
 لدولة اإلمارات العربية املتحدة يالتاريخ اجليولوج

 
تحتل دولة اإلمارات العربــــــــــية المتحدة زاوية مـ  المببطـا الرـ رل العربـو وتـو صترـة رـ رية مطـتمرة لمع ـ  
ـــي ال ر يــــ  المببطـــا الرـــ رل العربـــو  ــــة  لمبـــى العرـــر الصـــامبرط ال ــــة مريـــو  طـــبة الماـيـــــــــ ال مطمائــــــــ

معارـرة اـاا ال رـيل العربـو الــحل لحيـــــت ر يعتبـر حوــا  باإلـافة الي شبه الجزيـرة العربيـة برورتــــــاا ال
محيايا  حميميا ر وطالطل جبال زاغروس فـو ايـرا و وصـا  المببـــــــــــــــــــطا الرـ رل العربـو لمع ـ  تاري ـه جـز ا  

 الرــحيحةمــ  المــارة اإلفريميــة العربيــة حيبمــا صابتــا تترــرفا  صوحــدة جيولوجيــة واحــدة  بــد ارطــتجابة لرحرصــات 
  .التصتوبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مريــو  طــبة مــ  حــدوت اربشــما   52ولــ  يبــدف ابحرــال شــبه الجزيــرة العربيــة  ــ  الرــحيحة اإلفريميــة ار ابــل 
األولـــي لربحـــر األحمـــرو و رـــت المبامـــة التـــو تشـــصل دولـــة اإلمـــارات فـــو الواـــت الحاــــر  رـــي شـــصل مبامـــة 

ائ   رـي فو بـالمرم مـ  الحافـة اإلفريميـة العربيـة لاـول الحتـرة طاحرية فو مبامة بحرية ـحرة اريبة م  الشـا
األحيــا  المتحجــرة بصميــة صبيــرةر الــي   اــورو فشــصالالممتــدة مــ  فواطــا العرــر الصــامبرط لبعــد فتــرة اريرــة مــ  

ال  ويطــتدل مــ  الترطــبات العائــدة لرعرــر الصــامبرط التــو تتواجــد  رــي جــاببو ال رــيل العربــو  رــي حــدوت 
رة صبرط فو تىه المبامة مصوبة حوـا  محيايا  جديدا   واد يحطر ىلك موا  اإلمارات و رـي حالـة اب طاف لما

المارة اإلفريمية العربية فدت حرصة الرحيحة اإلفريمية العربية مرتي   الل الدتر المدي  الي مرور شـبه الجزيـرة 
ر ويعتمـد بـ   اإلمـارات صابـت الصربـوبوالعربية بالمرم م  المام الجبوبو ل الل العرر األردفيشـي والعرـر 

مغااة بالثروج فو ىلك الحي و بعدتا  رت مبامة اإلمارات وااعة ـم  باـا   اـوا  ـرس اطـتوائية وشـبه 
اطــتوائية بعــد باايــة العرــر البــاليوزوطو وصابــت تــىه المبامــة مطــتمرة بطــبيا  مــ  الباحيــة التصتوبيــة بــالرغ  مــ  

لإلمــارات برــورة رئيطــية  رــي تمــد   التــاريا الجيولــوجومــل المــ ثرة  رــي تحرصاــا المطــتمر ولــىا ااترــرت العوا
وابحطار البحر وتراصمت المواد المترطبة  رـي الشـواائ والـرف المـارل المصـوبي  إلارـي  اإلمـارات الحـالو  رـي 
ية تجمعت تحـت ميـاه ــحرة تعـود الـي مـا  مر الزما  وت ار  ري الطاح فو مباا  محدودة رطوبيات فـر

لعرر البرميو وتت لف تىه الترطبات غالبا  مـ  ابمـات  حيحـة الطـمك مـ  الامـو ىل الحبيبـات الدايمـة  ابل ا



 وم  المحتمل تعرس تىه الابمــــــــــات الي الحبا  جـزا  بروزتـا وتـصـــــراا برــــورة ابمـات متطرطـرة ث ـــــــــيبة مـ 
Mesozoic الرـ ور الصربوبيـة مباـا الرـ ور الجيريـة  .متماعـةو وترطـبت رحمـا   ـالل العرـر الميطـوزوط

   والميطـوزية  Mesozoicورـ ور الـدولومايت فـو تـىه البحـار ارطـتوائيةو وشـصرت البحـار المديمـة العائـدة
Permain   لرعرور البرمية فو اإلمارات جز ا  م  محيا يم  فـو شـمال شـبه الجزيـرة العربيـة فـو ىلـك الحـي

المــدي    Tethysريميـة والمـارة الطـيواوربيةو ويطــمي الجيولوجيـو  تـىا المحــياويحرـل بـي  المـارة العربيــة اإلف
ببحــر تيثــيس فو البحــر المتوطــا المــدي  الــىل صــا  يومــا  مــا يمتــد مــ  طرطــرة جبــال ا لاماليــا فــو الشــر  الــي 

 . مبامة البحر المتوطا الحالية غربا

 
 الصحراء

  
تغاــي الرــحرا  الرمريــة مع ــ  المطــاحة الطــاحية لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ـــم  حــدودتا المعارــرة 

الواطـــعة الماجـــورة وشـــراا  الـــي طـــاول  ال ـــالوالـــي رـــحرا  الربـــ   العربـــوالممتـــدة جبوبـــا  مـــ  طـــاحل ال رـــيل 
الجيولوجيـة باتجـة  ـ    ـرالحربا  المجاورة لجبال الحجرو وتعـد تـىه الرـحارط  ـاترة حديثـة مـ  وجاـة الب

بيئة جافـة فـو  طـاح األرس وتغاـي الرمـال ابمـة رطـوبية  فوحدثت  ري مر العرور  التوالتـصل والتعرية 
مع ــ  دولــة اإلمــارات  فــوتشــصل حجــر األطــاس  التــو العربــو الرــ رلث يبــة غبيــة بــالبحا تعــرف بالمببطــا 

مـ   ـالل  مريـات الححـر  اصتشـافاااألرس بل تـ   العربية المتحدةو ول  تص  تىه األحجار  اترة و ري طاح
والتبميم وت ترف رمـال الرـحرا  مـ  حيـت الشـصل والترصيـم اى تتـ لف غالبيـة الرمـال المريبـة مـ  الطـاحل مـ  

تعــد مــ   التــومــواد صرطــية   (CaCo3)مشــتمة مــ  األحجــار األطاطــية الصربوبيــة والموااــ  والشــعم المرجابيــة
فغرباـا مـ  حبيبـات الصـوارتز المصوبـة ل حجـار األصثـر  فـومـال الدا ريـة المت لحـة  الفـا  لرر   (SiO2)المعـاد 

األحجـــار  باطـــتثبا شـــيو ا  وتـــي مـــواد مطـــتمرة باجمـــة  ـــ  التعريـــة الصيميائيـــة والجويـــة لمع ـــ  فبـــواا األحجـــار 
ا  وامـل فرـابتا التـوالصربوبيةو وتتـم  حبيبات رمال الرـحرا   ـادة شـوائم طـاحية وفو حبيبـات الصـوارتز 

العديد م  المباا  المريبة مـ  الطـاحل ار ف   فوالتعرية والمغربرة برورة صبيرة وتمو  البباتات بتثبيت الرمال 



ــت مــ  را  لتغييــرات بتيجــة لر ــي الحيوابــات الداجبــةو وًالــي دا ــل الــبالد بعيــدا     تــىه البباتــات الابيعيــة تعـر
يمصــ  زرا تاــا ببجــا  و رــي  التــووجــد الصثيــر مــ  البباتــات الغالــم حيــت ر ت فــوالطــاحل تصــو  الرمــال ااحرــة 

  الصثبا  الرمرية المتحرصة

 
 ةتشكيالت الكثبان الرملي

 
تطيار جمرة م  العبارر  ري  مرية تصوي  الصثبا  الرمرية وتي شدة الريا  وًاتجاتاا ووفرة المواد المترطـبة 

ويمصــ  ف  تصــو  تشــصيالت الصثبــا  الرمريــة مب مــة  ار ف  تحارــيل تــىه العمريــات صابــت معمــدة ورــعبة الحاــ و
فيــة مبامــة معيبــة  وصــىلك معمــدة رغــ  ىلــك اإلبت ــا و وت ترــف ممــاييس ال رــائ  الشــصرية لاــىه الصثبــا   فــو

فابـــاك المرتحعـــات الرمريـــة العمالاـــة التـــو يمـــاس امتـــدادتا مـــ  مئـــات األمتـــار الـــي بــــعة صيرـــومترات فو ترـــك 
تمتــد جــز ا  مــ   التــوعة فمتــار الــي العشــرات مــ  األمتــار فو ترــك الحــديبات الرمريــة تمتــد بــي  بـــ التــوالصثبــا  

رـحارط دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة  فـو المياطـوالمتر فو فصثر بمريلو وم  الممص  مالح ة تـىا التـدرج و
ـي  الموطـموالـريح فـ   التغييـر  اتجـاه ا ـتالفتشـصيالت الصثبـا  الرمريـة مـ   ا ـتالفوبطبم  بطاولة فوالعـر
  التشــــــــصيل العــــــــا  لرصثبــــــــا و وتمــــــــو  تــــــــىه فــــــــوالــــــــريح يــــــــ دط الــــــــي اد ــــــــال  بارــــــــر جديــــــــدة  اتجــــــــاه فــــــــو

  العبارــــــر بتمويــــــة فو الغــــــا  محعــــــول بعـــــــاا بعـــــــا  برــــــورة مشــــــاباة ل مــــــواج البحريــــــةو باإلـــــــافة الــــــي
  بـــــــت الحمـــــــمىلـــــــك  وبطـــــــبم  ـــــــد  الصثبـــــــا  الرمريـــــــة  رـــــــي الحرصـــــــة والتغييـــــــر طـــــــريعا  صـــــــاألمواج فربمـــــــا لع

دولــة  فــوالــريح الطــائدة حاليــا   اطــتمرارتشــصيل مــا بــراه اليــو و وبــالرغ  مــ   فــوالتاري يــة الماـــية دورا  تامــا  
اإلمارات العربية المتحدة ف   تشصيالت الصثبا  الرمرية وًاتجاتاا ي ترحا  برـورة بـارزة مـ  مبامـة الـي ف ـرطو 

مريـــات المعمـــدة طـــعي الجيولوجيـــو  الـــي تحديـــد فبـــواا ولغـــرس محاولـــة الحرـــول  رـــي ب ـــا  محطـــر لاـــىه الع
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  فــوفطاطــية  ارــة ألشــصال الصثبــا  الرمريــة وتبــاك فمثرــة  ديــدة لاــىه األبــواا 

ولصـــ  تبمـــي األبـــواا الاجيبـــة فو المتوطـــاة طـــائدة بـــي  تـــىه األشـــصالو وتعتبـــر صثبـــا  البرجـــا  مـــ  فبطـــا تـــىه 
 فـومام الريحو صما اباا تبحـدر بطـبيا   اتجاه فوم  صثبا  محردة تاللية الشصل ومحدبة  األشصال حيت تتصو 



المبــاا   فــوالمعــاصس لماــم الــريحو وتتصــو  تــىه الصثبــا   ارتجــاه فــو اربحــدارالــريح  ار فباــا شــديدة  اتجــاه
رـــــبا  فو صثيــــر مـــــ  األحيــــا  فــــو  طــــاول الح فــــويصــــو  فياــــا الترطــــم محـــــدودا   ويمصــــ  مشــــاتدتاا  التــــو

تشــصيل  شــرات الحمــول المبدفعــة  بــر الطــاو و ويمصــ  تعريــف الصثبــا   فــوالمطــاحات المرحيــةو واــد تطــات  
ية ب باا طالطل رمرية تتشصل  دولـة  فوبشاتدتا  التوالطائد لرريا و ومع   الصثبا  البشاة  ارتجاه فوالعـر
ر اويرــة وـــيمة فيمــا بيباــاو وطــوط تــىا  رــحوف متوازبــة مــ  فغــوا فــواإلمــارات مــ  تــىا البــوا  وتوجــد  ــادة 

ف باـــا اـــد ت ترـــف صثيـــرا و واـــد تصـــو  ال اـــوا العريـــا مطـــتميمة بطـــبيا  فو متعرجـــة فو مطـــتداة األاـــراف  وتصـــو  
ـية غيـر متباطـمة وتبحـدر  العبارر المائرة موجودة صالعادةو وشـ باا شـ   صثبـا  البرجـا   تصـو  الصثبـا  العـر

الريــا  وفــي دولــة اإلمــارات   رتجــاهالجابــم المعــاصس  فــو اربحــدارفباــا شــديدة و الــريح  ار جــاهتا فــوارــيال  
ــية ـــ مة  فارــي جبــوم شــر   فــومبامــة المبــادر  فــوواحــة ليــوا ومــا حولاــا  وفيـــا   فــوتصوبــت صثبــا   ـر

" ــر "  رــي الطرطــرة الرمريــةو  اطــ المبامــة  فــوالــبالد  رــي اــول الحــدود مــ  طــرابة  مــا و ويارــ  الطــصا  
صـال المبامتـي  الـي فصثـر مـ  مائـة متـر فـو  طـاح الحـوس المجـاور   فـوالطالطـل الرمريـة  ارتحاايرل  واد

وتتاـــور تشـــصيالت رـــغيرة مـــ  الصثبـــا  الحر يـــة وفـــو  الطالطـــل الرمريـــة الرئيطـــية وبالمماربـــة  تشـــصل الصثبـــا  
تمتد المرتحعـات الرئيطـية فياـا بشـصل  التو المطماةالرمرية الوااعة بالمرم م  واحة ليوا بموىجا  ممتازا  لرتشصيرة 

بالعمرــة المجـاورة لاــا بممـدار برــف اـول موجــة حيـت يبمطــ  المعــر   (akle)متمـوج وت ترــف  ـ  المرتحعــات
بيبامــا الــي حرمــات مــ  األمــواج العريـــة تحرــراا فجــوات ـــيمةو وتمــ  تــىه الحجــوات غالبــا  بترطــبات رمريــة 

بـــي   ار ـــتالفالعريــــة المطـــتديرةو ومـــ  الممصـــ  مالح ـــة  مب حــــة مصوبـــة طرطـــرة متحراـــة مـــ  األحـــواس
ة وبرورة واـحة   تشصيالت الصثبا  العاـر

. 
  الكثبان الرملية الطولية

 
الجـاببي و ويعتمـد فباـا تصوبـت بتيجـة لتـدف   ابحـدارالـريح الطـائدة مـ   رتجـاهموازيـا   امتـدادتاوتي صثبا  يصو  



 فـوفاري جبوم غـرم الـبالد  فوالمعرات بي  الصثبا و وتتواجد تىه الصثبا   امتدادالريا  برورة لولبية  ري 
 مباا  يرعم الورول الياا صما فباا تمتد لمئات الصيرو مترات الي ودا ل رحرا  الرب  ال الي

  
  تأثير تغير المناخ

 
 01111المتحــدة الــي فصثــر مــ  دولــة اإلمــارات العربيــة  فــومــ  الممصــ  متابعــة معــال  الصثبــا  الرمريــة الصبــرط 

ـــة الرئيطـــية  فـــوبمـــا  جريـــدلطـــبة ماــــية الـــي   ـــر  رـــر  ليـــوا والمبـــادر والصثبـــا   فـــوىلـــك الصثبـــا  العاـر
  جبـــــوم غـــــرم الـــــبالدو وطـــــات  فـــــوشـــــمال الـــــبالد والصثبـــــا  الاوليـــــة  فـــــو التعـــــرل فرـــــاباا التـــــواألرـــــغر 

الصثبـا  الرمريـة باإلمـارات باـريمتي  فولامــا تصـوي   فـومبـاا   اـوا العـرس الشــمالية  فـوالتجمـد الـىط واـ  
الريــا   اشـتدادممــا فدط الـي  ارطـتوا صطــر  ـرس المبـاا  المبا يــة بـي  الصتـل الجريديــة و ـا  فـوالمطـاتمة 

 العربـومطـتوط البحـر  الميـا  ممـا فدط الـي تحريـي ال رـيل  اب حاس فوو وثابياما التطبم العالمو ري الباا  
شــصرت مرــدرا  لرمـواد المصوبــة لرصثبــا  الرمريــة  التـويــر مــ  المـواد المترطــبة المتحصصــة مـ  الميــاه وفبــرز حجـ  صب

مـــ   ـــاترة  الجريـــدل رـــي الطـــاحو وتتحـــ  فصـــرة بشـــو  تـــىه المعـــال  الرئيطـــية لرصثبـــا  الرمريـــة  ـــالل العرـــر 
ئد حاليا  يعمل  رـي الوات الرات  ويبدو ف  ب ا  الريح الطا فواتجاه امتداد الصثبا  م  الريح الطائدة  ا تالف

ـــات دو  تحريصاـــا فو ـــي تغيـــر طـــاو  تـــىه التصويب ـــبالد م ديـــا  ال ـــي دا ـــل ال تغيـــر  بمـــل المـــواد مـــ  الطـــاحل ال
 فبــو بوو ومــ  الممصــ   رــي طــبيل المثــال مالح ــة ترطــبات واطــعة مــ  الرمــال الشــاحم لوباــا بــي  اتجاتاــا

الــي  الشـراوالشـمال  باتجــاهوتمتــد ترـك الترطـبات وواحـة ليـوا يصـو  مب رتــا شـبياا  بـالبحر المتمرــم مـ  الصثبـا  
  فو مبـاا  الطـحر الطـالو وتعـزط الـي صوباـا فجـواف الاــبات الصبـرط اطـ ويارـ   رياـا  الغربـوالجبـوم 

(Sarug)  ـة الرئيطـية مبـاا  ليـوا والمبـادر بعيـدا   ـ   فـوالطرو  المديمة المتعريـةو ار ف  المرتحعـات العاـر
عـــرس لرتعريـــة الـــي الواـــت الحاــــر بـــالرغ  مـــ   ــــوا الصثبـــا  الرـــغرط  رـــي الطـــاحل  رـــت ثابتـــة ولـــ  تت

ـة بالحـدة الشـديدة  وطاحاا لت ثيرات الريـا  المعارـرة وتترـف  اـوا امـ  مرتحعـات البرجـا  والصثبـا  العاـر
الواــــت  فـــوالريـــا  الطـــائدة  اتجـــاهار فباـــا يمصـــ  ف  ترـــبح مطـــاحة فو مطـــتديرة بعـــد تاـــول األماـــارو ا  



مع ـ  الصثبـا   امتـداددولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة ويـ دط ىلـك الـي  فو الغربوالشمال  ارتجاه والحاـر ت
ممابرــة لرجاــة  اربحــداربحيــت تصــو  فوجااــا الشــديدة  الغربــوالــي الجبــوم  الشــراوالشــمال  ارتجــاهالحعالــة مــ  

ـــــك  ـــــا  وتـــــ اتجاتـــــاوالجبـــــوم الشـــــرايةو ار ف  تبال ـــــا  رئيطـــــيا  لماـــــم الري  . الشـــــراو الجبـــــوبو ارتجـــــاهو ثابوي
فرــال   امتــدت التــومــ  حــي  ل ــر تتصــو  امــ  معاصطــة لرصثبــا  الرمريــة  ارتجــاهو بــدما تاــم الــريح مــ  تــىا 

رـعوبات بالغـة  ارـة بالبطـبة لرطـائمي  فـو   فـوتحـت تـ ثير الريـا  الشـمالية الغربيـةو وتتطـبم تـىه ال ـاترة 
ومعـدرت طــموا األماــار  فــوولـة اإلمــارات العربيـة المتحــدة مــ  تغييـرات د فــوالصثبـا و واــد  ابـت الرــحارط 

الطـاب  ويطـتدل  رـي ىلـك مـ  وجـود العديـد مـ   فـوالعديد مـ  األواـات  فوب   الريا   ا تالفاتاـافة الي 
بـــتل  التـــوتجمعـــات الرمـــال  حيحـــة التماطـــك ىات الرـــو  الشـــاحم والابمـــات المتعاصطـــة البـــارزة  ـــ  الطـــاح 

   ترطم مـادة صربوبـات الصالطـيو  ووفمـال  ف ـرط مرـدرتا الميـاه الجوفيـة  بـدما صـا  مطـتوط تـىه تماطصاا 
ال  وتباك درئل ف رط تشير الي فترات طابمة طـمات فياـا األماـار بمعـدرت  المياه طابما  ف ري    ما تو

ية  رة وجحـور الحيوابـات تحتـوط  رـي الصثيـر مـ  الجـزور المتحجـ التـوف ري م  الحاـر مباا الابمات األـر
الر وية وبمايا اشور بيس البعا  باإلـافة الـي  ـدد مـ  ترطـبات الحرـبا  المتصوبـة  رـي شـصل تـالل والدالـة 

مب حـة ىات ام  مطاحة تطمي بالمطات وتعزط بعس تـىه المعـال  الـي   (mesas) ري  ثار فباار اديمة
فمـاص  ف ـرط  ـارج اإلمـاراتو  فـو رياا  ارطتدرلت   والتوتباوم ما يطمي بالتغييرات الماارة والجافة اديما  

األ ير لالعرر الحـديت األاـرمر ار ف   الجريدلوم  المعتمد ف  تىه الحترات صابت متحمة م  فاوار العرر 
 اربتشـاردولة اإلمارات والعربية المتحدة صابت طـابمة لاـىا العرـر الترصيبـة البيبوبـة الواطـعة  فوحالة الجحاف 

يمـدر  مرتـا بـي  طـتة  والتـول فبـو بووتحطـر ترطـبات العرـر المتوطـا الحداثـة الغـرم مـ    (Mioceneالـي
ـــا   شـــبية شـــبه  رئيطـــوفو طــبعة ماليـــي  طـــبةر ب باـــا  ثـــار ب ـــا  باـــرط  وشـــبه جافـــةو  اطـــتوائيةصـــا  يـــروط فـر

وال يـل واألبمـار والطـالحف  ال راتيـتو تحتوط الترصيبة البيبوبة  ري البمايا المتحجرة لرطـالرت المديمـة ل فيـال 
 رـي العرـر الحـديت  ارطـتدرلف ـرطو ومـ  غيـر الممصـ    Plioceneدولـة اإلمـارات فـووحيوابـات  ديـدة 

شـر  افريميـا والبحـر  متـومبا فـواألماـار  وابماااالمريم العربية المتحدةو ار فباا فترة ممروبة بواوا الجدم 
البيئـة الرـحراوية وىلـك أل  الرمـال  فـوادامـة الحيـاة البشـرية  فـوالرمريـة األبيس المتوطاو وطا دت الصثبا  

المطامية تطمح ببحوى األماار وت زباا فو  حجر األطاس فو المشرة غير البافىة تحت الطـاح باإلــافة الـي 



البـار  توفير الحماية ـد تب ر تىه المياهو و بدما يرتح  مطـتوط الميـاه الجوفيـة اريبـا  مـ  الطـاح يمصـ  ححـر
دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة تـو واحـة  فوالمحدودو وففـل مثال لىلك  الزرا والبشرط والبشاا  لالطتعمال

  البحا اصتشافالي ما ابل  فبو بو فوصابت تشصل ومبتجعا  موطميا  لرعديد م  العائالت واألطر  التوليوا 

 
 ةالبيئات السبخي

 
تغاــي طــاوحاا الميــاه" برــورة دوريــةو  التــواول المرــح المــب حس صرمــة  ربيــة تارــ   رــي طــ تــوالطــب ة" 

دولــة اإلمــارات العربيــة  فــوصيحيــة تصويباــا موجــودة جميعاــا  فــوتتبــاي   التــووتبالــك ثــالت فبــواا مــ  الطــب ات 
و وثابياــا اثماــاتتصــو   رــي الطــاحل فو بمربــه صمــا يــدل  التــوالمتحــدةو وفول بــوا مباــا تــو الطــب ات الطــاحرية 

المبـاا  المجدبـةو  فـولرميـاه بواطـاة بايـرات  الطـاحوتتصـو  بتيجـة الرـرف  التـوالبحيـرات الباريـة طـب ات 
األحـواس  فـوتتصو  بي  الصثبا  الرمرية ويوجد تىا البوا مـ  الطـب ات  التووف يرا  الطب ات الدا رية فو ترك 

فباــا ممرــورة  رــي  الرــحارط وتشــترك جميــ  الطــب ات ب رــائ  معيبــةو و رــي الــرغ  مــ  فــوالمب حـــة 
المباا  الحـارة الماحرـة  ار ف  طـاحاا يصـو  دائمـا  اريبـا  جـدا  مـ  المطـتوط المحرـي لرميـاه الجوفيـة  فط  رـي 
 مـــ  متـــر واحـــد  ـــادةو وتبجـــىم الميـــاه الجوفيـــة بحـــو طـــاح الطـــب ة بحعـــل الجاىبيـــة الشـــعرية وتتب ـــر حـــال 

ــاا الــي درجــات ا ترطــم  فــولحــرارة العاليــةو وتتطــبم تــىه العمريــة ورــولاا بــالمرم مــ  الطــاح بتيجــة لتعـر
 تترطــم  رــي تــىا التــوالميــاه الجوفيــة المتب ــرة مــ  ـــمباا صربوبــات الجيــر والجــبس  فــواألمــال  الىائبــة 

(NaCl)  وصروريـد الرـوديو  فو مرـح الاعـا(CaSO4)    وصبريتـات الصالطـيو  والمبـوالو وتشـصل تـىه األمـال
ما يمـارم البرـف متـر تحـت الطـاح ور تـتمص  البباتـات مـ  البمـو  رـي تـىه  اشرة رربة غير بافىة تمتد الي

الطــاو  بطــبم مروحتاــا العاليــة ووجــود المشــرة المرحيــة الرــربة الــواردة الــىصرو وباإلـــافة الــي ىلــك تمبــ  تــىه 
ه المشــرة تطــرم الميــاه الطــاحية الــي التربــة ممــا يــ دط الــي تجمعاــا  مــم طــموا األماــارو وتتب ــر تــىه الميــا

الطــاحية  مــم فتــرة مــ  الــزم  وتارصــة ابمــة مرحيــة بارــعة البيــاس يتميــز طــاح الطــب ات بالرطــو  ويصــو  



اا الــي حــد صبيــر بعــد طــموا حرــالحا  لمــرور العربــات  ريــه  بــدما تصــو  الطــب ات يابطــة بيبمــا ترت ــي طــاو 
 . األماار

 
  الجيولوجيا وعلم الحفريات في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
ــــــاا  وتــــــي: ــــــي ثــــــالت مب ــــــة ال   برــــــحة  امــــــة يمصــــــ  تمطــــــي  طــــــاح اإلمــــــارات مــــــ  وجاــــــة ب ــــــر جيولوجي
الطــر   فــومر المبامــة الدا ريــة الغربيــة المطــاحة  مومــا  والممتــدة مــ  الحــدود الدوليــة   فر الجــزر الطــاحرية.

 بامـة العـي  واإلمـاراتتتــم  م التـوجر المبامة الممتـدة الـي الغـرم مـ  ىلـك  حتي اري  دبي والعي  تمريبا  
 الشمالية وًامارة الحجيرة

  
  الجزر الساحلية

 
لمبامة دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة صـا   ـالل مبترـف المـر   فوروبواا  به  جيولوجويبدو ف  فول مطح 

  .C.Gالبحريـــة الابديـــة فـــو الابـــدلالماــــي  بـــدما فبحـــر الصـــابت  طـــيو جـــيو صوبطـــت فبـــل الــــابا 
Constable   بـي واإلمـارات ود فبـو بولغـرس تثبيـت موااـ  الجـزر الوااعـة  ـارج طـاحل  بومبـالالمرصيـة مـ

  0581و 0521 لعـامواألطـيوية  بومبـالرـحيحة  فـوالشمالية  رـي ال ـرائا البحريـةو وفـي تمـاريره المبشـورة 
مــ  ال رــيل  ــ  الجابــم العربــي حيــت ورــف رــ ورا  بيـــا  صرطــية حرــبا   الحارطــوطــعي لتمييــز الجابــم 

 فطـــماتا بــالمريورت  Millioliteصابــت  رــي فغرـــم ال ــ  التـــو ورــرط  فم وموطــيجـــزر  فــووجــدتا 
Pleistocene  رــ ورا  شــاائية مــ  العرــر الحــديت المريــم تشــصرت حــديثا  مــ  صتــل مترــربة مــ  الرمــال

فباــا باتجــة  ــ  البــراصي   ا تمــدوالمشــريات المتماطــصة وتحجــرت بحعــل المــواد الصربوبيــةو واــد فىترــه وجــود مــواد 
 فــووجــدتا  التــوشــبياة برــ ور البازلــت  وتــي  امــات الحديــد والجــ  والمرــح والصبريــت ورــ ور الــديوريت



صتاباتـه ف   يبـات  امـات  فـوواـربي  ورـير وبعيـرو وىصـر  dioriteجزر داس وفرزبة ودلمة توجزر ف رط 
جمالاــا فيــة  يبــات مشــاباة واــ   رياــا  فــوجزيــرة دلمــه تعــادل  فــوحرــل  رياــا  التــوالحديــد المتعــددة األلــوا  

بالشــك تبالــك موااــ  دا ــل الــبالد تبــرز فياــا الرــ ور البرصابيــة فــو  " صــارتوجزيــرة فلبــاو ثــ   رــ   فــوب ــرة 
 ارتحــااطــاح األرس مباــا رــير ببــي يــاس والمرتحعــات المريبــة مباــا لجبــل ال بــة  رــي األرجــحر الوااعــة  رــي 

الـدا ل بطـتاي   باتجـاهالبرـر  امتـداداريم و"م  مطتوط طاح البحـر وتـي فرس جـردا  غيـر مطـصوبة  رـي 
تشـصيرة ترمـز يبرـي  اطـ صـا  يارـ   رياـا  التوف  ما صا  يطمي بالر ور والمعاد  البرصابية ف  بعرف ال  
مريو   ا  ول  يص  لاـا  الاـة بـالبراصي  ابمـا جربتاـا الـي الطـاح لتشـصيل طـدادة فمـال و  22 مرتا ما يمارم 

تـىه  فـوجـرات وصوبطـتابل  ثـوره  رـي فيـة متح الصـامبرطفمـال  العرـر   Cambrianولطـو  الحـ  لـ  يطـجل
فبحر  ري اـول الطـاحل الـي الصويـت حيـت مـر مرصبـه  بـر ابمـات واطـعة  0521الجزر الطاحرية وفي  ا  

مبامتا  ار فباـ  لـ " يعرفـوا صيحيـة  فوالمادة  لاىهم  مادة بحاية صا  البحارة العرم مت صدي  م  وجود مباب  
  تــو تــاريا ومــيالد الرــبا ة البحايــة 0521 ــا   مباــا" وبالرــدفة صــا  ارغتبــا جمــ  تــىه المــادة فو امصابيــة 
 . ببطرحابيا بالوريات المتحدة فو اطتصشافوالحديثة بتيجة ححر فول بئر 

 
  المناطق الداخلية الغربية

 
والممتدة الي رحرا  الربـ  ال ـالي  العربوتغاي صثبا  الرمال المباا  الشاطعة الوااعة جبوم طاحل ال ريل 

تـىه المبامـة طـوط ارـة مـ  الرـ ور البـارزة و ـ  الطـاح حيـت تغاـي  فوليوا ور توجد  و ارة حول مبامة
 فــوالصثبـا  الرمريـة الغالبيــة الع مـي مــ  المعـال  الجيولوجيــة الطـاحية فياــا وتمـ  مع ــ  تـىه الرــ ور البـارزة 

 بــة تطــمي الممتــدة الــي اريــ  الطــر  وفــي والمبامــة بــي  اريــف الــي جبــل ال فبــو بوالمبامــة الطــاحرية مــ  
تــىه المبامــة ترجــ  الــي العرــر الميوطــيبي والشــويااتو  فــوتبــرز رــ ور   Mioceneبتصويبــات البيبوبــة

ـــي  مرتـــا  ـــة بحريـــة فمـــا  الجـــرف يبر مريـــو  وطـــبة وتـــي شـــبياة  08وبـــالمرم مـــ  الطـــر  تبـــرز فحجـــار صربوبي
اإلمـارات  فـوتعـرف تـىه الرـ ور الممرصة العربية الطـعودية و  فو"تشصيرة الدا "  فوباألحجار الصرطية الوااعة 



ـحلو ويمص  وبرـعوبة العثـور  رـي متحجـرات صالحرزوبيـات  اطتوائوبحر  فوترطبت  التوبتشصيرة المشرا  
مثـــال لرحيـــاة  رـــي  -فبـــو  بـــو ابـــل ثمابيـــة مريـــو   ـــا   الرـــدفات لـــ  تصـــ  مححو ـــة جيـــدا   ثبـــائوفو المحـــار 

ماليــي   5ابــل  فبــو بومبامــة  فــوربيئــة والحيــاة الابيعيــة فيمــا يرــي ورــف ل األرس فــو العرــر الميوطــيبو
 رـــي مع ـــ  معـــال  تـــىه الرـــورة مـــ  لمعرومـــات المتـــوفرة لبـــا حاليـــا  مـــ  المتحجـــرات  طـــتدرلار ـــا و واـــد تـــ  

يبرـي  ـرس الواحـد مباـا حـوالي  شـرة فمتارتشـصل  التووالححريات المصتشحة بالمبامة صابت العديد م  المبوات 
ـه صيرــو متــرا  واحـدا  تمريبــا و وصابــت تـىه المبــوات  ميمــة تجـرط فياــا ميــاه  ىبـة رــافية طــريعة  مجـرط باــر  ـر

غــرم شــبه الجزيــرة العربيــة  رــي فغرــم ال ــ و وشــصرت  فــوالجريــا  فحيابــا  وصــا  مرــدرتا المرتحعــات الوااعــة 
فبحـا   فويرااتاا  وابتشرت المياه العىبة فوتعيش  التوتىه المياه بيئة مثالية ل حيا  الر وية ىات الردفتي  

صابت تشارصاا بيئتاا وشصرت ـحاف المبوات  المت لحـة  التوالعديدة . ياشي  فطماك الطرور فومجارط األباار 
ـــة حرـــل ترطـــباا  رـــي فغرـــم ال ـــ   فواـــات وفيــــا  األباـــار  ـــالل فرـــول األماـــار  فـــومـــ  حرـــي رمري

تـىه البيئــة  اـا   ـــل بححـر  بــد   رــف  فــولـي فربعــة فمتـار يرـل اولاــا ا التــوالموطـمية مطــصبا  لرتماطـيح 
صابـت تحتـرس  التـوترك الريرة بطبم الـجيل الرادر مـ  مجمو ـة الــباا  فوالبارو وصا  العـل مبز جا  

حج  الحاـد ابـل طـويعات اريرـةو ورـدر ــجيل مشـابه مـ  مجمو ـة ففـراس الباـر  فوبمايا حرا  اتره طبور 
ال ــروج مــ  الباــر الــي مرا ياــا العشــبية بــي  األشــجارو وتبــا اــررت مجمو ــة  فــوة صابــت متــردد التــوالجــو ي 

مــ  الحيرــة ىات األبيــام األربعــة البمــا  بــي  األشــجار لصــو  تــىه المبامــة حافرــة باألغىيــةو بعــود الــي العـــل 
 ا تاحــهالــىط فرــبح ال  مبز جــا  وارمــا  واــرر ف  ياــرم الــي مصــا    ــر فاــل ـوـــا و وحالمــا تــرك م بــ ه 

حيوا  محترس يشبه الغرير واحبه بي  فصيـه المـويي و و رـت جمجمـة الحـ رة الماشـمة مرمـاة  رـي األرس لعـدة 
ومجـــرط الباـــر وغاتاـــا  فـــوفيـــا  اـــا   اللاـــا البمـــل ب صراـــاو بعـــدتا اـــىفت الريـــا  الشـــمالية الشـــراية الجمجمـــة 

ماليـي  اصتشـف  رمـا  الححريـات  5بعـد  فلالترطبات الاموية والمواد الرطوبية األ رط بعد ىلك الـزم  بصثيـر 
وفارـ   ريـه   Abudhabia baynunesisمشـت  مـ  رتيبـوالر ور وتو مرارح  فوفبيام ىلك العـل 

لـ  0115 ـا   فـوت  فياا العثور  رـي ترـك األبيـام  التو فبو بو فومبامة بيبوبة  اط الجديد و العرمو ارط 
معرفـــة صـــل التحارـــيل  اطـــتحالةوحـــي ال يـــال  فبـــالرغ  مـــ    بـــىاك مـــ  فبـــو بو فـــوتصـــ  تـــىه الرـــورة لرحيـــاة 

ترـك البيئـات ار ف   بارـر تـىه  فـوالمتعرمة بحيوابات وبباتات العرور الجيولوجية الطابمة واريمة معيشتاا 



حيــاة  صيحيــةالرــورة صابــت مطــتبدة  رــي درئــل اويــة مشــتمة مــ  المتحجــرات المصتشــحة وبالمبامــة ومــ   ــالل 
شــر  افريميــا ل ــالل  فــوبــالرغ  مــ  الدراطــات الححريــة التل جريــت  رــي رــ ور ميوطــيبية .رةطــالرتاا المعارــ

ر بــدت شــبه الجزيــرة الماـــوباصطــتا   ــالل الثالثيبــات مــ  المــر   فــوالعشــريبات مــ  تــىا المــر ر وفــي  طــيا ل
و تشــمل الرــحيحة متحجــرات لحيوابــات فمريــة فلالمبصــرة تــىه مــ   ارطتصشــافالعربيــة  اليــة تمامــا   ــالل فتــرة 

شــبه الجزيــرة العربيــة باإلـــافة الــي األرد  وطــوريا وجــز  مــ  فرس  فــوالماريــة العربيــة  رــي جميــ  األااــار 
العرا  الي الغرم م  بار دجرة ولىلك صابت تحتل مواعا  مرصزيا  م  وجاـة ب ـر  رـ  الححريـات بـي  األمـاص  

المعرومـــات  فــوافريميــا و طـــياو صابــت الحجـــوة  فـــوبصثــرة المتحجـــرات الحمريــة الميوطـــيبية  اصتشــافتــ  فياـــا  التــو
 وامتــدادشــبه الجزيــرة العربيــة شاطــعة جــدا  فيمــا يتعرــ  باــول الحتــرة المعبيــة  فــوالمتعرمــة بــالمتحجرات الحمريــة 

جغرافية الشر  األوطا  ـالل العرـر الميوطـيبي وصـا  ىلـك محباـا   رـي األ ـ  حيـت فبـه صـا  معروفـا  ف  
مريــو   ــا و وابــل  52ربيــة صابــت جــز ا  مــ  افريميــا ولــ  تبـــ  الــي اــارة  طــيا ار ابــل حــوالي شــبه الجزيــرة الع

ـي  اطتعمالالطبعيبات ل  يعثر  ري فية درئل متحجرة  ري  الحيوابات الحمرية شبه الجزيرة العربيـة صممـر فـر
بربـد  لالـىط  الابيعـوا  رما  ححريات تابعو  لمتحف التـاري اصتشف 0191بي  الماراتو فحي  ا   ربتشارتا

 فــور مجمو ــة صامرــة مــ  متحجــرات الحيوابــات الحمريــة الابيعــولرتــاريا  البرياــابوصــا  يطــمي  بــىاك المتحــف 
 ارصتشـافمريـو  طـبةو وفدط تـىا  08الشراية مـ  الممرصـة العربيـة الطـعودية  يعـود تاري اـا الـي ابـل  المبامة

لشـبه الجزيــرة العربيــة وتــو  ـال  ححريــات تــاب  لمتحــف  الشــراوالطــاحل و امتــدادالـي اجــرا  فبحــات ف ــرط  رـي 
 ألبــو بوالمبامــة الغربيــة  فــواــا  جبــل ال بــة  0191وفــي  ــا    (P.J.W)بربــد  بزيــارة الابيعــوالتــاريا 
ر رمريــة باليــةو يعــود تــاريا األطــبا  تــىه ألول فبــواا رــ و  فــو ــالل الزيــارة فطــبا  حرــا  متحجــرة  واصتشــف

 شبه الجزيرة المبمرس الىط صا  حجمه يـوازط حجـ  الحـرس الرـغير وصـا  لـه فوصتشحة ال يول المتحجرة الم
Hipparion  صـل مـ  فادامـه األربعـة وصـا  مـ  المعـروف ف  تـىه ال يـول  فـوالعربية وتو بـوا ثـالت ف ـالف

  . مريــــــــــــــــــــــو  طــــــــــــــــــــــبة 00العــــــــــــــــــــــال  المــــــــــــــــــــــدي  ووابــــــــــــــــــــــل  فــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــ  توجــــــــــــــــــــــد 
ربيــة فشـــارت الــي ف  ترــك الرـــ ور صابــت تــوازط  بـــىاك رــ ورا  مـــ  بيــد ف  ال ــرائا الجيولوجيـــة لرمبامــة الغ

ال ـرائا الجيولوجيـة  فوالممرصة العربية الطعودية  طب  ورحااو واد دحـت فحافير ال يول الدليل الىط ورد 
العرــر الميوطــيبي  فــوصــا  لــدياا الطــجل الوحيــد المعــروف لررــ ور واألححوريــة  فبــو بوف   بالتــالووف اــر 



شــرصات  جيولــوجواريــل مــ   باتتمــا ار  ارصتشــافاتشــبه الجزيــرة العربيــة برمتاــا ولــ  تحــ  تــىه  فــوالمتــ  ر 
مرمــوس ولصــ  فوائــدتا صابــت ور تــزال صثيــرة لرمجــارت العرميــة والتراثيــة  ااترــادلالــبحا اى لــ  يصــ  لاــا مــردود 

لوجيـا الم ترـي  ب شـراف مـ   رمـا  الححريـات والجيو  دولواإلماراتو وتشصل  مم ىلك فري   فووالحـارية 
وجامعــة يــال األمريصيــة وحــاز تــىا المشــروا  رــي د ــ  شــرصة لفدصــو البحايــةو وصابــت  الابيعــومتحــف التــاريا 

موااـ  جديـدة لرمتحجـرات  جمـ   يبـات  واصتشـاففتـداف المشـروا باإلــافة الـي جمـ  المتحجـرات وترـبيحاا 
ف مــار  اصتشــاففبــواا الرــ ور المصشــوفة لمحاولــة الرــ ور إلجــرا  التحاليــل  رياــا وايــاس صثافتاــا وتــدوي  

مشــروا البحــت تــىا  ــالل الطــبي   فــو المــا   22 واشــتركالرـ ور وتطــمية التطرطــالت الجيولوجيــة الم ترحــةو 
صيرـو متـر مربـ  مـ  مجمـوا األراــي الممرـود مطـحاا والتـي تبرـي مطـاحتاا  511الماـية وت   اللاا مطح 

بتــائل لاــىا المشــروا مباــا ترــبيف الرــ ور الميوطــيبية الــي تشــصيرتي   صيرــو متــر مربــ  تحممــت  ــدة 01111
ح بروز الرـ ور فياـاو ويصـو   التوتما تشصيرة البيبوبة وتشصيرة الشوياات وطميت  ري فطما  المباا   ـو

بعس فجزائاا الطـاحرية المصشـوفة وتتصـو  برـورة  فومطتوط تشصيرة الشوياات اريبا  م  مطتوط طاح البحر 
تمــدير  فــوتــىه الرــ ور فيــة متحجــرات تطــا د  فــومــ  الرواطــم الرمريــة الريحيــة المتحجــرةو ور توجــد  رئيطــية

الممرصـــة العربيـــة  فـــوالعرمـــا  ف   مرتـــا صـــا  بحـــس  مـــر رـــ ور مشـــاباة  ثـــر  رياـــا  ا تمـــد مرتـــا  ولصـــ  
دت فدلـة ف ـرط مريـو  طـبةو وفصـ 01ف   مرتـا  فلالطعودية بعد اجرا  دراطات ابمات ر رية دايمـة  رياـا  

 مــر تــىه الرــ ور المــىصورة مــ  مجــال لر اــ  اــدره بـــعة ماليــي  طــبة وصابــت مشــتمة مــ  التحريــل المحرــل 
و المغباايطوترصاا المجال  التول ثار  تىه الرـ ور الرمريـةو وبعـد تصـو   فو ري المعاد  الحديدية  األـر

لدلتا باـرط دجرـة والحـرات  امتداداربما صا   المبامة مجرط بار فوتشصيرة الشوياات بش   فوالر ور الرمرية 
 فـوولص  صا  م  المحتمل ف  تـىا الباـر ببـ  مـ  المبامـة الغربيـة الدا ريـة  العربوالجز  الجبوبي لر ريل  فو

مبامة طب ة ماي وصما تطمي اليو  وفدط تحول رمـال تشـصيرة الشـوياات  فو ور واا   فوشبه الجزيرة ومر 
بشو  ب ا  باـرط ااريمـيو وتحتـوط تشـصيرية بيبوبـة  رـي العديـد مـ  المتحجـرات حيـت الريحية الي ر ور الي 

فربعة فبواا م  الحيوابات الالفمرية وبو ي  مـ  البباتـات وثالثـة فبـواا مـ  األطـماك وثمابيـة فبـواا  اصتشافت  
ديـدة  رـي الرـعيد م  الزواحف وبو ي  م  الايور ووواحـد وثالثـي  بو ـا  مـ  حيوابـات الربوبـة وصراـا فبـواا ج

وصا  م  المحتمل وجود فبواا حيوابات متحجرة جديدة ف رط لص  ل  يت  العثور  ري فجزا  مامـة مـ   العرمو



تياصراا الع مية لت صيد ىلـك التشـ ي و ولـ  يعثـر  رـي تيصـل   مـي متحجـر متصامـل الـي ال  حيـت ت لحـت 
ة رئيطــية مــ  ااــ  مبحرــرة مــ  الع ــا  فو  يبــة مرــبحةر برــور  511تــ  جمعاــا لفصثــر مــ   التــوالمتحجــرات 
وتصوبـت  بـ بو بو اشـت  تـوالتصو  باارة فحيابا و وتطبي لبا ف  بمدر  مـر تـىه الحيوابـات  اد التواألطبا  

تـ   التـوماليي  طبة وىلك بواطاة مماربة متحجرات تـىه الحيوابـات مـ  غيرتـا  5الي  8المتحجرات مباا بي  
 . اشر  وشمال افريمي فو اصتشافاا

 
  البحار القديمة

 
ــــت رــــ ور تــــىا الجبــــل الــــي  مريــــات   ياــــل جبــــل ححيــــت  رــــي مديبــــة العــــي  الوارفــــة ال ـــــرةو واــــد تعـر

شبيه بمبة متااولة تـصل جز تا األوطـا وتطـمي تـىه الببيـة بالايـة  ر رلشديدة فدت الي توليد تصوي   او.
لحجرط واأليوطيبي األدبير الـي فواطـا العرـر المحدبةو وتعود ر ور جبل ححيت الي الحترة ما بي  العرر ا

 ( مريو   ا  21الي  21ابل  فلالـحوط لاألوليغوطيبير 

 
  مليون عام 03قبل  -بحر جبل حفيت 

 
بـالبحر األبـيس والمتوطـا  الابـدلويـربا المحـيا  اإلمـاراتيمتد  بر تـىا الجـز  مـ   البحرلصا  ممر تيثيس 

 ــ  مطـاحة شـمال افريميــا واألرد  وطـوريا والعـرا  وفــي ىلـك الواـت شــصرت والبحـر الـىط صــا  يغاـي حيباـا مع
تشصل جبوم غرم ايـرا   التو طيا  فراـوفجزا  م  اليوبا  وترصيا والبرما  مجتمعة جزيرة واحدة بيبما صابت 

صيرــو متــر مــ  طــاحل شــبه الجزيــرة العربيــةو وشــصرت جبــال  0111زمببــا الحاـــر تمــ   رــي بعــد يمــارم  فــو
ىلك الزما  الحيـا  البحريـة  فوومع   المبامة الشمالية لإلمارات العربية المتحدةو وتر ر ت  وفبو بو الحجر
الـحرة ولممر التيثيس واألغوار واأل اديد المتررة به وصوبـت األحيـا  الدايمـة المجاريـة  ارطتوائيةالمياه  فو



متحجـرات تامـة بالبطـبة لعمريـات التبميـم جبـل ححيـتو وتـىه ال فـو ثـر  رياـا  التـوفغرم المتحجرات البحرية 
الابمـات الم ترحـة لررـ ور الجوفيـة يـدل  رـي ف مـار تـىه الرـ ورو وشـصل  فـو   الـبحا حيـت ف  وجودتـا 

بــوا مــ  تــىه المتحجــرات المعروفــة بالحرطــيات  رــي مــدط الشــر  األوطــا  ــاترة مامــة لربــاحثي   ــ   ابتشــار
توجـــد باـــا تـــىه األحيـــا  وطـــاا  جيولوجيـــا  مامـــا  لعمريـــات  التـــوالـــبحا حيـــت صابـــت رـــ ور األطـــمرط والجيريـــة 

  التبميم    البحا

 
 متحجرات جبل حفيت

  
ــــم مــــ  الممــــر ــــل ححيــــت المري ــــي طــــحح جب ــــد مــــ  متحجــــرات الحرطــــيات  ر ــــور  رــــي العدي   مــــ  الممصــــ  العث

  غاــــا  ويبرــــي حجــــ  صــــل مباــــا اإلطــــمبتالمرــــاب  الــــىط يمتــــد  ريــــه الاريــــ  المــــاد  مــــ  مرــــب   الجبرــــو
رفس زجاجة المرابات  ري وجه التمريمو وتوجد م  تىه المتحجرات بمايا متصطرة م  المرجا  والبـادر وبمايـا 
األاــو  وم الــم الطــراابات وفــي المبــاا  الشــمالية مــ  الجبــل الممابرــة لواحــة العــي  الــي الجبــوم مــ  اريــ  

ـــة  ـــل المحدب ـــة لايـــة الجب ـــد بـــ  طـــراا  تبـــرز الجوابـــم المتعري ـــوادل فـــو ال ـــة ال و واـــد  رـــت الرـــ ور الجيري
الـــ مة الشــديدة الرــالبة محميــة تبــا وتميــزت بميــا  طــاو  ابماتاــا بزاويــة شــبه  موديــةو ويوجــد تبــا العديــد 

  طبتمتر 81يبري اار بعـاا  التووم  ر وس المرجا  

 
 ةالمتحجرات الطباشيري

 
جـد فياـا المتحجـرات درئـل ايمـة لربـاحثي   ـ  تو  التـوادمت دراطات المتحجـرات ودراطـات األوطـاا الرطـوبية 
وبحـار دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدةو وتشـصل  فراــوالثروات البحاية الم حية بـي  الرـ ور المدفوبـة تحـت 

تىه المتحجرات وطائل لتمدير ف مار الر ور ومماربتاا م  فبواا م  ر ور ف رط شبياة باا اد تبعـد  باـا 



  مجمو ــة رــ ور مــ   مــر معــي  تشــصيرة متميــزة مــ  المتحجــرات  ارــة باــا مطــافة اويرــة حيــت صــا  لصــل
تراصمــت باــا ترــك  التــووباإلـــافة الــي مــا طــب   تمصــ  العرمــا  مــ  الحرــول  رــي معرومــات ايمــة  ــ  البيئــة 

المترطبات ابل ماليي  الطبي  وىلك    اري  دراطة ما تحويه ترك المترطـبات مـ  المتحجـرات وبجـح  رمـا  
بـوا مـ  فبـواا األحيـا  البحريـة المتحجـرة  مـائتوتربيف  فوبربد   الابيعولححريات التابعي  لمتحف التاريا ا

ومــ   العرمــورــ ور "طمطــمة" الرطــوبيةو وصــا  العديــد مــ  مجمو ــة األحيــا  تــىه جديــدا  بالبطــبة لرمجــال  فــو
الطـاب  بيبمـا فثبتـت  فـوبـواا معروفـا  ىلك العررو ول  يص   دد م  تـىه األ فوالعال   فوفصثر األحيا  تبو ا  

مدغشــمر لالــي الجبــومر وًايــرا   فــوتوجــد  التــوفبــواا ف ــرط وجــود رــرة وثيمــة بــي  فحيــا  تــىه المبامــة وترــك 
وباصطــتا  لالــي الشــر ر والممرصــة لالعربيــة الطــعودية وليبيــا لالــي الغــرم بطــتاي  ال  التعــرف بطــاولة  رــي 

بـوا جديــد  اصتشـفاابات وابافـى البحـر واألرـداف الثبائيـة الرـماماتو واـد العديـد مـ  األحيـا  المديمـة صالطـر 
  Endocostea))مـــــ  الحيوابـــــات الثبائيــــــة الرـــــمامات الشــــــبياة والمرجـــــا  ودود البحـــــر  و ثــــــر

(Selenoceramus) semaili  التـــوصـــىلك  رـــي متحجـــرات لمجمو ـــة مـــ  الحيوابـــات  اطـــماابالمحـــار 
ــــت األحيــــا  األموبيــــة الحــــرة الطــــباحة المشــــاباة لرثبائيــــة  تــــو الاباشــــيرلفوا ــــر العرــــر  فــــوباائيــــا   ابمـر

ولــ  يصــ  العثــور  رــي متحجــرات األحيــا   ارلتحــافصــا  لاــا واشــرة حرزوبيــة  والتــوالرــمامات واوااــ  البحــر 
 البحار الواطعة ىات المياه العميمـة ور فواإلمارات أل  تىه األحيا  صابت تحـل المعيشة  فواألموبية شائعا  

 فـويعثر  رياا  ري الشواائ ار  ري تيئة اوااـ  وجرفتاـا الميـاه مـ  الرمـالو ولعبـت تـىه األحيـا  دورا  مامـا  
ــة ال  وتــي األحيــا  الدوديــةو  تمــدير  مــر تشــصيرة "الطمطــمة" وتبــاك بــوا   ــر مــ  األحيــا  البحريــة المبمـر

الشـصل يرتصـز  رـي الوطـا  اربـوبـي صبيـر وتي بوا لمتحجـرات مـ  األحيـا  الثبائيـة الرـمامات ولاـا رـما  فد
الرطوبي ورما  ف ري يشبه ال وىة مغاـي فحيابـا  بثمـوم رـغيرة يترشـح مـ   اللاـا مـا  البحـر لرمـبس  رـي 

بربـد   الابيعـو ريااو و ثر  رما  ححريات م  متحف التاريا  التغىلالحيوابات والبباتات المجارية م  فجل 
 Glabrobournonia.طــمي العرمــووـــة صــا  جديــدا   رـي الرــعيد جبــل ر  فـو رـي بــوا مــ  تــىه األحيــا  

 arabica 
 

اإلمارات  ري شصل فدغال صثيحة شبياة باأل شام فو  ري شـصل شـعم متماعـة فو  فوالمرجا   ابتشاروصثر 



ـــــرة شـــــصره ـــــة صبي ـــــات ب امي ـــــي طـــــاح فرس المحـــــياو وتوجـــــد مرجاب ـــــردة تشـــــابه األزرار  ر  وحـــــدات مبح
Diploctenium  شـبيه بالمروحـة ويتواجـد  اطمهتىه الشعمو وم  فغرم فبواا المرجا  بوا  حوافوجدا   ري

و وتثبــت تــىه المرجابــات بحطــاا بــ رس البحــر بواطــاة طــا  رفيــ  ور تصــو  اابرــة لرتحجــر  ــادة بــابحراد ــادة 
ويصثـر فصثـر البيئـات حمايـة وواايـةو  فـوبطبم راة ببياباا  وتعيش تىه األحيا   ادة حول الر ور الموجـودة 

تىه الشعم المرجابيةو وتبو ـت فشـصال ابافـى البحـر ىات األاـراف  فووجود الطرااي  والروبيا  وابافى البحر 
باــا   فــوتعــيش  التــولــدياا العديــد مــ  األاــدا  األببوبيــة المويــة اإلمترــا   التــوال مطــة تبو ــا  صبيــرا  فمباــا 

ميـاه ف مـ   فـوترـك  ـددا  فاـل مـ  األاـدا  تعـيش تصطر األمواج فو  ري فرس البحر الر رية ومباا فبواا تم
تحــت باــا  األمــواجو وًاـــافة الــي ىلــك توجــد فبــواا ف ــرط غيــر مبت مــة تعــيش  رــي الرطــوبات الشــاائية فو 
بـدا راا وتطـتمد غــىائاا مـ  المـواد المترطــبة فتمـرر ممـدارا  صبيــرا   بـر فمعائاـا ممترــة المـواد والعــوية مباــا  

 فـوتـىه المـواد العــويةووتتحجر فصبـر تـىه األحيـا   رمترا وبية م ترة حول فماا فو تطتعمل فاداما  فبب
 ثـر  رياـا  التـوالـحرة تحت باا  األمواج وم  بـي  ال مطـة وفربعـي  بو ـا  مـ  ابافـى البحـر  المياهشواائ 

 "تشصيرة "طمطمة فو
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