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كـ إلى الغرب مف 22كـ إلى الشرؽ مف قمة مغرتبة، في منطقة ديريؾ، عمى بعد  062عمى بعد    
مارديف في الشماؿ الشرقي مف سوريا، يتكشؼ بروز مف صخور البريكمبري مؤلفة مف صخور اندفاعية 

ـ(، تعموىا طبقات 1216كتؿ مف الكونغموميرا، يعموىا تتابع مؤلؼ مف طبقات مف حجر رممي )تتخمميا 
مف التريموبيتات المميزة لعمر الكمبري ، غني بالمستحاثات ـ( 062) مف شيست رممي، مخضر ورمادي

 .( Paradoxides)األوسط 

 

 تمثل توضعات G .Kت الكمبري وتوضعا  P1مقطع في منطقة ماردينيبين توضعات البريكمبري  - - شكل
 (1611الكريتاسي  )عن دوبرتريو 

 

إف الصخور الكمبرية المخترقة بالحفر في سوريا ىي مف الحجر الرممي األركوزي، ويحتمؿ أنيا    
نتجت مف الركيزة الغرانيتية في الجنوب، باإلضافة إلى الصخورالغضارية والغضارية الصفحية. وتشير 

ة ثغرة ظاىرة الالتوافؽ الحتي في قمة الصخور الكمبرية إلى انسحاب البحر عف المنطقة مخمف
 ستراتغرافية واضحة. 

 

 األردوفيسي 

تـ الكشؼ عف صخور األردوفيسي ألوؿ مرة في نفؽ تـ حفره في جباؿ األمانوس، ويتألؼ مف    
 صخور مف الشيست والكوارتزيت تحتوي عمى مستحاثات مف الريموبيتات مميزة لألردوفيسي

(Dalmanitina sp. , Crusiana sp.) .. 
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كـ 62) العميؽ توضعات األردوفيسي في عدد مف المواقع. ففي بئر طواؿ العبابمغت آبار الحفر    
شماؿ شرؽ مدينة الرقة(، تتألؼ صخور األردوفيسي مف حجر رممي ناعـ التطبؽ، يضـ في قاعدتو 

ومف التريموبيتات     (.Sowerbella sp., Lingula sp)مستحاثات مف عضديات األرجؿ ،  
(Pseudobasilicus nobilis)  ومف الغرابتوليتات(Diplograptus spinilosus)  وتميز ىذه .

 األنواع مف المستحاثات كميا عمر  األردوفيسي.

وبمغ الحفر العميؽ في بئر بفميوف في جباؿ عفريف صخور األردوفيسي المؤلفة مف شيست متجعد    
 منتصب بشدة. 

خور األردوفيسي المؤلفة بكاميا تقريبا واخترقت اآلبار التي حفرت في غرب سوريا )بئر الغاب( ص   
مف الحجر الرممي، بينما تمؾ التي حفرت في الجنوب الشرقي )منطقة الحماد(، فصخور األردوفيسي 

 مؤلفة بمعظميا مف الغضار والغضار الصفحي.

تـ تمييز ثالث وحدات ليتولوجية في رسوبات األردوفيسي في سوريا، ىي مف األسفؿ إلى األعمى: "    
 ".تشكيمة األفندي" و "تشكيمة السواب" ، "شكيمة خناصرت

تشير ظاىرة الالتوافؽ الحتي في قمة صخور األردوفيسي إلى ارتفاع بعض األقاليـ فوؽ مستوى    
سطح البحر حيث تكوف تشكيمة األفندي رقيقة جدا أو غير موجودة في الجنوب الشرقي مف سوريا 

 )مرتفع الحماد(. 

 

 السيموري

تكشؼ صخور السيموري عمى السطح إاّل في جباؿ األمانوس، وىي عبارة عف كونغمومبرا وحجر ال ت   
رممي وشيست يحتوي عمى مستحاثات مميزة.  ولكف الحفر العميؽ بيف وجود ىذه الصخور في أعماؽ 

( في الشماؿ الشرقي مف سوريا، حيث تتألؼ صخور 1عدد مف اآلبار، نذكر منيا بئر القامشمي )
ري مف توضعات الغضار الصفحي والشيست، ومف حجر رممي يغنى في األعمى بعناصر السيمو 
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ـ تقريبا. وتعتبر ىذه الصخور منشأ اليدروكربونات في المنطقة، وتعرؼ 622حطامية، وتبمغ ثخانتو 
مف الػ  وقد كشفت دراسة غبار الطمع في ىذه التوضعات عف وجود أشكاؿ " تشكيمة التنف ".باسـ 

Chitinozoaires  و الػHydrosphaerides  لى أف تشير إلى األصؿ البحري ليذه التوضعات، وا 
  عمرىا مف السيموري وأسفؿ الديفوني.

بينت تغيرات ثخانة توضعات السيموري في اآلبار العديدة عف وجود نطاؽ ترسب متطاوؿ عمى    
لى الترقؽ التدريجي ليذه التوضعات باتجاه الشماؿ )ىصبة حمب(  امتداد السمسمة التدمرية الحالية، وا 

نجار منذ س -والجنوب )مرتفع الحماد(، وىو ما يمكف تفسيره كدليؿ عمى بدء تشكؿ منخفض التدمرية
 بداية السيموري. 

كما بينت اآلبار العميقة أف التوضعات التي تنتمي إلى أعمى السيموري غير موجودة في عدد مف    
المناطؽ. ويدؿ الالتوافؽ الضعيؼ في قمة السيموري إلى تأثير عمميات الحت المميزة في كؿ مف مرتفع 

 الحماد وىضبة حمب. 

 الديفوني

. وىو يتألؼ مف حجر كمسي مرجاني جزئيا، صورة أكيدة إاّل في جباؿ طوروسلـ يحدد الديفوني ب   
    ،   MURCH  Spirifer verneuiili مف عضديات األرجؿ:         ذي مستحاثات عديدة

Rhynchonella cuboides SOW.  ،مميزة لعمر  الديفوني.    

لـ تسمح أية بئر عميقة في شماؿ سوريا بإثبات وجود الديفوني فييا. ويعتقد الباحثوف أف المنطقة    
كانت طافية وأف البحر قد انسحب عنيا خالؿ تمؾ الفترة مخمفا ثغرة ستراتغرافية مؤكدة في العديد مف 

ونيفيري مباشرة توضعات المناطؽ ) آبار بفميوف، طواؿ العبا والقامشمي...(، حيث تعمو توضعات الكرب
 السيموري األسفؿ. وىذا يدؿ عمى ثغرة ستراتغرافية كبيرة ذات امتداد زمني ومكاني كبير جدا.
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اخترقت بضعة آبار في وسط وشرقي سوريا أحدث صخور الديفوني، ولـ بالحظ فييا أية ثغرة   
سنجار قد بدأ في -ض التدمريةستراتغرافية بيف الديفوني والكربونيفيري. وىذا يدؿ عمى أف تيابط منخف

 أواخر الديفوني.

 

 الكربونيفيري

تعتبر حموؽ نير شاكيت في جباؿ طوروس ، خير مكاف يعرؼ فيو الكربونيفيري عمى السطح.    
ويتألؼ مف حجر كمسي وكمس شيستي غني جدا بالمستحاثات. وىومفقود في عدد مف اآلبار قي شماؿ 

ريف قبالة األمانوس. ولـ يذكر وجوده مف قبؿ الباحثيف في بروز سوريا، مثؿ بئر بفميوف في جباؿ عف
 الباليوزوي في منطقة مارديف.

في قمب جبؿ عبد العزيز، في الشماؿ الشرقي مف سوريا، تظير في قاعدة توضعات السينونياف    
المارنية كتؿ صخرية غريبة، مؤلفة مف صخور رممية حمراء الموف مع كتؿ مبعثرة تائية مف صخور 

يزة ومستحاثات نباتية مميزة مم كمسية وصخور رممية ميكاوية حديدية تحتوي عمى مستحاثات حيوانية
، ومستحاثات     Fenestella sp. ; Spirifer tornacensis مف أىميا:   عمر الكربونيفيري.

    .Acheosigillaria sp.  ;  Lepidodendron spنباتية مميزة، مف أىميا: 

 
اسية العائدة مقطع في نواة محدب جبل عبد العزيز، وتبدو كتل الكربونيفيري في قاعدة التوضعات المارنية الكريت - -شكل 

 .لطابق السينونيان
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 حبل عبد العزيز، وفي قاعدة التوضعت المارنية، تنتشر كتل الكربوتيفيري  - -شكل 

 

سنجار كاف في قمة تطوره في -اآلبار العميقة في وسط سوريا، أف منخفض التدمرية بينت   
الكربونيفيري، توضعت فيو رسوبات كثيفة مؤلفة مف الرمؿ والغضار الرممي وبعض الصخور الكربوناتية 

تشكيمة التي تمثؿ الجزء األسفؿ مف تشكيمة ليتولوجية كبيرة، مستمرة حتى البرمي، تعرؼ باسـ " 
. وقد استمر ىذا المنخفض باحتالؿ المركز الترسبي الرئيس في سوريا حتى منتصؼ حقب ة"مرقد

 الميزوزوي.

 البرمي

 ليس البرمي معروفا عمى السطح في منطقتنا، وكاف قد أشير إلى وجوده في عدد مف اآلبار،   
ولكف التحاليؿ  معروؼ مف قبؿ. إنما دوف دليؿ باليونتولوجي باستثناء بئر بفميوف )منطقة عفريف(،
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البالينولوجية الحديثة أكدت وجوده في معظـ حاالت الحفر العميؽ، حيث يتألؼ بصورة عامة مف 
 622ـ إلى  022شيست غضاري بني محمر إلى رمادي، ومف حجر رممي كوارتزي، تتراوح ثخانتو مف 

تعموىا والمعروفة  التي"رمل األمانوس"  "، باإلضافة إلى"تشكيمة مرقدةـ، ويمثؿ الجزء األعمى مف 
  ."تشكيمة كديم"حديثا باسـ 

سنجار -غرافي بيف توضعات البرمي في سوريا إلى أف منخفض التدمريةتتنيف عمميات الترابط السترا   
ـ، وصح فيو تعبير  1222قد بمغ أوجو في البرمي، حيث تجاوزت ثخانة الرسوبات العائدة لمبرمي فيو 

ف استمرار ى ذه الثخانة نحو الغرب يدعو إلى االفتراض بأف ىذا األوالكوجيف ممتد حتى "أوالكوجيف". وا 
 المنطقة الشرقية مف البحر المتوسط.

باإلضافة إلى ذلؾ، تشير عمميات الترابط الستراتغرافي ىضبة حمب في الشماؿ، ومرتفع الحماد في    
 الجنوب، كانا بارزيف فوؽ سطح البحر خالؿ البرمي. 

 



25 
 

 

 ضعات الباليوزوي في سوريالوحة تمثل تو 
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 في سوريا الباليوزوي واالسنكشاف النفطي

 0222 – 2222الثخانة العظمى لتوضعات الباليوزوي األدنىيي في منطقة الحماد، حيث تبمغ  -
 ـ.

اليدؼ األوؿ في التنقيب عف النفط في الباليوزوي ىو في توضعات األوردوفيسي األعمى )تـ  -
 استكشافو في منطقتي التنؼ والريشة فقط(. 

اليدؼ األوؿ في التنقيب عف النفط في الباليوزوي ىو في منخفض الرقة ، حيث يعتبر شؿ  -
 ضا.وربما مرتفع الخميصية أي ،لمنفط السيموري صخرا مولدا جيدا

توضعات األوردوفيسي مغطاة بصخور الترياسي الكربوناتية في الشماؿ الغربي مف سوريا،  -
 حيث ال وجود لمباليوزوي األعمى فييا.

بمغ الحفر العميؽ معظـ توضعات األوردوفيسي في معظـ األراضي السورية ) مرتفع الحماد،  -
ض الغاب(، ولـ تتضمف ىضبة حمب، منخفض الفرات،منطقة مرقدة، جبؿ عبد العزيز، منخف

 النتائج اكتشافات نفطية اقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 




