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 المذكرة االولــــــــى

 Historical Geology   التأريخية  الجيولوجيا   

  الجيولوجيا ,الجيوفيزياء,الجيوكيميا    الرئيسية األربعة  األرض  علم فروع  إحدى هي   -:  تعريفها  

  واألحداث   األرضي  الكوكب  تطور  في  العلم هذا  يبحث   حيث ]    التطبيقية الجيولوجيا ,   التأريخية

 -:  اآلتية  الفروع العلم  هذا  ويضم...  الحاضر  الوقت  وحتى  نشأته  منذ  عليه تعاقبت   التي

 

 .   Paleotology ( الحفريات) المتحجرات علم .أ

 .   Stratigraphy  الطبقات علم .ب 

 .   Paleogeography  القديمة  الجغرافيا  .ت 

  الجيولوجيا   علم   من آخرى  الفروع  إليها  تتوصل التي  والمعلومات   النتائج بجمع  العلم  هذا يختص 

  األرض  لها  تعرضت   التي األحداث  وجميع   القديم الجيولوجي  التأريخ عن مفصلة  صورة لتكوين 

  لجميع سجل  هو التأريخية  الجيولوجيا فإن األساس  هذا  وعلى ,   الحاضر الوقت  حتى  نشأتها  منذ 

 ...   والحيوية  والطوبوغرافية والصخرية  الطبيعية  والميكانيكية الحركية  األحداث 

 ذلكـوك(   وغيرها  البيئة) العضوي  غير التطور  بدراسة  التأريخية  اـــــــالجيولوجي تهتم   بإختصار

  ماليين وعبر  نشأتها  ذ ـــــمن األرضية  للكرة حدثا  اللذين (  والنباتات  الحيوانات ) العضوي التطور

 .   هذا  وقتنا  وحتى  السنين 

  حوادث  هـــــب  تؤرخ يــــــــــزمن سلم أو  تقويم  إيجاد  هو   الجيولوجي لمؤرخ واجهت ا   مشكلة  أول

  تقسيم  رــــأخ بمعنى  أو هذا وقتنا  ىــــال األرض  تكوين  منذ  زمنيا   ترتيبا  وترتيبها   األرضية الكرة

 يــــــــــــالزمن بعمره  عصر   أو حقبة كل  يميز زمنية  عصور   أو   أحقاب  عدة  الى  األرض  تأريخ

 ....  المتميزة وأحداثه وخصائصه 

 (    األحافير)  المتحجرات وعلم  الجيولوجي  الزمن

Geologic Time and Palaeontology     

  مثل  الجيولوجية  األحداث  ن ــم بالعديد  سنة مليون    4500 حوالي  قبل تكوينها  منذ  األرض  مرت 

  األرض  صخور ن ـــتكوي  أحداث  ترتيب  محاولة  وعند ,   الجبال وبناء  والقارات   المحيطات  تكوين 

 الغرض  ذاـــــوله  Geologic Time Scale   الجيولوجي  الزمن لحساب  مقياس  الى  نحتاج فإننا 

  النارية  فالصخور األرضية  القشرة  صخور أعمار  لتحديد  طرق  عدة  وهناك,    المقياس  هذا وضع 

ــ الرسوبي الصخور  أما ,  اإلشعاعية الطرق بإستخدام  أعمارها تحديد   يتم  والمتحولة   تحديد  فيتم  ةــ

 .  فيها  الموجودة  المتحجرات  بواسطة   أعمارها 
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   Geologic Time  الجيولوجي الزمن

 .   الصخرية  الوحدة خالله  تكونت  التي  المدى بإنها  الزمنية الوحدة تعرف

,   محددة زمنية فترة يــــــف عاشت  التي  المتحجرات  على  باإلعتماد   الزمنية الوحدة وتحدد 

 -: وكاآلتي  أجزاء الى  الزمنية  الوحدة وتصنف

    Eon  األبد  .1

   Era  الحقب   .2

    Period  العصر  .3

    Epoch(  العهد ) الحين  .4

    Age(   األون)  العمر .5

 Eon  األبد-1

  أو  مئات  عدة  عن لألبد  الزمني المدى يقل ول   الجيولوجي  الزمن مراحل من مرحلة أطول هو 

 -:  هي   أباد  ثالثة   الى الجيولوجي  الزمن  ويقسم,    السنين ماليين من  األلف

 Azoic Eon  الالحياة أبد .أ

   Cryptozoic Eon  الخافية الحياة أبد .ب 

   Phanerozoic Eon  الظاهرة الحياة أبد    .ت 

  وحقب   المتوسطة الحياة وحقب  القديمة  الحياة حقب  هي  أحقاب  ثالثة   الى  الظاهرة الحياة  أبد  يقسم

 .  الحديثة  الحياة

 

 Era الحقب -2

  وهناك   السنين ن ـــــم الماليين بعشرات  مداه  ويقاس إستخداما   الطويلة  الزمنية  الوحدات  أكثر هو 

 -: أحقاب  ثالثة 

   Paleozoic Era  القديمة الحياة حقب .أ

  األرض  عمر ن ـ م مضت  سنة  مليون  245 بحدود  وأنتهى   سنة مليون   570 قبل الحقب  هذا بدأ

  األقدم  نـــم  هي   عصور  ( 6) على  الحقب  هذا ويحتوي   تقريبا   سنة  مليون 253 مقدارها بديمومة

   األحدث  الى
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  را  ــوأخي,    يالكاربون ,   وني الديف ,  السليلوري ,  األوردفيشي ,  الكامبري  رــــــــالعص     األقدم

 . األحدث    .  البرمي  العصر

 

   Mesozoic Era  المتوسطة  الحياة حقب.ب 

  180 مقدارها بديمومة   تقريبا   ة ـــسن مليون  65 قبل وأنتهى   سنة مليون  245 قبل الحقب  هذا بدأ

 األتي  األحدث  الى األقدم  من  هي  عصور   ثالثة على   المتوسطة الحياة حقب  ويحتوي ,  سنة  مليون

  األحدث       اسي الكريت ,   الجوراسي,  سي التريا      األقدم    

  القديمة  اـــجنداون قارة الشمالية  القارة إنفصال -: اآلتية  الجيولوجية  األحداث  الحقب  هذا ميز  وقد 

Gondowana Land  ))تيش  بحر  يسمى   بحر بواسطة  (Tethys  )هائال   ــــ  طوافا أحدث  والذي  

 الحقب  ذاـــــــه ميز  كذلك,  سي الكريتا  عصر في  خاصة  سميكة  ترسبات  الى  وأدى  القارات  عبر 

  القارات  بإرتفاع   الحقب  هذا  وأختتم,    للجبال البانية  األرضية  والحركات   البركانية الثورات  بعض 

   الزواحف رــــــــبعص وسمي  دا  ــــج كبير  بشكل  فــالزواح وإنتشرت  التعرية  لعوامل وتعرضها

Age of Reptiles   . 

   Genozoic Era   الحديثة  الحياة حقب _ ج

  هذا ويقسم   اآلن الى  مستمرا   زال وما  األرض  عمر  من نصف  سنة  مليون 65 قبل الحقب  هذا بدأ

....    Quaternary  يـــــــالرباع والعصر  Tertiary الثالثي العصر هما عصرين   الى الحقب 

   كاآلتي األقدم  من هي (  عهد )  أحايين خمسة  الى  الثالثي العصر وقسم 

 ....   األحدث   وسين ــــالبالي,   المايوسين,  األوليجوسين ,  وسين ــــاألي ,   الباليوسين       األقدم

 .  (الحديث)   ولوسينواله  الباليستوسين الحين  ن ـم إثنان  ىــــال يقسم  يـــــــلرباعا  رـــالعص أما

  نـــــولك القارات  رقعة فإتسعت  العالم  مناطق أغلب في  البحر  إنحسار هو الحقب  هذا  ميز ما  أهم

وحدث  ,    العصورالمختلفة الل خ متعاقبة   فترات  علىالبحر  وإنحسار  حركات  ذلك تلى ما  سرعان

  الذي( Alpine Revolution)   األلبية  الحركة  يـوه األرضية  الحركات  أقوى  الحقب  هذا خالل

  إندفاع ذلك وصاحب  الهماليا  األلب  جبال  مثل العالم يــــف اإلرتفاع الشاهقة  الجبال  معظم  كونت 

  وتميز .  األرض  سطح نــــــم شاسعة  مساحات  غطت   التي  البراكين   نـ م الحمم من هائلة   كميات 

  حين  يــف اإلنخفاض  هذا وإزداد  رارةــالح درجات  يـــف مستمر  بإنخفاض  الحقبة  ذهــــــــه مناخ 

  كبيرة كميات  تراكم   ىـــال أدى  واضح بشكل الحرارة درجات  نسبة إنخفضت  حيث  الباليستوسين 

  الحياة  سجل ويمتاز ( , Ice Age) الجليدي بالعصر سمي  ولذلك  العالم أنحاء معظم  في الجليد  من

   نسبتها تزايدت   ثم   الحاضر الوقت  يـــف تعيش  التي والجناس   العوائل ظهور بداية الحقبة  هذا في
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  التي الكبيرة  الزواحف  أنواع أغلب  وإنقرضت  الحالي  وضعها   الى وصلت  حتى  الزمن تقدم كلما

  بعصر الحقب  ذاــــه وسمي   الحقب  هذا نهاية  في اإلنسان  ظهور وكذلك...    السابقة الحقبة ميزت 

 .  Age of  Mammalia  الثديات 

 

 Period (العصر) الفترة-3

  عصور  ىــال األحقاب  تقسيم   تم لقد ,   الجيولوجي الزمن لقياس تداول    األكثر  الزمنية الوحدة  وهي 

  البيئة عـــم تتكيف  أو  لتالئم  ةـــــــحي كائنات  تطور   أو ظهور وهي  الحياتية التغيرات  أساس على

 ...  القارات  وتكوين الجبال بناء  مثل الجيولوجية األحداث  بعض  وكذلك الجديدة

  مليون    50 بمعدل  سنة  مليون  90 الى سنة  مليون  25 بين  رـــعص  لكل الزمني  دى ـالم يتراوح

  الحياة  ورــــلتط ليكفي  المدى وهذا   سنة  مليون 2 عن   مداه يقل  الذي  الرباعي  العصر  ماعدا سنة

 .  الجليد  وزحف المناخ وتغيير اإلنسان  هوربظ الرباعي  العصر  يمتاز...  

 Epoch الحين -4

  ن ـــم محتواه   تشابه  درجة  حسب  الحين  حدود  وتتحدد   العصر من  أصغر زمنية  وحدة  يـــــــــوه

 .  سنة   مليون 15 للحين  الزمني  المتوسط ويبلغ   حاليا   الموجودة الحية  الكائنات 

   Age  (األون) العمر-5

  التغيرات  في التفاصيل  ن ــم مزيد  على  تحديده   ويعتمد   الزمني السلم في  زمنية  وحدة  أصغر  وهي 

 .   سنة مليون   3-10  بين   الزمني مداه  ويتراوح  والطبيعية  الحياتية

 

   تسميتها وأسباب الجيولوجية العصور أسماء

 ...  فقط  الحديثة  الحياة  حقب   وأحايين  عصور  على المرحلة هذه  في التركيز  سيتم

   Tertiary  الثالثي  العصر -1

   63  اـــمقداره ةـــبديموم  تقريبا   سنة  مليون 2 قبل وإنتهى   سنة مليون  65قبل العصر ذاــــه بدأ

  وأكالت  ةـــــالضخم واللبونات   الخيول وأسالف  الثديات  العصر هذا  يـــــف ظهرت  .  سنة  مليون

 -:  هي  أحايين   5  العصر  هذا يضم ... العشب 

   بديمومة  سنة مليون  58 دود ــــبح  وإنتهى   سنة  مليون  65 منذ  نــــــالزم  هذا  بدأ -: لباليوسينا-أ
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  أقدم  معناها أغريقيين مقطعين  ن ــــم متكونة  انها  جاءت  التسمية... تقريبا   سنة  مليون 7  مقدارها

  في العمر هذا  تمثل كولوش  ن ـــــتكوي صخور....  األولى  الخيول عصر وتمثل الحديثة  األزمنة 

 .   العراق

  21 مقدارها بديمومة  سنة مليون  37 بحدود   وإنتهى  سنة  مليون  58  ذ ــــمن بدأ  -:  األيوسين _ ب 

  معناها أغريقيين مقطعين ن ــم جاءت   التسمية...   الضخمة اللبونات  عصر   ويمثل...   سنة  مليون

 .  العمر هذا  يمثالن  أفانة  وتكوين   الجيري بالسبي تكوين  العراق في ...   الحديثة األزمنة  فجر

 اــــــمقداره  بديمومة  سنة  مليون 24 بحدود  وإنتهى  سنة  مليون 37 منذ  بدأ -:  األوليجوسين_ ج

  عصر   تمثل... قليالا  الحديثة  معناها  أغريقيين  مقطعين نــــــم جاءت   التسمية ...   سنة  مليون  13

 .  كركوك مجموعة وفي  العراق غرب  عنه  في تظهر  العمر هذا طبقات ....  العشب  أكالت 

بديمومــــة   سنة  مليون 5 بحدود   وإنتهى  سنة مليون  24 منذ  نـــالزم ذاـــه  بدأ -:  المايوسين _د 

  اــمعناه ريقيينـأغ مقطعين  نمـــــــــ ةـــــــمتكون ا ــــأنه جاءت   التسمية.  سنة مليون 19 مقدارها

  ذاـــه صخوره   تمثل الجيري  الفرات نـــتكوي ,  للثديات  الذهبي  رــالعص ويمثل  , الحداثة متوسط 

 .  العمر

  ةــبديموم  سنة مليون   2 بحدود  وينتهي  سنة مليون 5 منذ  نـــــــــالزم هذا  يبدأ  -:  الباليوسين _ ه

  معناها قيينيأغر  مقطعين ن ـــــم ةــــمتكون أنها  ىــــعل  جاءت   التسمية...   سنة مليون  3 مقدارها

 .   العمر هذا  تمثل المقدادية  تكوين   صخور...   الماموث  عصر  وتمثل .   حداثة األكثر

 Quaternary  الرباعي العصر -2

  الجليد  ىــــغط  العصر هذا  خالل.    اآلن الى  مستمرا   زال  ول سنة  مليون   2 قبل العصر  هذا بدأ

  الجيرية  األحجار وتكونت  البحار  شواطئ   وعلى  قارية صخوره   معظم...   الجبلية المناطق  معظم

  ظهور  رـــالعص هذا ايميز ــــم أهم ...  Coquina  الكوكينا  مثل األصداف من  المكونة  العضوية 

 ...  الماموث  وإنقراض  اإلنسان

 .  هما   الحين من  2 العصر  هذا يضم 

  سنة  ألف  12 حوالي  ىـــــــال تقريبا   سنة  مليون   2 قبل الزمن هذا يبدأ -:  الباليستوسين -أ

  وآكالت   والجاموس الحصان  العصر هذا  يــــف إنتشر ( Ice age) الجليدي العصر ويسمى  تقريبا  

  يـــف...  جداا   الحديث معناها  أغريقيين  مقطعين من  متكونة  والتسمية  والذئاب  الكالب  مثل  اللحوم

 ...  الثرثار  منخفض مثل  المنخفضات  وبعض  النهرية  المصاطب  تكونت   العصر هذا

  ألف 12 منذ  بدأ  الحديثة  الحياة  حقب  من  األخير الحين  وهو  -: ( الحديث) الهولوسين -ب 

 .   اإلنسان ظهور  عصر   وهو  الحاضر  الوقت  وحتى   سنة
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