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 هفتم فصل

ثاری از گذشته زمین  آ

اند، به آثار و بقایای بدن گیاهان و جانوران قدیمی که پس از مرگ، در بین رسوبات دفن شده:  فسیل یا سنگواره

 گویند.می فسیل یا سنگواره

  نکته:

 است. شدهگرفتهچیزی از طریق حفاری  درآوردنبه معنای « فسیلیس » فسیل از کلمه التین 

 های رسوبی : طرز تشکیل سنگ

 یوسیلهبهها آن یخردشدهشوند و ذرات ی مانند آب، تغییرات دمایی و ... خرد میهای سطح زمین در اثر عواملسنگ

های الیه تدریجبهشوند و انباشته می همرویها حمل شده و دریاها و اقیانوسها، رودخانه، یخچال و باد به سمت دریاچه

 شوند ومی وسختسفتهای باالیی، زمان در اثر فشار و وزن الیه باگذشتهای رسوبی آورند. الیهرسوبی را به وجود می

 آورند.های رسوبی را به وجود میسنگ

ها و ... موجودات آبزی ها، اقیانوساست، در دریاها، رودخانه راگرفتهفی زمین را آب دانید که بیشتر سطح کرهمی

ها زندگی های رسوبی، اجساد موجوداتی که در آن آبو تشکیل الیهشدن  نشینتهزمان با کنند. همفراوانی زندگی می

 دهند.را تشکیل می فسیل دارهای رسوبی سنگمانند و کنند بین رسوبات باقی میمی

ی زمین اهمیت ی گذشتهی تاریخچهبرای مطالعه داشتن فسیلو  بودن الیهالیههای رسوبی به دلیل سنگ نکته:

 زیادی دارند.

 های رسوبی : سنگ هایویژگی

 گیرند.قرار می همرویها به ترتیب قدمت اند و این الیهالیههای رسوبی الیهسنگ -1
ها، ، عمق آب، چگونگی گسترش آبوهواآبی اطالعاتی را دربارهتوانند می گیریشکلهای رسوبی در هنگام الیه -2

  میزان شوری و شیرینی آب و ساکن یا متالطم بودن آن در خود ثبت کنند.
دارند و  دورنگه کنندهتجزیهعوامل  تأثیرتوانند بقایای جانداران را از می گیریشکلهای رسوبی در هنگام سنگ -3

 شوند.ها ماندن فسیل جایبهسبب 
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 شرایط الزم برای تشکیل فسیل: 

های آهکی و هایی با پوستههای سخت مانند استخوان، دندان و صدفکه در بدن خود دارای بخش جاندارانیجسد  -1

 شوند.سیلیسی باشند، بیشتر به فسیل تبدیل می
ی دیگر موجودات زنده ها وهایی که دور از اکسیژن هوا، آب، گرما، باکتریجسد جانداران در محیط قرار گرفتن -2

 کند.کند و شانس تشکیل فسیل را بیشتر میفوری جسد جلوگیری می فاسدشدناست. از 

 های مناسب برای تشکیل فسیل: مکان

از  سادگیبهی جانداران فراهم نبوده است و اجساد بیشتر جانداران قبل از تشکیل فسیل شرایط فسیل شدن برای همه

شود، ولی تعداد ها و ... ( فسیل یافت میها، بیابان. در بیشتر جاهای زمین ) دریاها، خشکیدانشدهتجزیهبین رفته و 

های فسیل در محیطهاست، چون شرایط تشکیل ها و خشکیها بیشتر از بیاباندر دریاها و اقیانوس پیداشدههای فسیل

 هاست.ها و خشکیتر از بیابانها مناسبها و اقیانوسرسوبی مانند دریاها و دریاچه

ها به دلیل وجود عوامل مخربی مانند نور و گرمای مستقیم خورشید ها و کوهستانهای خشکی مانند بیاباندر محیط

 گذاری شدیدرسوبها به دلیل رود، ولی در دریاها و اقیانوساز بین می سرعتبهاکسیژن هوا، باد و ... جسد جانداران 

 شود.های بیشتری یافت می، فسیلتعداد تنوع جاندارانو 

 های مناسب برای تشکیل فسیل: محیط

 هاباتالق -6صمغ گیاهان  -5 فشانیآتشخاکسترهای  -4ها مرداب -3های طبیعی یخچال -2های دریایی محیط -1

 معادن نمک  -9ها دریاچه -8مواد نفتی  -7

 شوند:کیل میهای زیر تشها معموالً به یکی از روشفسیل های تشکیل فسیل :راه

 فسیل شدن اعضای سخت : -1

های روند اما قسمتاز بین می کنندهتجزیهعوامل  جسد توسطهای نرم گاهی اوقات پس از مرگ موجود زنده، قسمت 

قبل از  کنند ومیبیشتری مقاومت  زمانمدتسخت و مقاوم بدن، مانند فلس، استخوان و صدف در برابر عوامل فساد 

های سخت بدن شوند، در این صورت فقط قسمتتوسط رسوبات پوشیده شده و به فسیل تبدیل میکه از بین روند آن

 .اندشدهتبدیلجاندار به فسیل 
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 توانند به این روش به فسیل تبدیل شوند.ی آهکی یا سیلیسی نیز میدارای پوسته سلولیتکآغازیان  نکته:

  فسیل شدن اعضای نرم ) فسیل کامل ( : -2

»  به آن دسترسی نداشته باشند کنندهتجزیهدر یک محیط قرار بگیرد که عوامل مخرب و اتفاقی  طوربهوقتی جانداری 

 شوند.های نرم بدن نیز فسیل میماند. در این صورت حتی قسمتاز آن باقی می« فسیل کامل 

های طبیعی سیبری های به دام افتاده در یخچالماموت مانند یامانند به دام افتادن حشرات در صمغ یا شیره گیاهی کاج 

های قیرهای طبیعی کالیفرنیا و یا بقایای جانداری به نام رینوسروس در رسوبات یا ببرهای دندان شمشیری در حوضچه

 ها دارای گوشت و پوست کامل نیز هستند.آغشته به قیر و مواد نفتی شرق لهستان که بعضی از آن

  ینی :فسیل شدن به روش جایگز -3

به داخل این رسوبات،  زیرزمینیهای های سخت بدن جانداران در رسوبات دفن شوند، هنگام نفوذ آباگر قسمت

هایی از مواد معدنی موجود در آب زیرزمینی هایی از جسد جانداران در آن ، مولکولزمان با حل شدن مولکولهم

معدنی موجود در آب  موادشود و جای آن را حل میپس از مدتی جسد جاندار کامل  ترتیباینبهشود. جایگزین آن می

های سخت جاندار داده شود، ترکیبات شیمیایی مواد که تغییری در شکل ظاهری سمتگیرد. یعنی بدون اینمی

 شود.آن عوض می یدهندهتشکیل

 های حاصل از آثار موجودات زنده :فسیل -4

رفتن ) ردپا (، خزیدن، استراحت کردن، النه،  راههای زیستی جاندار مانند شواهدی از گاهی آثار باقیمانده از فعالیت 

 .گرددیمهای جانوران حفار و ... به فسیل تبدیل داالن

 فسیل شدن به روش قالبی : -5

گیرد. اگر فقط آثار و شکل انجام می «قالب داخلی » یا « قالب خارجی » تواند به دو صورت این نوع فسیل شدن می 

قالب » و به فسیل تبدیل شوند،  ماندهیبرجاها و اجزاء سطح خارجی صدف یا اسکلت جاندار در رسوبات برجستگی

صدف  داخلمواد و رسوبات نرم به  کهیدرصورتآید. شود و فسیلی به شکل جاندار اولیه به وجود میتشکیل می« خارجی 

را به « قالب داخلی » یا اسکلت جاندار نفوذ کند و آثار سطح داخلی بدن جاندار در رسوبات ثبت و سپس سخت شود، 

 .آوردوجود می
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 هاکاربرد فسیل

» ها که برخی از فسیل ها و دریاهای گذشته ( :ی خشکیگذشته زمین ) محدوده یدربارهاطالعاتی  -1

های خاصی های راهنما دارای ویژگیگیرند. فسیلقرار می مورداستفادهشوند. بدین منظور نامیده می« فسیل راهنما 

شوند، تشخیص جا پیدا میها در همهاند. این فسیلها ارزش زیادی قائلنهستند به همین دلیل فسیل شناسان برای آ

 اده است نه پیچیده .های موجود آن فراوان است و متعلق به جاندار ستر است و نمونهها آسانآن

زمان طوالنی از بقایای جانداران تشکیل  باگذشتهای فسیلی سوخت های فسیلی(:انرژی )سوخت ینتأم  -2

سنگ، نفت و گاز از فسیل جانداران مختلف استفاده شوند زمین شناسان برای شناسایی و اکتشاف ذخایر زغالمی

 کنند می

 نفت و گاز:ی احتمال ذخایر مراحل بررسی و مطالعه

های هوایی و شواهد ای، عکسهای فسیلی با استفاده از تصاویر ماهوارههای مستعد وجود ذخایر سوختالف( تعیین محل

 های دورسنجیای و دیگر روشب( بررسی احتمال وجود ذخایر با استفاده از امواج لرزه شناسی در سطح زمینزمین

اولیه و جهت اطمینان از کیفیت  تأییدهای سنگی اعماق زمین در صورت از الیه بردارینمونههای اکتشافی و پ( حفر چاه

 شده.های برداشتبینی موجود در نمونههای ذرهی فسیلت( مطالعه و کمیت ذخایر مذکور.

ی غربی آفریقا و ها خصوصاً اثبات به هم چسبیده بودن حاشیهفسیل یبامطالعه ها:جایی قارهاثبات جابه -3

 اند.از هم دور شده کرهسنگهای شرقی آمریکای جنوبی که به علت حرکت ورقه یحاشیه

اند، مثالً ی سنی مشخصای محدودههای راهنما دارفسیل ی زمین:ی پوستهدهندههای تشکیلتعیین سن الیه -4

همین حدود های دربرگیرنده آن نیز دارای سنی در سال قبل باشد، سنگ 120اگر فسیل دایناسوری مربوط به 

 های سنگی به موارد زیر توجه دارند:هستند. دانشمندان در تعیین سن الیه

 شرطبهتر است، البته های پایینی خود جوانتر از الیههای رسوبی، هر الیه از الیه باالیی خود قدیمیالف( در توالی الیه

 ( نشده باشند.خوردهچینهای رسوبی وارونه )الیه کهآن
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ها باید ی آنتوانیم اصل باال را درست بدانیم و برای تعیین وضعیت گذشتهباشند، نمی خوردهچینها سنگ کهدرصورتی

 ها و مواد رادیواکتیو بگردیم.ها، جنس الیهبه دنبال شواهد دیگری نظیر فسیل

باشند،  شدهخارجحالت افقی  ، بنابراین اگر ازشوندمینشین افقی ته تقریباً  صورتبههای رسوبی در هنگام تشکیل ب( الیه

 است. گذاریرسوببیانگر تغییرات در مراحل بعد از 

نیز به همین صورت عمل  درگذشتهگردند، می زمینپ( فرآیندهای طبیعی که امروز موجب تغییراتی در سطح یا درون 

را بازسازی و تفسیر نمود،  ی زمینتوان شرایط گذشتهها در عهد حاضر میو شناخت آن بامطالعهاند، بنابراین نموده

 «حال کلیدی برای گذشته است» دیگرعبارتبه

های ی گذشته زمین و عمق حوضهوهواآبها برای تعیین نوع از برخی فسیل ی گذشته زمین:وهواآبتشخیص  -5

 شود:ها اشاره میهایی از آنشود. در زیر نمونهدریایی استفاده می

ی وهواآب درگذشتهآن است که  دهندهنشانگ نمک و سنگ گچ در یک منطقه های تبخیری نظیر سنالف( وجود سنگ

 گرم و خشک بوده است. منطقهاین 

این مناطق  درگذشتهی وجود دریاهای گرم دهندهها در جزایر سیبری و قطب شمال نشانب( پیدایش بقایایی از مرجان

 بوده است.

 آن منطقه است. درگذشتهی گرم و مرطوب وهواآبسنگ در یک منطقه بیانگر وجود جنگل و پ( وجود ذخایر زغال

 آن منطقه است. درگذشته عمقکمهای رسوبی کوهستان بیانگر وجود دریای گرم و ت( وجود فسیل مرجان در الیه

ی شود که همهثابت می فسیل داری های رسوببا بررسی الیه تحول در حیات )اصل تکامل موجودات زنده(: -6

اند بلکه ابتدا موجوداتی ساده و سپس موجوداتی با شکل و طرح پیچیده به خلق نشده زمانیکموجودات زنده در 

های های مختلف نسبت به گروهاند. در این تغییر و تحول جانداران اعضای دستگاه بدن موجودات دورهوجود آمده

شویم هم ساختمان بدن جانداران اند. یعنی هر چه به زمان حاضر نزدیک میتر بودهکاملتر و قبل از خود پیچیده

 شود.ها اضافه میشود، هم بر تعداد انواع آنتر میپیچیده
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