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 يوجيننال
يتمثؿ النيوجيف في سوريا بتوضعات بحرية وتوضعات قارية، ذات سحنات ومظاىر مختمفة. كما    

 يتمثؿ أيضا بصخور نارية اندفاعية. 

تشغؿ التوضعات البحرية النيوجينية مساحات واسعة في شماؿ غرب وشماؿ شرؽ سوريا. وليس    
لمنيوجيف األسفؿ )الميوسيف( كامؿ  توزع ىذه التوضعات واحدا. ففي حيف تغطي التوضعات العائدة

المساحات المذكورة، فإف انتشار التوضعات العائدة لمنيوجيف العموي )البميوسيف( مقتصر عمى منطقة 
 ساحؿ المتوسط )الميديتيراني( ومنطقة شماؿ سيؿ الغاب فقط. 

 البحرية النيوجينتوضعات 

ر الباليوجيف بعد غمر طويؿ استمر عقب انسحاب البحر عف األراضي السورية في نياية عص     
حوضيف يتمقياف  في فوقيا خالؿ زمف الميوسيف منذ الكريتاسي  ، فقد ظؿ ىذا البحر مع ذلؾ مقيما

أنماطا مختمفة مف الرسوبات. فالجؤء الشمالي الغربي مف سوريا )الالذقية، عفريف، حمب( كاف يشغمو 
واسع، بحيث يتـ الترسب فيو ضمف شروط حوض ميديتيراني لو اتصاؿ مفتوح مع األقيانوس ال

 نظامية مف مموحة ماء البحر. 

أما الجزء الشمالي الشرقي فقد كاف يشغمو حوض ما بيف النيريف الذي كاف معزوال عف األقيانوس ، 
وشروط الترسب فيو مختمفة في ىذه الحالة، مف حيث مموحة الماء، توضعت فيو رسوبات تبخرية 

ريت والممح، باإلضافة إلى رسوبات كمسية ومارنية وغضارية ذات ضخمة مف الجص واألنييد
 مستحاثات مياه عذبة.
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 توضعات النيوجين البحري في وادي نير الكبير الشمالي –شكل 

 

المنطقة الساحمية مف الحوض الميديتيراني )المتوسطي( عدد مف الوحدات  يتميز في      
واضحة المعالـ وذات خصائص بيوسترتغرافية مؤكدة باليونتولوجيا ، ىي، مف  الميتوستراتغرافية

 األسفؿ إاى األعمى: 
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 العمود الميتولوجي لمنيوجين البحري في السمسمة الساحمية –شكل 

 الوحدة الميتولوجية األولى : -1

مستويات مف تتألؼ توضعات ىذه الوحدة مف المارؿ والكمس المارلي العضوي ، باإلضافة إلى 
الحجر الكمسي األفانيتي الصمب ومف الكمس القوقعي، وبعض العدسات مف الكونغموميرا ذات 
الحصى الناعمة التي تشير إلى فترات متقطعة مف الطفو ، رافقتيا ظاىرات حت محدودة . وتصؿ 

 ـ، وقد تزيد عف ذلؾ في بعض المواقع 162ثخانة ىذه التوضعات إلى 
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رممية في قاعػدة ىػذه الوحػدة إلػى بدايػة التجػاوز البحػري -ات حطامية حصويةويشير وجود توضع    
الميوسػػيني عمػػى سػػطح حتػػي مػػف جداراإليوسػػيف األوسػػط الكمسػػي بعػػد مرحمػػة طفػػو طويمػػة اسػػتغرقت 

 فترتي االيوسيف األعمى واألوليغوسيف.

مجموعات المنخربات  تمتاز المستويات المارنية في ىذه الوحدة بغناىا الكبير بالمنخربات ) مف     
 لعمر األكيتانياف.   ةالعوالؽ والقاعية ( المميز 

 الوحدة الميتولوجية الثانية  :

. وتتميز بتداخالت مف الحجر الكمسي ةكمسينية ومار  نيةمار توضعات دة مف حتتألؼ ىذه الو      
محميًا عدسات حطامية رممية فييا الصمب ذي التطبؽ الناعـ في األسفؿ والكتمًي في األعمى . وتوجد 

 كونغموميراتية ناعمة أحيانًا أخرى .و أحيانًا ، 

تمتاز ىذه الوحدة بغناىا الكبير بالمنخربات ) مف مجموعات المنخربات العوالؽ والقاعية (      
 ياف.  البردوغاللعمر  ةالمميز 

 الوحدة الميتولوجية الثالثة:
 

ؿ ، والغضار، والرمؿ، والحجر الكمسي العضوي، والكمسي تتألؼ مف تناوبات مختمفة مف المار      
 المارلي ، باإلضافة إلى وجود مستويات ثخينة مف الكونغموميرات في قاعدتيا.

 التورتونياف -اليمفيسياف لعمر ةىذه الوحدة مميز في  مجموعات المنخربات العوالؽ والقاعية

 الوحدة الميتولوجية الرابعة  :   

تتػػألؼ ىػػذه الوحػػدة فػػي قاعػػدتيا مػػف رسػػوبات سػػحنة تبخريػػة تتمثػػؿ بػػالجص واألنييػػدريت ، مػػع      
 تداخالت غضارية وغضارية مارلية. 
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تتكشؼ توضعات ىذه الوحػدة فػي معظػـ منػاطؽ حػوض نيػر الكبيػر الشػمالي ، وبخاصػة عمػى       
ي طبقاتيػػا عنػػػى قواقػػػع مػػػف حيػػػث تحتػػػو  ،الحفػػة –حمػػب ، وطريػػػؽ الالذقيػػػة  –جػػانبي طريػػػؽ الالذقيػػػة 

 المستحاثات الرخوية : معديات األرجؿ وصفيحيات الغالصـ..

 
 مكمن جص الميوسين البحري في منطقة الحفة -شكل 

بالمقارنة الميتولوجية لمسحنات التبخرية في مناطؽ عديدة مف حوض البحر األبيض المتوسط    
ره في نياية الميوسيف، يمكف الذي سادت فيو شروط تبخرية خالؿ فترة ىامة مف تطو 

 األنييدرتية في ىذه الوحدة مف عمر المسينياف )الميوسيف المتأخر(. –اعتبارالتوضعات الجصية 

تعمو ىذه الوحدة الميتولوجية توضعات مارنية غضارية بصورة عامة، غنية بالمسنحاثات الكبيرة    
 Turritella marginalis) األرجؿ( ومعديات Chlamis bollenensisمف صفيحيات الغالصـ ) 
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 ةمميز ال (Globigerinoides domitulus)  ىذه الوحدةفي قمة المنخربات العوالؽ  باإلضافة إلى( 
 البميوسيف. رصلع

أما في الحوض الميزوبوتامي )ما بيف النيريف(، فتتميز في توضعات الميوسيف أربع وحدات    
 ليتولوجية ىي ، مف األسفؿ إلى األعمى :

، مؤلفة مف طبقات رممية، حجر رممي، مارف، حجر كمسي وجص الوحدة الميتولوجية األولى:
 .وتقابؿ الميوسيف األسفؿ

وتعرؼ باسـ "تشكيمة الجريبة"، وىي مؤلفة مف طبقات مف الحجر الثانية:  الوحدة الميتولوجية   
 الكمسي العضوي، وتعود إلى عمر اليمفيسياف مف الميوسيف األوسط.

مؤلفة مف الجص ، تتناوب معو طبقات مف الغضار والحجر الثالثة:  الوحدة الميتولوجية
 وتعود إلى عمر التورتونياف مف الميوسيف األوسط. تقابؿ تشكيمة "الفارس األسفؿ"، الكمسي.

. وتقابؿ تشكيمة "الفارس مؤلفة مف صخور حمراء الموفالرابعة :  الوحدة الميتولوجية
  د إلى الميوسيف األعمى.األعمى".،وىي تعو 

 توضعات لحقية وتوضعات مياه عذبة تغطي تشكيمة الفارس األعمى تعود إلى البميوسيف.   

 ريةقاال النيوجينتوضعات 

تنتشر توضعات النيوجيف القارية في معظـ المناطؽ في سوريا والمناطؽ المجاورة، وبخاصة في    
المنخفضات واألحواض بيف الجبمية. وتتألؼ بصورة عامة، مف صخور حطامية ىي نواتج عمميات 
الحت والتعرية: رماؿ، كونغموميرا، غضاريات، بازلت، جص، أنييدريت...إلخ. وىي متوضعة 

 مة، بالتوافؽ فوؽ سطوح حتية مف صخور الباليوجيف الكمسية النموليتية.بصورةعا




