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  (ةوسطتمالميسوزوي )حقب الحياة ال

 
 

ثالثة أدوار جيولوجية ىي، مف األسفؿ إلى   (ةوسطتالميزوزوي )حقب الحياة ال يضـ حقب   
 األعمى: دور الترياسي، دور الجوراسي ودور الكريتاسي.

 

 
 

 الترياسي 
 

تتكشؼ أراضي الترياسي في كافة السالسؿ الجبمية في سوريا. كما أنو يتبّدى في كتؿ سحبيا مف    
األعماؽ جسـ الصخور الخضر )األفيوليت( معو خالؿ صعوده إلى السطح في الشماؿ الغربي مف 

تي سوريا )منطقة الباير والبسيط(. أما أراضي الجوراسي، فيي تشكؿ قمب ىذه السالسؿ الجبمية ال
 تنتشر عمى سفوحيا أراضي الكريتاسي بشكؿ واسع.

تمت اإلشارة إلى وجود الترياسي ألوؿ مرة في شماؿ غربي سوريا فقط، في منطقة الباير والبسيط،    
حيث يتكشؼ عمى شكؿ كتؿ سحبيا جسـ الصخور الخضر )األفيوليت( خالؿ صعوده إلى السطح 

ي في الشماؿ. وتكوف ىذه الكتؿ متمركزة في الغطاء مف قواعده العميقة في قمب المقعر الجيولوج
الالبي لمصخور الخضر. وىي مؤلفة مف حجر كمسي رممي، رمادي قاتـ الموف، متراص، عمى شكؿ 

مف صفيحيات  صفائح رقيقة، ومف حجر كمسي رمادي ناعـ، متصفح، يحتوي عمى مستحاثات
 مميزة لعمر الترياسي.   Halobia norica,  Daonella paracelticaالغالصـ )

 وقد أثبتت الدراسات الحديثة وجود الترياسي في كافة السالسؿ الجبمية في سوريا.   
 
في سمسمة الجباؿ الساحمية، تتكشؼ صخور الترياسي عمى امتداد الحافة الشرقية ليذه السمسمة،    

، كتمي ثخيف ا لتطبؽ في قسمو العموي. وتتألؼ مف حجر كمسي دولوميتي، رقيؽ التطبؽ عمى العمـو
وتمثؿ ىذه الصخور وحدة ليتولوجية متميزة أطمؽ عمييا اسـ "تشكيمة الجويخات". وقد أثبت التحميؿ 

مميزة لعمر الترياسي  (،sp. Aulotortus) ات الدقيقةبالمجيري وجود مستحاثات مف المنخر 
 األعمى.
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البطار(الترٌاسً فً جنوب السلسلة الساحلٌة )منطقة  - -شكل   

 
  

في السمسمة التدمرية، تتكشؼ صخور الترياسي في نوى عدد مف المحدبات الجبمية: جبؿ زبيدة    
)أبو زنار(، جبؿ األبتر، جبؿ ىياؿ )ىياف(، جبؿ المزار. وتتألؼ ىذه الصخور مف وحدتيف 

 ليتولوجيتيف متميزتيف: 
ثخينة إلى كتمية في  تصبح   مجموعة عميا، مؤلفة مف طبقات كمسية رقيقة في األسفؿ، -   

 .sp) مف المنخرباتعديدة تحتوي عمى مستحاثات " تشكيمة الصفا"، األعمى، أطمؽ عمييا اسـ 
Aulotortus) .مميزة لعمر الترياسي األعمى ، 

مجموعة سفمى، مؤلفة مف الجص واألنييدريت، مع رقائؽ مف المارف والغضار الصفحي،  -   
أطمؽ عمييا اسـ "جص ىياف". وقد أثبتت التحاليؿ البالينولوجية الدقيقة وجود مستحاثات نباتية 

مميزة لعمر (،  Simeonella brotzenorumمف األستراكودا ))أبواغ، حبات الطمع(، وحيوانية 
 اسي األعمى.التري
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مقطع في جبل زبيدة )جبل أبو زنار( في السمسمة التدمرية : تماس الترياسي األعمى )تشكيمة الصفا( ، مع  - -شكل 

 الجوراسي األسفل )تشكيمة السطيح(.

 

 الميزوزوي في السمسمة التدمرية )جبل المزار( - -شكل 



30 
 

 
وتتكشؼ صخور الترياسي في قمب محدب جبؿ الحرموف )وادي عرنة( مف سمسمة لبناف الشرقية.    

 وتتألؼ مف طبقات كمسية رقيقة، قاتمة الموف، تتخمميا مستويات مارنية. وىي تمثؿ وحدة 

 

 

من الترٌاسً األعلى عدته تشكٌلة رٌمةاالحرمون ، مقطع نموذجً للجوراسً األدنى واألوسط )فوتران( ، وفً ق  - -شكل   

 

طبقات الترٌاسً األعلى والجوراسً األسفل فً وادي عرنة، قلب محدب جبل الحرمون - -شكل   
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مف وقد أثبت التحميؿ المجيري وجود مستحاثات ليتولوجية متميزة، أطمؽ عمييا اسـ "تشكيمة ريمة". 
الوحدة، مميزة لعمر الترياسي في رسوبات ىذه ( ومف األستراكودا sp.  .Aulotortusالمنخرات )

 األعمى.
 
اخترقت آبار التنقيب عف النفط صخور الترياسي في العديد مف المناطؽ في سوريا، فقدمت بذلؾ    

 مشاركة قيمة في معرفة تطور المنطقة خالؿ الفترة الزمنية مف عمر الترياسي.
المخترقة في سوريا، بالترابط مع  تـ تحديد الوحدات الميتولوجية في توضعات الترياسي في اآلبار   

التشكيالت المحددة في العراؽ، كما تمت استعارة نفس المسميات العراقية. إال أف ىذا الترابط الذي 
رباكا في التعرؼ  قاـ بو الجيولوجيوف لـ يكف دقيقا، األمر الذي سبب الوقوع في أخطاء جسيمة، وا 

 عمى التطور الجيولوجي لممنطقة بصورة صحيحة. 
 
جرى حديثا إعادة تقييـ الترابط الجيولوجي لتوضعات الترياسي في سوريا مع مثيالتيا في األقطار    

المجاورة، وبخاصة مع العراؽ، وتـ تحديد وحدات ليتولوجية متوافقة ومنسجمة، ىي تشكيالت محددة، 
 تتتابع عمى النحو التالي، مف األسفؿ إلى األعمى:

تتألؼ مف غضار كمسي أسود، متصفح ، مع مستويات رقيقة مف حجر كمسي  – تشكيمة الحباري   
مف صفيحيات الغالصـ  أسود إلى رمادي الموف، وحجر رممي كوارتزي. وتحتوي عمى مستحاثات

(Halobia sp.,Daonella( ورأسيات األرجؿ ،)Ceratites trinodosus  ،)  مميزة لعمر
 الترياسي األسفؿ.

 

 كيمة بتوافؽ تاـ فوؽ تشكيمة كديـ العائدة لمبرمي في قمة الباليوزوي.تستقر ىذه التش   

 

تتألؼ مف طبقات ثخينة مف حجر كمسي، رمادي قاتـ إلى أسود الموف، مع  -تشكيمة أبو فياض   
مستويات كمسية ذات بنية حطامية مسيمسة دقيقة في القسـ األسفؿ مف التشكيمة ، مدلمت في القسـ 

مف صفيحيات الغالصـ  األعمى ، مع بعض عقد مف األنييدريت. وتحتوي عمى مستحاثات متنوعة
(Daonella lomelli ،)  و( معديات األرجؿNerinea sp. ) مميزة األستراكودا والمنخربات، و ،

   .لعمر الترياسي األوسط.
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تستقر ىذه التشكيمة بتوافؽ تاـ فوؽ تشكيمة الحباري العائدة لمترياسي األسفؿ. وتعرؼ محميا باسـ    
الرئيس في (. وتعتبر الخزاف النفطي Kurachina dolomite"تشكيمة كوراشينا الدولوميتية" ) 

 سوريا.

 
تتألؼ بصورة أساسية مف طبقات ثخينة مف الجص واألنييدريت، مع بعض  -تشكيمة جص ىيان   

المستويات الرقيقة مف الغضار والحجر الكمسي التي تحتوي عمى مستحاثات مف معديات األرجؿ 
 واألستراكوطا وأسناف األسماؾ، مميزة لعمر الترياسي األعمى المبكر. 

ىذه التشكيمة بتوافؽ تاـ فوؽ تشكيمة أبو فياض العائدة لمترياسي األوسط ، مشكمة الغطاء تستقر    
النموذجي لمخزاف النفطي الكبيرفي سوريا والمناطؽ المجاورة. وتعرؼ محميا باسـ "تشكيمة كوراشينا 

(. وىي متكشفة جزئيا في قمب عدد مف المحدبات في Kurachina anhydriteالألنيدريتية" ) 
 لسمسمة التدمرية.ا

 

 
 تشكيمة ىيان الجصية في نواة جبل ىيال في السمسمة التدمرية - -شكل 
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 تشكيمة ىيان الجصية في نواة جبل ىيال في السمسمة التدمرية - -شكل 

 
تتألؼ مف طبقات كمسية وكمسية دولوميتية ثخينة إلى معتدلة في األعمى،  – تشكيمة الصفا

مف المنخربات  ومستويات كمسية رقيقة تتخمميا مستولت مارني في األسفؿ.وتحتوي عمى مستحاثات
(Aulotortus sinuosus ،) .مميزة لمترياسي األعمى 
 
تستقر ىذه التشكيمة بتوافؽ تاـ فوؽ تشكيمة جص ىياف العائدة لقاعدة الترياسي األعمى. وتعرؼ    

محميا تحت اسـ مجموعة مف التشكيالت الصغيرة :بطما، أدايا، موس، عاّلف وسرجيمو.  وىي 
لسطح متكشفة جزئيا في قمب عدد مف المحدبات في السمسمة التدمرية )جبؿ زبيدة( وغائبة كميا عمى ا

  في بعضيا )جبؿ األبتر(.
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، في قاعدتو الترياسي األعمى )تشكيمة الصفا( ، في السمسمة التدمرية مقطع في جبؿ زبيدة )جبؿ أبو زنار( - -شكؿ 

 )تشكيمة السطيح(. األسفؿ وفوقو الجوراسي

 
( الوضع الباليوجغرافي  -يبيف ترابط تشكيالت الترياسي المخترقة في اآلبار في سوريا )شكؿ    

(، يظير فيو الحوض التدري العميؽ محاطا مف الجنوب   -لسوريا خالؿ دور  الترياسي ) شكؿ 
بمرتفع الحماد الممتد حتى حوض الرطبة في العراؽ، ومف الشماؿ بيضبة حمب الممتدة حتى حوض 

 فريف. ع
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ترابط توضعات الترٌاسً فً سورٌا  - -شكل   

 

خارطة بالٌوجغرافٌة تقرٌبٌة لسورٌا خالل الترٌاسً –شكل   

 




