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 Paleontolgy  علم الحفريات

ــ ي االزمنة القديمة ثم دفنت فــ ي بقايا او اثار كائنات حية عاشت فـــــــ( هFossilsالحفريات ) ي الصخور بعد  ـــ

(التي تعني كل مايستحرج من االرض سواء كان معدناً او Fossilisالالتينية )ن الكلمة ـــــموتها...اشتق اسمها م

ــ بلوره او حفرية...والعل ــ م الذي يختص بدراسة الحفريات يسمى علـــ او علم    (Paleontologyم الحفريات )ـــ

 المستحاثات او علم المتحجرات او علم االحافيير . 

 

 اهمية دراسة المتحجرات  

ــ تعتبر دراسة الحفريات من االساسيات الهامة في تفهم تأريخ الحياة على سطح االرض ف ي العصور القديمة  ــــــ

 وتطورها...ومن االهمية التطبيقية لدراسة الحفريات مايلي... 

 ف بداخلها .تنتعيين العمر النسبي للصخور المك .1

ــ للحفريات اهمي .2 ( ومقارنتها  Correlationيلة للربط بين الطبقات او مضاهاة الطبقات )ة كبيرة كوســــ

 بعضها البعض.

ــ تعطي دراسة الحفريات معلومات مهمة ع .3 ــ ن بيئة الصخور الموجودة بها مثل درجــ ة حرارة المياه  ـــ

 وملوحتها وعمقها وغيرها من الظروف الطبيعية التي احاطت بعيشها. 

ي العصور الجيولوجية ـــعرف على تغيير المناخ الذي طرأ على االرض فتفيد دراسة الحفريات في الت .4

 القديمة.

ي  ـــــــ( فالحفريات الموجودة فEvolutionساهمت الحفريات بصورة كبيرة في اثبات نظرية التطور ) .5

ذلك امكن ى  ــــــــاعلى التتابع اكثر تطوراً وتقدماً من تلك الموجودة في اسفل التتابع نفسه  واعتماداً عل

العلماء تقسيم الزمن الجيولوجي الى عدة اقسام تتدرج الكائنات الحية فيها من انواع وحيدة الخلية بدائيه 

 والتي تكثر في بحار العصور القديمة الى ان وصلت الى انواع راقية من الفقريات والنباتات. 

 

 

 كيفية حفظ الحفريات  

 -:لحفظ المتحجر البد من توفر الشروط التالية 

ع وغيرها...الن االجزاء ـــــيجب ان يكون للكائن الحي هيكل صلب كالهيكل العظمي , اصداف , قواق  .1

 الرخوه من الكائن الحي تتعرض للتعفن والتحلل السريع بعد موتها.

 المختلفة. ن عوامل التجويهــــي التقليل مــــانطمار الكائن الحي بعد موته مباشرة بين الصخور يؤثر ف .2

ة  ـــــيجب توفر وسط مناسب لحدوث عملية االحالل بين االصل العضوي للكائن الحي والمادة المعدني .3

 الصخرية. 
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 بعد توفر هذه الشروط تحفظ المتحجرات بالطرق االتية..

 Direct preservation الحفظ المباشر .1

 Indirect preservation الحفظ غير المياشر .2

 

  ( ويكون على نوعين :Direct preservation) المباشرالحفظ (1

    -(: Direct preservation with out change) حفظ مباشر بدون تغيير . أ

ي طريقة ــــــــــــه وهــــحيث يحفظ جسم النبات او الحيوان بأجمعه دون حدوث اي  تغيير بعد موت        

ــ السريع للكائن الحي بمجرد موت دفن نادرة جداًويستلزم ال ه حتى ال يتعرض لعوامل التحلل والتعفن ــــــــــــ

ــ ومن االمثله على ذلك حفريات الماموث وهو احد اسالف   الفيل الحديث.. كذلك اكتشاف حشرات قديم ة  ــ

 محفوظه بصورتها والوانها الكاملة.  

   

   -(:(Direct preservation with change حفظ مباشر بحدوث تغيير .ب

 -هو حفظ مباشر ولكن مع تغيير االجزاء الصلبة فيها ويتم بالطرق االتيه:      

ــ تتم  عملية االستبدال ع  -:Replacement))االستبدال  .1 ن طريق احالل معدن ثانوي محل  ــ

ا ينتج ــتدريجياً ممالمواد االصلية للمادة الصلبة ..يتم االحالل تقريباً جزء بجزء او ذره بذره 

ــ عنه تكون صوره طبق االصل للمادة الصلبة م دة مثل استبدال الكلسايت ــــن الماده الجديـــــ

(CaCo3( المكون الصداف الالفقريات بكبريتيد الحديد )Fes2عل )ى شكل معدن البيرايت ـــ

 الطالق. او احالل السلكا بالخشب ويعتبر السلكا من اكثر المواد االحاللية على ا

 

ــ وهو مل -(:petrification) التشبع المعدني .2 د بين اجزاء الهيكل  ـــىء الفراغات التي توجـــ

ــ ( ومperification) بالتحجرالصلب لمواد معدنية جديده وتسمى هذه العمليه  ن امثلتها ـــــــ

ى تصلبه  ـــــــ( وهو خشب تشبع بمواد سليكاتيه ادت الPetrified woodالخشب المتحجر )

 وضغطه.

 

ة بشكل اغشية او اقالم  ـــيتم بهذه الطريقة حفظ المواد العضوي -(:Carbonization)التفحم  .3

ــ رقيقة من الكاربون والتي تبقى بعد عملية تحلل المواد االصليه..وم ن امثلة الكائنات التي ـــــ

 ت . ت واوراق النباتات وبعض القشرياتحفظ بهذه الطريقة الخطيا
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     -( :Indirect preservation) الحفظ غير المباشر( 2

                                                حيث توجد ادله على وجود كائن ر مباشرة ــــــفي بعض االحيان يتم حفظ االحافيير بطرق غي                     

    -تحتاج هذه االدلة للتفسير للتعرف على ذلك الكائن..ومن االمثله على ذلك هي:            و

    -(:Imprint   ,Cast     ,Mold) ةعالقالب , الحشوة , الطب . أ

 ي الصخر المحيط ـــعندما تحدث اذابة كاملة لالجزاء المكونة للحيوان , يتكون مكانها فراغ ف     

 

( Cast)الحشوه  ىء هذا الفراغ بمواد ثانوية لتكوين لـــ(وقد يتم فيما بعد مMold) قالببها يسمى  

يتم ضغط  ـــــــام(عندImprint) ةعالطب عادة تتكونوالشكل االصلي,فس لنوهي صوره معكوسه 

ــ ثم يتم مل، الته زالرمل الرطب وبعد ذلك يتم اوفي الطين ا الكائن الفراغ المتكون برواسب   ىءـــــ

 اخرى. 

   -(:Trace Fossils) احافيير االثر .ب

 ( Burrows) واالنفاق ( Trails)والجّرات ( Tracks) اثار االقدامي عبارة عن  ـــــــــــوه         

ا االنفاق ـتتكون اثار االقدام والجّرات نتيجة تحرك بعض الحيوانات فوق الرواسب اللينه , ام

م حفظها وذلك بملئها برواسب اخرى فيما بعد ولهذه ـــــــفتحفرها بعض الكائنات الحفاّره ويت

ن  ى وجود كائنات ذات اجسام لينة مثل الديداـــاالنفاق اهمية كبرى حيث يستدل بواسطتها عل

 Vertical) انفاق رأسيه )عامودية(والتي ال تحفظ كأحافيير... وهناك نوعان من االنفاق , 

Burrows )وانفاق افقيه (Horizontal Burrows .) 

 

    -(:Chemical Fossilsاالحافيير الكيمياوية ) .ت

 

ذه  ــــــوية اعتبرت هـي بعض صخور ماقبل الكامبري اثار الحماض عضـــــوجدت ف       

 ة. ــــــاحافيير كيمياوي

 

   -(:Gastrolites) الحصى المهضوم .ث

                                                                                  

ع كبيرة من الحصى لكي ــــــيبدو ان بعض الديناصورات العمالقة قد تقوم بابتالع قط        

ع هياكل ــــــــطعام لتسهيل هضمه وقد وجدت قطع من الحصى ميساعدها في عملية طحن ال

 بعض الديناصورات.... 
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 تصنيف المتحجرات  

م عدد  الى  المملكتين  من  كل  وتصنف  النباتية  والمملكه  الحيوانية  المملكه  الى  اساساً  الحية  الكائنات  ن  ـتقسم 

 ( Phylum)مفردها الشعب 

(  Order)مفردها  الرتب  ( وتنقسم بدورها الى عدد من  Class)مفردها  الصفوف  ينتمي الى كل شعبة عدد من   

( ويتكون كل  Genus)مفردها    االجناس  ( ويتبع كل عائلة عدد من Family)مفردها  عوائل  والرتب تنقسم الى  

 (.Species)االنواع جنس من عدد من  

ء المتحجرات بأنه مجموعة من االفراد او نظام لتجمع افراد متشابهه ( من قبل علماSpecies)النوع  وقد عرف  

او بصوره محتمله او تكون معزوله تكاثرياً عن اي   الشكليه الفسلجية والتي كون متزاوجه خفيفاً  في الصفات 

 تجمعات او انظمه متشابهه تحت الظروف الطبيعيه.

 -الحيوانية مرتبة على اساس السلم التطوري لها : الحياتية للمملكه الشعبفيما يلي اهم 

 .  (Phylum Protozoa)  شعبة االوليات .1

 .   (Phylum Porifera) شعبة االسفنجيات .2

 .  (Phylum Coelentrata) شعبة جوفيات المعي .3

 ,  (Phylum Bryozoa)شعبة الحيوانات الطحلبية  .4

 .  (Phylum Brachiopoda)شعبة عضويات القدم  .5

 .  (Phylum Mollusca) )النواعم(شعبة الرخويات .6

 .  (Phylum Arthropoda) شعبة المفصليات .7

 .  (Phylum Echinodermata) شعبة شوكية الجلد .8

 .  (Phylum Vertebrata) شعبة الفقريات .9

 

 

 

 التفاصيل في مرحلة متقدمة ان شاء هللا
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