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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
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 بروفيل جيولوجي يمثل توضعات النيوجين القارية في السمسمة التدمرية –شكل 

في سوريا نشكيمتاف حطاميتاف، أبرزىا في السمسمة التدمرية، توضعات النيوجيف القارية تتميز في    
مة سفمى، رممية بمعظميا وتشكيمة عميا، كونغموميراتية بصورة عامة وبخاصة في منطقة دمشؽ: تشكي

. 

في الطرؼ الشمالي الشرقي لجبؿ قاسيوف، عمى الطرؼ الجنػوبي الشػرقي  مػف جبػؿ أبػو العطػا،       
وعمى السفح الجنػوبي مػف النيايػة الغربيػة لمحػدب القطيفػة ، تتكشػؼ توضػعات النيػوجيف القػاري عمػى 

جنػػػوب شػػػرؽ(، وتسػػػتقر فػػػوؽ سػػػطح حتػػػي شػػػديد  -جنػػػوب 66° - 26°ميػػػؿ )شػػػكؿ طبقػػػات شػػػديدة ال
، يحتػػوي عمػػى أنػػواع مسػػتحاثية مػػف النموليتػػات ("جػػدار معمػػوال")التخػػدد مػػف جػػدار كمسػػي كتمػػي ثخػػيف، 

(Nummulites intermedius) . مػػػا أنيػػػا تتكشػػػؼ أيضػػػا عمػػػى أطػػػراؼ ك المميػػػزة لألوليغوسػػػيف
بّسيمة، عػيف الصػاحب فػي -وادي اليامة، عيف الخضر حوض الديماس، عمى سفح جبؿ المعضمية،

 منطقة منيف.



95 
 

 ىاتاف التشكيميتاف ىي، مف األسفؿ إلى األعمى:   

مؤلفػػة بمعظميػػا مػػف رمػػاؿ كوارتزبػػة حمػػراء مصػػفّرة إلػػى رماديػػة المػػوف، فػػي  :تشكككيمة أبككو العطككا

وافػػدة إلػػى المنطقػػة مػػف بركػػاف جبػػؿ صػػبة بركانيػػة  صػػخور مػػف البازلػػت ىػػي أطػػراؼ قاعػػدتيا محميػػا،
 المانع في الجنوب، ومتكشفة في عدد مف المواقع )جبؿ المعضمية، جبؿ المزة الغربي...(. 

 
 شمال شرق مدينة دمشق-رمال النيوجين القاري "تشكيمة أبو العطا" في جبل أبوالعطا، شرق -شكل 
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، مؤلفة بمعظميا مف كونغموميرا كبيرة العناصر، غير مصنفة الفرز. وتتخمميا  : تشكيمة التنايا

مستويات غضارية رممية متوسطة الثخانة. وتستمر ىذه التشكيمة الكونغموميراتية حتى التوضعات 
 الرباعية دوف انقطاع ظاىر.

 
 جبل أبو العطا )شرقي دمشق( عمى سفح يةكونغمومبراتية )حصوية( النيوجينتشكيمة التنايا التوضعات  -شكل 
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 الرباعي
كاف البحر قد انسحب عف األراضي السورية في بداية الرباعي إلى وضع قريب جدا مف وضعو    

. وتسمح السطوح الحتية والشواطئ البحرية الناىضة عمى الساحؿ السوري بتتبع تموجات الحالي
ـ عف 122المصاطب إلى ارتفاع ذا البحر ونيوض األراضي البطيء الذي حمؿ أقدـ ىمستوى 

 سطح البحر.

قية حتنتشر توضعات الرباعي في المنخفضات الكبيرة وفي البحيرات الموسمية متمثمة بتشكيالت ل
 سوريا. مفورسوبات تبخرية، ممحية وجصية في مناطؽ عدة 

 
الحصين لمممكة أفاميا القديمةتتربع عمى كتفو الشرقي قمعة المضيق، الدرع .و سيل الغابتوضعات الرباعي في   -شكل   
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التوضعات التبخرية الممحية في سبخة الجبول –سكل   

 
 طب النيرية الرباعيةمقطع عرضاني في نير الفرات تطير فيو المصا -شكل 
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-وقد كاف لمبركنة دور ىاـ في الشماؿ الغربي مف سوريا، في منطقة دمشؽ، في منطقة طرابمس   
العديدة في الجنوب الغربي وفي الجنوب الشرقي مف دمشؽ، والغطاءات  حمص. فالمخاريط البركانية

العريضة التي ظمت سميمة مف عوامؿ التعرية وصبات قاع وادي اليرموؾ، وصبات جنوب السمسمة 
الزليبية في وادي الفرات، وبركاف كوكب يالقرب مف مدينة الحسكة، تعود  -الساحمية، وأغطية الحالبية

ستوسيف مف الرباعي. ولقد انتشت بعض األغطية عمى ترب أو لحقيات مف كميا إؿ عصر البمي
العصر الباليوليتي. ىذا وقد سمحت عظاـ الحيوانات المندمغة في بازلت خربة األنباشب والحبارية، 

وب شرقي دمشؽ، مف تحديد أف آخر الصبات الكبيرة في نكـ جنوب_ ج 122الواقعة عمى بعد 
 (.12سنة )تـ التأريخ بواسطة الكربوف  102أو _ +  2206المنطقة يرجع إلى 

 
 في منطقة المجامن تصمب الحمم المنصيرة المزجة حديثا البة متشكمة  - -شكل 
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 في منطقة المجاتصمب الحمم المنصيرة المزجة  إثرحديثا ة ققالبة متش - -شكل 

 

الكامل يدل عمى ميارة كبيرة في الصنع، وتعود إلى أكثر  أدوات صوانية في موقعيا في التربة بمنطقة الكوم شرقي تدمر. شكميا
 سنة  055 555 من




