفتالتي و 

Neanderthal man العصر الحجري األول  حضارة وعرفت اليوم انسان تشبه تماما فهىPalaeolithic . 

 التقدم بدأو تقريبا  اآلن من سنة مضت 10.000 قبللالنسان  Neolithic الحضارات الحديثة بدأتوقد 
(Beginning of Civilization ) وحول راألنها ضفاف علىفي وادي الرافدين ووادي النيل حيث سكن اإلنسان 

  . البحيرات

 سنة ماضية 4000الى  12000الماموث الفترة من 
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 Eve the Common Ancestor of all Humansالبشر أم هى حواء

نتائج  باستخدام وذلك ، بأمريكا Florida Atlantic اطلسي فلوريدا جامعة علماء اليه توصل ما هو العنوان هذا  
 من ينحدرون اليوم البشر كل ان وجدواحيث  Mitochondrial DNAفي المايتوكوندري  تحاليل الحمض النووي

 فى كانت انها كذلك يقولون سنة ، 200.000 حوالى منذ تعيش كانت انها على الحسابات تدل والتى واحدة انثى
 . العالم كل الى اإلنسانى الجنس انتشر ثم أفريقيا

 : Cenozoic Eraوالشكل في ادناه يوضح سلم الزمن الجيولوجي اهم األحداث التي تميزت بها الحقبة الحديثة 

 


