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 انجُىنىجُا اإلقهُمُح

 تمهُذ

 مصطهحاخ عامح

ٝطخٞس ٢ٛ اُـطبء اُخبسع٢ ُألسع، ٝروغ ث٤ٖ اُغطؼ ٝأُؼطق أُؤُق ٖٓ الثخ نقشزج:ا -

 راد ًضبكخ ػب٤ُخ عذا

٢ٛ عطؼ اُوششح األسػ٤خ اُز١ رغزوش كٞهٚ اُظخٞس اُشعٞث٤خ ثظٞسح ػبٓخ، ٢ٛٝ انزكُشج : -

 ٓؤُلخ ٖٓ طخٞس اٗذكبػ٤خ ٝطخٞس اعزؾب٤ُخ

ّ 022 - ٢ٛ022 أُ٘طوخ اُز٢ ؿٔشرٜب ٤ٓبٙ اُجؾش ٖٓ اُش٤ًضح ؽز٠ ػٔن  :انظطُحح انقارَح  -

 ٗوش٣جب

إ٠ُ  0222ٛٞ هطبع ػ٤ٔن ك٢ اُجؾش، ٣زشاٝػ ػٔوٚ ٖٓ  انمقعز انجُىنىجٍ : -

0222ّ 

 ٛٞ هطبع ٖٓ عطؼ اُوششح األسػ٤خ ُْ ٣ـٔش ٓطِوب ث٤ٔبٙ اُجؾبس انذرع : -

رزأُق اُوششح األسػ٤خ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُزَ رذػىبُظلبئؼ، رزؾشى ثجؾء ػجش عطؼ انصفُحح : -

. ٤ٔٗٝض ك٤ٜب: اُظلبئؼ اُوبس٣خ ك٢ األسع رؾذ رأص٤ش ر٤بساد اُؾٔالٕ اُجبؽ٤٘خ اُؾبسح ك٢ أُؼطق

 األػ٠ِ ٝاُظلبئؼ األه٤بٗٞع٤خ ك٢ األعلَ. 

 

 

 نمحح عه جُىنىجُح طىرَا

 

اُٜذف ٖٓ دساعخ ع٤ُٞٞع٤خ عٞس٣خ ٛٞ رض٣ٝذ اُجبؽض٤ٖ اُغٞس٤٣ٖ ثبُٔؼشكخ األعبع٤خ ػٖ ؽج٤ؼخ     

أسػْٜ ٝػٖ ث٤٘زٜب ٝاُزطٞساد اُز٢ ؽشأد ػ٤ِٜب خالٍ األؽوبة ٝاُؼظٞس اُـبثشح ، ٢ً رغبػذْٛ 

 .ك٢ اٌُشق ػٖ ً٘ٞص ٛزٙ األسع ٝػٖ صشٝارٜب اُذك٤٘خ

ٓغ هبسح، ؽ٤ش روزشة اُظل٤ؾخ اُؼشث٤خ ٖٓ اُظل٤ؾخ روغ عٞس٣ب ثغٞاس ٗطبم رظبدّ هبسح    

األٝساع٤خ. ٝهذ ع٤طشد أؽذاس رظبدّ ٛبر٤ٖ اُظل٤ؾز٤ٖ ػ٠ِ ٓؼظْ رٌز٤ٌ٤ٗٞخاُجبُج٤ِض١ٝ، ٝثظٞسح 

 خبطخ ػ٠ِ رٌز٤ٌ٤ٗٞخا٤ُٔضٝص٣ٝٞاٌُغ٤٘ٞص١ٝ ك٢ عٞس٣ب.   
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 طىرَا عهً ططح انكزج األرضُح

اُوبس٣خ أُؼشٝكخ رؾذ  ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ اٌُز٣َزأُق عطؼ اٌُشح األسػ٤خ 

أُؼشٝكخ رؾذ اعْ "اُظل٤ؾخ عٞس٣ب ٢ٛ اُغضء اُشٔب٢ُ اُـشث٢ ٖٓ اُظل٤ؾخ ٝ.اعٔبُظلبئؼ

 . "اُؼشث٤خ

٣شرلغ اُغضء أُشًض١ ٖٓ ٛزٙ اُظل٤ؾخ اُؼشث٤خ كٞم عٞاؽَ اُجؾش األؽٔش، ٓشٌال ٓب ٣ؼشف 

اُشٔبٍ اُششه٢ ، ٓشٌال ٓب ٣ؼشف ٞ اُشٔبُٞ"ثبُذسع اُؼشث٢"، اُز١ ٣ـٞص ثشٌَ ؿ٤ش ٓؾغٞط ٗؾ

 "ثبُغط٤ؾخ اُؼشث٤خ". 

 

 ، ثؾغت خبسؽخ أكش٣و٤برٔض٤َ رٌز٢ٌ٤ٗٞ روش٣ج٢ ُشجٚ اُغض٣شح اُؼشث٤خ -1-شٌَ 
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 ٓظٞس رٌز٢ٌ٤ٗٞ إه٢ٔ٤ِ ُِغضء اُش٢ِٔ ٖٓ اُظل٤خ اُؼشث٤خ ٝأُ٘بؽن أُغبٝسح - -شٌَ 

 

ُٔب ًبٗذ ؿبُج٤خ األساػ٢ أُزٌشلخ ػ٠ِ عطؼ اُوبساد ٢ٛ رش٤ٌالد طخش٣خ  ثؾش٣خ، كئٕ ٛزا    

٣ذكؼ٘ب إ٠ُ االعز٘زبط ثإٔ رٞصع ا٤ُبثغخ ٝاُجؾبس ًبٕ هذ رـ٤ش رـ٤شا ٓغزٔشا خالٍ اُؼظٞس 

 اُغ٤ُٞٞع٤خ. 

أُ٘ظشٓخ  ٤ِٕٓٞ ع٘خ 022 – 022ث٤٘ذ اُذساعبد اُغ٤ُٞٞع٤خ إٔ رؾشًبد اُظلبئؼ اُوبس٣خ خالٍ 

عججذ إؿشام اُظل٤ؾخ اُؼشث٤خ ٓشاسا ٝرٌشاسا ك٢ أػٔبم اُجؾش، ٓٔب عبػذ ػ٠ِ رـط٤زٜب ثٔخزِق 

أٗٞاع أُٞاد اُشعٞث٤خ اُز٢ رؼشػذ الؽوب إ٠ُ اُزظِت ٝاُزظخش، ٝصْ إ٠ُ اُزظذع ٝاالُزٞاء اُز١ 

رشٌَ األسع اُز٢  إ٠ُك٤ٔب ثؼذ ثؼٞآَ اُؾذ ٝاُزؼش٣خ ٝطٞال ٛزٙ رأصشد  .ٝهذٗشأ ػ٘ٚ رشٌَ اُغجبٍ
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اُغضء اُشٔب٢ُ اُـشث٢  األسع اُغٞس٣خ اُؾب٤ُخٗؼشكٜب ا٤ُّٞ ثبعْ شجٚ اُغض٣شح اُؼشث٤خ اُز٢ رشٌَ 

 .ٜٓ٘ب

ٖٓ  ،كؼال ػٖ أُغزؾبصبد اُز٢ ر٤ٔضٛب  ،ك٢ عٞس٣ب  ال شي إٔ عٔبد ٝخظبئض اُظخٞساُشعٞث٤خ

أُٞاد اُشعٞث٤خ األط٤ِخ ،  ّٞػغد ر٠ِ رلغ٤ش ؽج٤ؼخ اُج٤ئخ اُز٢ شٜذػشأٜٗب إٔ رغبػذ اُغ٤ُٞٞع٢ 

 ٓٔب ٣غبْٛ ثبُزب٢ُ ك٢ إٓبؽخ اُِضبّ ػٖ اُزبس٣خ اُغ٤ُٞٞع٢ ُغٞس٣ب.

ؽذصذ خالٍ ربس٣خ عٞس٣ب اُغ٤ُٞٞع٢ ؽشًبد أسػ٤خ ًجشٟ عججذ رشٌَ اُغالعَ اُغج٤ِخ 

ًٔب شٜذد عٞس٣ب خالٍ اُؼظٞس اُغ٤ُٞٞع٤خ اُؼذ٣ذح  ك٢ اُوششح األسػ٤خ. خاُؼ٤ٔو بدٝاُزشوو

ؾشًبد أسػ٤خ عججذ رشٞٛبد ًٝغٞسا ػ٤ٔوخ عبػذد ك٢ طؼٞد اُالثخ اُغبخ٘خ ٖٓ األػٔبم إ٠ُ ر

 اُغطؼ ػجش رِي اٌُغٞس أٝ ػ٠ِ شٌَ اٗلغبساد ثشًب٤ٗخ.

 

 انظاهزاخ انثىُىَح انكثزي

 02اُظل٤ؾخ اُؼشث٤خ ٢ٛ اُغضء اُششه٢ أُ٘شن ػٖ اُظل٤ؾخ األكش٣و٤خ اٌُجشٟ ٓ٘ز ٓب ٣وشة ٖٓ 

زشاًت عجبٍ ثخط"ٝرشَٔ عـشاك٤ب شجٚ اُغض٣شح اُؼشث٤خ. رزٔضَ ؽذٝدٛب ٖٓ اُشٔب٤ٍِٕٓٞ ع٘خ. 

ٖٝٓ اُششم ٝاُشٔبٍ  أُٔزذ ٖٓ خ٤ِظ اعٌ٘ذسٕٝ ؿشثب ؽز٠ ثؾ٤شح أٝسٝٓب ششهب، ؽٞسٝط"،

ؽز٠ خ٤ِظ ًْ ٖٓ ٓ٘طوخ أُٞطَ ك٢ اُشٔبٍ 0222ػ٠ِ "ثخؾ اُزشاًت اٌُج٤ش"اُز١ ٣ٔزذ  اُششه٢

 ك٢ اُغ٘ٞة. ػٔبٕ

رؾزَ عٞس٣ب أُ٘طوخ اُشٔب٤ُخ اُـشث٤خ ٖٓ اُظل٤ؾخ اُؼشث٤خ. ٢ٛٝ رؼْ ٝؽذر٤ٖ ع٤ُٞٞع٤ز٤ٖ    

 ٓخزِلز٤ٖ ٖٓ ؽ٤ش اُج٤٘خ ٝأُشكُٞٞع٤ب :

اُغجبٍ اُغبؽ٤ِخ اُز٢ رؾ٤ؾ ثؾبدس ث١ٞ٤٘ ًج٤ش ٛٞ كبُن أُششم أُٔزذ ٖٓ ، هٍ طالطم جثهُح-   

ٝٛٞ هطغ ػ٤ٔن ك٢ اُوششح األسػ٤خ،  اُشٔبٍ.ؽز٠ رخّٞ عجبٍ ؽٞسٝط ك٢ خ٤ِظ اُؼوجخ ك٢ اُغ٘ٞة 

٣زلغشػ٠ِ ٓغبسٙ ثؾضّ ٖٓ اُلٞاُن اُغبٗج٤خ ٝأُٞاص٣خ اُز٢ ُؼجذ دٝسا ًج٤شا ك٢ رشٌَ عجبٍ اُخ٤َِ، 

ٝعِغِز٢ عجبٍ ُج٘بٕ اُـشث٤خ ٝاُششه٤خ، ٝعَٜ اُجوبع ، ٝعِغِخ اُغجبٍ اُغبؽ٤ِخ، ٝؽلشح اُـبة، 

٤ش شٔبال، ػ٠ِ آزذاد اُؾبكخ اُششه٤خ ُغجبٍ األٓبٗٞط ؽز٠ ٝعجَ اُضا٣ٝخ. ٣ٝغزٔش ٛزا اُلبُن اٌُج

رخّٞ عجبٍ ؽٞسٝط. ٣ٝش٤ش إ٠ُ خؾ ع٤ش ٛزا اُلبُن ك٢ اُغ٘ٞة أخذٝد رؾذ ٓغزٟٞ عطؼ اُجؾش، 

ّ(، ٝٛٞ أػٔن 010-ّ( ٜٝٗش األسدٕ، ٝثؾ٤شح ؽجش٣ب )090-ٛٞ أخذٝد ٝاد١ اُؼشثخ، ٝاُجؾش ا٤ُٔذ )

 أخذٝد ك٢ اُؼبُْ.

ػؼ٤لخ اُز٘بكش، رزوطغ ٝؽذح اُشٌَ ك٤ٜب ٓغ رُي ثٞاعطخ خطٞؽ رؼش٣غ٤خ ، ططُحح داخهُح-

اُٞاعؼخ، إال إٔ ُٜب طلبد خبطخ ٣ظؼ ٓؼٜب رؼ٤٤ٜ٘ب ًغط٤ؾخ  ػ٤وخ، ٢ٛٝ آزذاد ُِغط٤ؾخ اُؼشث٤خ

 عٞس٣خ.
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 اُج٣ٞ٤٘خ اٌُجشٟ ك٢ عٞس٣بٝاُٞؽذاد طٞسح رج٤ٖ أُظبٛش  - -شٌَ 

اُشئ٤غخ ٜٓ٘ب ر٘ؼطق  ر٘زشش ٓغٔٞػخ ٖٓ اُط٤بد، ك٢ اُشٔبٍ اُششه٢ ٖٓ اُغط٤ؾخ اُؼشث٤خ،   

ؿشة. ٝرغزٔش ٛزٙ -ٗؾٞ اُـشة: كخؾ عجَ ع٘غبس، عجَ ػجذ اُؼض٣ض، ؽٞاٍ اُؼجب رٝ ارغبٙ ششم

 ك٢ عجبٍ ػلش٣ٖ.ػ٠ِ اُؼّٔٞ ح٣شباُج٤٘بد ٗؾٞ اُـشة إٗٔب ثبرغبٛبد ٓـ

رجشص ؽضٓخ ٖٓ  ػ٠ِ اُؼلخ األخشٟ ٖٓ ٝٛذح ٜٗش اُلشاد، ٝك٢ ٌٓبٕ أثؼذ إ٠ُ اُغ٘ٞة،   

-اُز٢ رٔزذ ثبرغبٙ ؿشة اُط٤بد رجذأ ٖٓ عجَ اُجشش١ ٝرضداد ثشٝصا ك٢ عجبٍ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ

 ع٘ٞة ؿشة ػجش ٓ٘طوخ دٓشن ؽز٠ اُغبٗت اُششه٢ ٖٓ عِغِخ ُج٘بٕ اُششه٤خ.

ٓش٣خ، ك٢ اُؾٔبد، رجذ١ اُغط٤ؾخ اُذاخ٤ِخ طلبد اُغط٤ؾخ اُؼشث٤خ ك٢ ع٘ٞة االُزٞاءاد اُزذ   

٣زغ٠ِ ، اػزجبسا ٖٓ ؽشف اُؾٔبد ثبرغبٙ اُشٔبٍأٗٚ، ، ك٢ ؽ٤ٖ )"ٓشرلغ اُؾٔبد"( اُظؾشا٣ٝخ

ٝٛ٘ب ٣غذ  ُؼَ ٖٓ أٜٛٔب "ٜٗٞع ٛؼجخ ؽِت". خبطخ،ؿش٣جخ أٝ ثظلبد  ؽشف اُظل٤ؾخ ٛزا

 رؼج٤ش "اُغط٤ؾخ اُغٞس٣خ" ٓب ٣جشسٙ. 
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 انظتزاتغزافُا

 ٌوتُزوسوانثز

رزٌشق اُش٤ًضح اُؼشث٤خػ٠ِ أؽشاف اُجؾش األؽٔش ك٢ اُغضء أُشًض١ ٖٓ شجٚ اُغض٣شح    

ٝرغزٔش ٓشئ٤خ ٗؾٞ  ٢ٛٝ ٓؤُلخ ػ٠ِ اُؼّٔٞ ٖٓ اُـشا٤ٗذ، ٣ٝؼِٞٙ اُـ٘بط صْ اُش٤غذ. اُؼشث٤خ.

، ؽ٤ش رغزوشكٞم  اُش٤ًضح اُشٔبٍ ك٢ ٓ٘طوخ خ٤ِظ اُؼوجخ، ٝؽز٠ اُشأط اُغ٘ٞث٢ ُِجؾش ا٤ُٔذ

طخٞس ٓؤُلخ ٖٓ ثش٣ش ًٝٞٗـ٤ِٓٞشا راد ؽؼ٠ ٝعال٤ٓذ ٖٓ اُـ٘ب٣غٞاُـشا٤ٗزٞاُـبثشٝ، رؼشف 

. ٝهجبُخ ٛزا اُشأط ك٢ ٝاد١ اُؼبٗخ ٖٓ ؿٞس األسدٕ، رٞعذ طخٞس "تشكُهح طارامىج"ثبعْ 

عْ ٓؤُلخ ٖٓ ؽغش س٢ِٓ ٓغ ٓغزٞثبد ؿؼبس٣خ ٝؽجوبد ٖٓ طخٞس ًِغ٤خ،ٗؼشف ثبسعٞث٤خ 

رؼْ ٓغزؾبصبد ٤ٔٓضح ٖٓ اُزش٣ِٞث٤زبد رؼٞد إ٠ُ ػٔش أٌُجش١ ك٢ هبػذح "تشكُهح انثزج"،

ػٖ ػٔش اُش٤ًضح اُؼشث٤خ، ٝٛٞ ػٔش ٓب هجَ ثٞعٞدٛب (، ٝرٌشق اُؾوت األٍٝ)اُجب٤ُٞص١ٝ

 . ثزٌ"م"انثزَكأٌُجش١ أُؼشٝف رؾذ اعْ 

 

رظٜش ك٤ٚ اُش٤ًضح اُـشا٤ٗز٤خ، رؼِٞٛب رش٤ٌِخ عبسآٞط صْ  ٓوطغ ك٢ ٝاد١ اُو٤٘خ )ع٘ٞة اُجؾش ا٤ُٔذ( - -ٌَ ش

 رش٤ٌِخ اُجشط

ٝاػزجبسا ٖٓ ٛزٙ اُشٞاٛذ رـٞص اُش٤ًضح اُؼشث٤خ رؾذ اُظخٞس اُشعٞث٤خ إ٠ُ إٔ رجِؾ ػٔوب    

شٔبٍ اًُْ رؾذ األسع اُغٞس٣خ. ٝال رظٜش ثؼذ رُي ػ٠ِ شٌَ ثشٝصاد ك٢ أهظ٠  ٣0ض٣ذ ػٖ  

َ عجبٍ ؽٞسٝط، ػ٠ِ اُغلؼ اُششه٢ ُغجبٍ األٓبٗٞط، ٝك٢ ٓ٘طوخ ، ػ٘ذ االهزشاة ٖٓ عالع

 د٣ش٣ي إ٠ُ اُـشة ٖٓ ٓبسد٣ٖ ك٢ اُشٔبٍ اُششه٢ ٖٓ عٞس٣ب.
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 انثانُىسوٌ )حقة انحُاج انقذَمح(

ٖٓ ،  sp. Olenellusخ ٖٓ ع٘ظٔغزؾبصآُغ ظٜٞس األشٌبٍ  جب٤ُٞص١ٝرجذأ أساػ٢ اُ   

 اُزش٣ِٞث٤زبد ٖٓ ٓلظ٤ِبد األسعَ.

ٔجش١،  ٌروغْ أصٓ٘خ اُجب٤ُٞص١ٝ إ٠ُ عزخ أدٝاس ع٤ُٞٞع٤خ، ٢ٛ ثؾغت رغِغَ هذٜٓب : اُ   

 األسدٝك٤غ٢، اُغ٤ِٞس١، اُذ٣ل٢ٗٞ، اٌُشث٤ٗٞل٤ش٣ٞاُجش٢ٓ. 

رـِت ػ٠ِ أساػ٢ اُجب٤ُٞص١ٝ ك٢ ع٘ٞة اُجؾش ا٤ُٔذ اُغؾ٘خ اُش٤ِٓخ، ؽ٤ش رغزوش كٞم    

ّ. ٝرزٔضَ 006"، رجِؾ صخبٗزٜب "سمزج انثتزاء انزمهُحاُش٤ًضح اُـشا٤ٗز٤خ صٓشح س٤ِٓخ رؼشف ثبعْ 

 ك٢ ٛزٙ اُضٓشح أدٝاس اُجب٤ُٞص١ٝ ًِٜب، ٖٓ أٌُجش١ ؽز٠ اُجش٢ٓ. 

. كٔب ػذا اُظٜٞس اُـش٣ت ٌُزَ ٖٓ طخٞس إٕ رٌشلبربُجب٤ُٞص١ٝ ٓؾذٝدح عذا ك٢ عٞس٣خ   

ٔبٍ اُـشث٢ ٖٓ اٌُشث٢ٗٞ ك٢ عجَ ػجذ اُؼض٣ض، ك٢ٜ ال رظٜش إالّ ك٢ عجبٍ ؽٞسٝط، ك٢ اُش

 أػ٘خ، صْ ك٢ عجبٍ األٓبٗٞط ٝك٢ ٓبسد٣ٖ.

إالّ إٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ آثبس اُ٘لؾ اُؼ٤ٔوخ ثِـذ أساػ٢ اُجب٤ُٞص١ٝ ك٢ ػذح ٓ٘بؽن ٖٓ عٞس٣ب، ؽ٤ش    

 ثؼؼٜب طخٞس أٌُجش١. ثِؾ

 

 انكمثزٌ

رزٌشق اساػ٢ أٌُجش١ ػ٠ِ اُغلؼ اُششه٢ ُغجبٍ األٓبٗٞط. ٣ٝزٔضَ أُوطغ األٗٔٞرط ُٜزٙ    

ّ، ٢ٛ هٔخ ٓـشرجخ، ٝاهؼخ ػ٠ِ ثؼذ 0002األساػ٢ ػ٠ِ هٔخ ٣جِؾ اسرلبػٜب ػٖ عطؼ اُجؾش 

 ًْ ػٖ ٓذ٣٘خ اعٌ٘ذسٕٝ.02

كٞم هبػذح صالس ٝؽذاد ٤ُزُٞٞع٤خ ٓغزوشح رزأُق أساػ٢ أٌُجش١ ك٢ ٛزٙ أُ٘طوخ ٖٓ    

ث٢٘ سٓبد١ إُِٞ، ٣ؼٞد إ٠ُ ػٔش اُجش٣ٌٔجش١. ٝرززبثغ  س٢ِٓ، طخش٣خ ٓؤُلخ ٖٓ ش٤غذ

 إ٠ُ األػ٠ِ: َػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ، ٖٓ األعل بٌُٔجش١ ٛ٘بؽجوبر

 622ّؽغش س٢ِٓ ًٞاسرض١، ٝسد١ إُِٞ، ٓغ طلٞف ٖٓ ؽظ٠ ..........     – 1     

 022ّؽغش ًِغ٢ د٤ُٓٞٝز٢، سٓبد١ إُِٞ .................................     – 0     

 062ّرزبثغ طلٞف ٗبػٔخ ٖٓ ًِظ كبرؼ إُِٞ، ٓغ ش٤غذ ث٢٘ إُِٞ .......     – 0     
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ك٢ ك٢ ػذد ٖٓ اُزٌشلبد ك٢ أُ٘طوخ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٖٓ اُزش٣ِٞث٤زبد  ٣0ؾز١ٞ أُغزٟٞ سهْ    

 .( Paradoxides)ش أٌُجش١ األٝعؾ ٤ٔٓضح ُؼٔ

 

 هٔخ ٓـشرجخ )ػٖ دٝثشرش٣ٚ(ٓوطغ ػشػ٢ ك٢ األٓبٗٞط ٓبس ك٢  - -شٌَ 

 

ًْ إ٠ُ اُـشة 22ًْ إ٠ُ اُششم ٖٓ هٔخ ٓـشرجخ، ك٢ ٓ٘طوخ د٣ش٣ي، ػ٠ِ ثؼذ  062ػ٠ِ ثؼذ    

ٖٓ ٓبسد٣ٖ ك٢ اُشٔبٍ اُششه٢ ٖٓ عٞس٣ب، ٣زٌشق ثشٝص ٖٓ طخٞس اُجش٣ٌٔجش١ ٓؤُلخ ٖٓ 

، ٣ؼِٞٛب رزبثغ ٓؤُق ٖٓ اُطجوبد اُزب٤ُخ، ٖٓ طخٞس اٗذكبػ٤خ رزخِِٜب ًزَ ٖٓ اٌُٞٗـ٤ِٓٞشا

 األعلَ إ٠ُ األػ٠ِ :

، أؽٔش ػبرْ إُِٞ إ٠ُ سٓبد١، ٓغ ًٞٗـ٤ِٓٞشا راد ػ٘بطش ٖٓ طخٞس ؽغش س٢ِٓ ًٞاسرض١ -1

 006ّاٗذكبػ٤خ ..........................................         

 262ّٞاسرض١ رٝ ٓالؽ ؽذ٣ذ١ .......................          ؽغش س٢ِٓ ً -0

 022ّؽغش ًِغ٢، سٓبد١ ػبرْ إُِٞ، ع٤ذ اُزطجن .................           -0

 062ّرزبثغ ش٤غذ س٢ِٓ، ٓخؼش ٝسٓبد١، ؿ٢٘ ثبُٔغزؾبصبد ......           -2

ؿ٢٘ عذا ثبُٔغزؾبصبد، ٝثخبطخ ٖٓ اُزش٣ِٞث٤زبد ا٤ُٔٔضح ُؼٔش أٌُجش١ األٝعؾ  2أُغزٟٞ سهْ    

(Paradoxides ). 
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 ٓوطغ ػشػب٢ٗ ك٢ ٗٞاح عجَ ػجذ اُؼض٣ض )ػٖ دٝثشرش٣ٚ( - -شٌَ 

إٕ اُظخٞس أٌُجش٣خ أُخزشهخ ثبُؾلش ك٢ عٞس٣ب ٢ٛ ٖٓ اُؾغش اُش٢ِٓ األسًٞص١، ٣ٝؾزَٔ أٜٗب    

. ٖٓ اُش٤ًضح اُـشا٤ٗز٤خ ك٢ اُغ٘ٞة، ثبإلػبكخ إ٠ُ اُظخٞساُـؼبس٣خ ٝاُـؼبس٣خ اُظلؾ٤خ ٗزغذ

اٗغؾبة اُجؾش ػٖ أُ٘طوخ ٓخِلخ صـشح ٤ل٢ هٔخ اُظخٞس أٌُجش٣خ إ٠ُ زاُؾ ٝرش٤ش ظبٛشح اُالرٞاكن

 عزشارـشاك٤خ ٝاػؾخ.

 األردوفُظٍ 

رْ اٌُشق ػٖ طخٞس األسدٝك٤غ٢ ألٍٝ ٓشح ك٢ ٗلن رْ ؽلشٙ ك٢ عجبٍ األٓبٗٞط، ٣ٝزأُق ٖٓ    

طخٞس ٖٓ اُش٤غذ ٝاٌُٞاسرض٣ذ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٖٓ اُش٣ِٞث٤زبد ٤ٔٓضح 

 . (.Dalmanitina sp. , Crusiana sp)ُألسدٝك٤غ٢

ًْ شٔبٍ 62)ثِـذ آثبس اُؾلش اُؼ٤ٔن رٞػؼبربألسدٝك٤غ٢ ك٢ ػذد ٖٓ أُٞاهغ. كل٢ ثئش ؽٞاٍ اُؼجب   

رزأُق طخٞس األسدٝك٤غ٢ ٖٓ ؽغش س٢ِٓ ٗبػْ اُزطجن، ٣ؼْ ك٢ هبػذرٚ  ششم ٓذ٣٘خ اُشهخ(،

ٖٝٓ     (.Sowerbella sp., Lingula sp)ٓغزؾبصبد ٖٓ ػؼذ٣بد األسعَ ،  

.  (Diplograptusspinilosus) ٖٝٓ اُـشاثز٤ُٞزبد (Pseudobasilicusnobilis)اُزش٣ِٞث٤زبد

 ألسدٝك٤غ٤بٕ.أُغزؾبصبد ًِٜب ػٔش ااألٗٞاع ٖٓ ٛزٙ  ٤ٔضرٝ

ٝثِؾ اُؾلش اُؼ٤ٔن ك٢ ثئش ثل٤ِٕٞ ك٢ عجبٍ ػلش٣ٖ طخٞس األسدٝك٤غ٢ أُؤُلخ ٖٓ ش٤غذ ٓزغؼذ    

 ٓ٘زظت ثشذح. 

ٝاخزشهذ ا٥ثبس اُز٢ ؽلشد ك٢ ؿشة عٞس٣ب )ثئش اُـبة( طخٞس األسدٝك٤غ٢ أُؤُلخ ثٌبٜٓب    

، ث٤٘ٔب رِي اُز٢ ؽلشد ك٢ اُغ٘ٞة اُششه٢ )ٓ٘طوخ اُؾٔبد(، كظخٞس روش٣جب ٖٓ اُؾغش اُش٢ِٓ

 األسدٝك٤غ٢ ٓؤُلخ ثٔؼظٜٔب ٖٓ اُـؼبس ٝاُـؼبس اُظلؾ٢.

سعٞثبربألسدٝك٤غ٢ ك٢ عٞس٣ب، ٢ٛ ٖٓ األعلَ إ٠ُ األػ٠ِ: " ٤ُزُٞٞع٤خ ك٢ ٝؽذاد رْ ر٤٤ٔض صالس    

 تشكُهح خىاصز", " تشكُهح انظىاب" و" تشكُهح األفىذٌ".
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سرلبع ثؼغ األهب٤ُْ كٞم ٓغزٟٞ ٢ إ٠ُ اغرش٤ش ظبٛشح اُالرٞاكوبُؾز٢ ك٢ هٔخ طخٞس األسدٝك٤   

٘ٞة اُششه٢ ٖٓ عٞس٣ب ؽ٤ش رٌٕٞ رش٤ٌِخ األك٘ذ١ سه٤وخ عذا أٝ ؿ٤ش ٓٞعٞدح ك٢ اُغؼ اُجؾش طع

 )ٓشرلغ اُؾٔبد(. 

 انظُهىرٌ

٢ٛٝ ػجبسح ػٖ ًٞٗـِٞٓجشا  ،إالّ ك٢ عجبٍ األٓبٗٞط زٌشق طخٞس اُغ٤ِٞس١ ػ٠ِ اُغطؼال ر

ٌُٖٝ اُؾلش اُؼ٤ٔن ث٤ٖ ٝعٞد ٛزٙ اُظخٞس  ٝؽغش س٢ِٓ ٝش٤غذ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٤ٔٓضح. 

( ك٢ اُشٔبٍ اُششه٢ ٖٓ عٞس٣ب، ؽ٤ش رزأُق 1ك٢ أػٔبم ػذد ٖٓ ا٥ثبس، ٗزًش ٜٓ٘ب ثئش اُوبٓش٢ِ )

، ٖٝٓ ؽغش س٢ِٓ ٣ـ٠٘ ك٢ األػ٠ِ ثؼ٘بطش ٞاُش٤غذ٤اُظلؾـؼبسبُطخٞس اُغ٤ِٞس١ ٖٓ رٞػؼبر

ٝرؼشف ٓ٘شأ اُٜذسًٝشثٞٗبد ك٢ أُ٘طوخ،  ٝرؼزجش ٛزٙ اُظخٞسّ روش٣جب.622ؽطب٤ٓخ، ٝرجِؾ صخبٗزٚ 

ؼٖ ٝعٞد أشٌبٍ ٖٓ ٛزٙ اُزٞػؼبر ٝهذ ًشلذ دساعخ ؿجبس اُطِغ ك٢ ." تشكُهح انتىف "ثبعْ 

Chitinozoaires  ٝHydrosphaerides  ألطَ اُجؾش١ ُٜزٙ اُزٞػؼبد، ٝإ٠ُ ااُز٢ رش٤ش إ٠ُ

 .إٔ ػٔشٛب ٖٓ اُغ٤ِٞس١ ٝأعلَ اُذ٣ل٢ٗٞ

ث٤٘ذ رـ٤شاد صخبٗخ رٞػؼبربُغ٤ِٞس١ ك٢ ا٥ثبس اُؼذ٣ذح ػٖ ٝعٞد ٗطبم رشعت ٓزطبٍٝ ػ٠ِ    

آزذاد اُغِغِخ اُزذٓش٣خ اُؾب٤ُخ، ٝإ٠ُ اُزشهن اُزذس٣غ٢ ُٜزٙ اُزٞػؼبد ثبرغبٙ اُشٔبٍ )ٛظجخ ؽِت( 

غبسٓ٘ز ع٘ -خٝاُغ٘ٞة )ٓشرلغ اُؾٔبد(، ٝٛٞ ٓب ٣ٌٖٔ رلغ٤شٙ ًذ٤َُ ػ٠ِ ثذء رشٌَ ٓ٘خلغ اُزذٓش٣

 ثذا٣خ اُغ٤ِٞس١.

اُزٞػؼبد اُز٢ ر٘ز٢ٔ إ٠ُ أػ٠ِ اُغ٤ِٞس١ ؿ٤ش ٓٞعٞدح ك٢ ػذد ٖٓ إٔ ًٔب ث٤٘ذ ا٥ثبس اُؼ٤ٔوخ    

هٔخ اُغ٤ِٞس١ إ٠ُ رأص٤ش ػ٤ِٔبد اُؾذ ا٤ُٔٔضح ك٢ ًَ ٖٓ أُ٘بؽن. ٣ٝذٍ اُالرٞاكن اُؼؼ٤ق ك٢ 

 ٓشرلغ اُؾٔبد ٝٛؼجخ ؽِت.

 انذَفىوٍ

ُْ ٣ؾذد اُذ٣ل٢ٗٞ ثظٞسح أ٤ًذح إالّ ك٢ عجبٍ ؽٞسٝط. ٝٛٞ ٣زأُق ٖٓ ؽغش ًِغ٢ ٓشعب٢ٗ عضئ٤ب،    

،   MURCH.Spiriferverneuiili :ٖٓ ػؼذ٣بد األسعَر١ ٓغزؾبصبد ػذ٣ذح ٤ٔٓٝضح 

Rhynchonellacuboides SOW. 

ُْ رغٔؼ أ٣خ ثئش ػ٤ٔوخ ك٢ شٔبٍ عٞس٣ب ثئصجبد ٝعٞد اُذ٣ل٢ٗٞ ك٤ٜب. ٣ٝؼزوذ اُجبؽضٕٞ إٔ أُ٘طوخ    

اُؼذ٣ذ ٖٓ ًبٗذ ؽبك٤خ ٝإٔ اُجؾش هذ اٗغؾت ػٜ٘ب خالٍ رِي اُلزشح ٓخِلب صـشح عزشارـشاك٤خ ٓؤًذح ك٢ 

٤ل٤ش ٓجبششح ...(، ؽ٤ش رؼِٞ رٞػؼبربٌُشثٞٗآثبس ثل٤ِٕٞ، ؽٞاٍ اُؼجب ٝاُوبٓش٢ِأُ٘بؽن )

ٝٛزا ٣ذٍ ػ٠ِ صـشح عزشارـشاك٤خ ًج٤شح راد آزذاد ص٢٘ٓ ٌٝٓب٢ٗ ًج٤ش  .رٞػؼبربُغ٤ِٞس١ األعلَ

 عذا.
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اخزشهذ ثؼؼخ آثبس ك٢ ٝعؾ ٝششه٢ عٞس٣ب أؽذس طخٞس اُذ٣ل٢ٗٞ، ُْٝ ثالؽع ك٤ٜب أ٣خ صـشح   

ع٘غبس هذ ثذأ ك٢ -ذٓش٣خعزشارـشاك٤خ ث٤ٖ اُذ٣ل٤ٗٞٞاٌُشث٤ٗٞل٤ش١. ٝٛزا ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ رٜبثؾ ٓ٘خلغ اُز

 أٝاخش اُذ٣ل٢ٗٞ.

 انكزتىوُفُزٌ

رؼزجش ؽِٞم ٜٗش شب٤ًذ ك٢ عجبٍ ؽٞسٝط ، خ٤ش ٌٓبٕ ٣ؼشف ك٤ٚ اٌُشث٤ٗٞل٤ش١ ػ٠ِ اُغطؼ.    

. ٝٛٞٓلوٞد ك٢ ػذد ٖٓ ا٥ثبس ه٢ شٔبٍ ٣ٝزأُق ٖٓ ؽغش ًِغ٢ ًِٝظ ش٤غز٢ ؿ٢٘ عذا ثبُٔغزؾبصبد

هجبُخ األٓبٗٞط. ُْٝ ٣زًش ٝعٞدٙ ٖٓ هجَ اُجبؽض٤ٖ ك٢ ثشٝص عٞس٣ب، ٓضَ ثئش ثل٤ِٕٞ ك٢ عجبٍ ػلش٣ٖ 

 اُجب٤ُٞص١ٝ ك٢ ٓ٘طوخ ٓبسد٣ٖ.

ك٢ هِت عجَ ػجذ اُؼض٣ض، ك٢ اُشٔبٍ اُششه٢ ٖٓ عٞس٣ب، رظٜش ك٢ هبػذح    

رٞػؼبربُغ٤ٗٞ٘٤بٗبُٔبس٤ٗخ ًزَ طخش٣خ ؿش٣جخ، ٓؤُلخ ٖٓ طخٞس س٤ِٓخ ؽٔشاء إُِٞ ٓغ ًزَ ٓجؼضشح 

٤ٔٓضح ؽ٤ٞا٤ٗخ خ ٝطخٞس س٤ِٓخ ٤ٌٓب٣ٝخ ؽذ٣ذ٣خ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ربئٜخ ٖٓ طخٞس ًِغ٤

، ٝٓغزؾبصبد ٗجبر٤خ ٤ٔٓضح، Fenestellasp. ; Spirifertornacensisٖٓ أٜٛٔب:   .ٌُِشث٤ٗٞل٤ش١

 .Acheosigillariasp.  ;  Lepidodendronspٖٓ أٜٛٔب: 

 

 اٌُش٣زبع٤خ أُبس٤ٗخ اٌُشث٤ٗٞل٤ش١ ك٢ هبػذح اُزٞػؼبدٓوطغ ك٢ ٗٞاح ٓؾذة عجَ ػجذ اُؼض٣ض،ٝرجذٝ ًزَ  - -شٌَ 

 ُغ٤ٗٞ٘٤بٕطبثن ااُؼبئذح ُ

ع٘غبس ًبٕ ك٢ هٔخ رطٞسٙ ك٢ -ث٤٘ذ ا٥ثبس اُؼ٤ٔوخ ك٢ ٝعؾ عٞس٣ب، إٔ ٓ٘خلغ اُزذٓش٣خ   

ُـؼبس اُش٢ِٓ ٝثؼغ اُظخٞس  ، رٞػؼذ ك٤ٚ سعٞثبد ًض٤لخ ٓؤُلخ ٖٓ اُشَٓ ٝااٌُشث٤ٗٞل٤ش١

اٌُشثٞٗبر٤خ اُز٢ رٔضَ اُغضء األعلَ ٖٓ رش٤ٌِخ ٤ُزُٞٞع٤خ ًج٤شح، ٓغزٔشح ؽز٠ اُجش٢ٓ، رؼشف ثبعْ 

. ٝهذ اعزٔش ٛزا أُ٘خلغ ثبؽزالٍ أُشًض اُزشعج٢ اُشئ٤ظ ك٢ عٞس٣ب ؽز٠ تشكُهح مزقذج"" 

 ٓ٘زظق ؽوت ا٤ُٔضٝص١ٝ.

 انثزمٍ

 ٤ُظ اُجش٢ٓ ٓؼشٝكب ػ٠ِ اُغطؼ ك٢ ٓ٘طوز٘ب، ًٝبٕ هذ أش٤ش إ٠ُ ٝعٞدٙ ك٢ ػذد ٖٓ ا٥ثبس،   

إٗٔب دٕٝ د٤َُ ثب٤ُٞٗزُٞٞع٢ ٓؼشٝف ٖٓ هجَ. ٌُٖٝ اُزؾب٤َُ  ثبعزض٘بء ثئش ثل٤ِٕٞ )ٓ٘طوخ ػلش٣ٖ(،
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ٖٓ ثظٞسح ػبٓخ اُجب٤ُُ٘ٞٞع٤خ اُؾذ٣ضخ أًذد ٝعٞدٙ ك٢ ٓؼظْ ؽبالد اُؾلش اُؼ٤ٔن، ؽ٤ش ٣زأُق 

ّ إ٠ُ 022ش٤غذ ؿؼبس١ ث٢٘ ٓؾٔش إ٠ُ سٓبد١، ٖٝٓ ؽغش س٢ِٓ ًٞاسرض١، رزشاٝػ صخبٗزٚ ٖٓ 

اُز٤زؼِٞٛب "رمم األماوىص"  "، ثبإلػبكخ إ٠ُ"تشكُهح مزقذج، ٣ٝٔضَ اُغضء األػ٠ِ ٖٓ 622ّ

 ."تشكُهح كذَم"ٝأُؼشٝكخ ؽذ٣ضب ثبعْ 

ع٘غبس -ٞس٣ب إ٠ُ إٔ ٓ٘خلغ اُزذٓش٣خج٤ٖ رٞػؼبربُجش٢ٓ ك٢ عاُغزشاؿشاك٤ر٤ٖ٘ ػ٤ِٔبد اُزشاثؾ    

ّ، ٝطؼ ك٤ٚ  1222أٝعٚ ك٢ اُجش٢ٓ، ؽ٤ش رغبٝصد صخبٗخ اُشعٞثبد اُؼبئذح ُِجش٢ٓ ك٤ٚ هذ ثِؾ 

ٝإٕ اعزٔشاس ٛزٙ اُضخبٗخ ٗؾٞ اُـشة ٣ذػٞ إ٠ُ االكزشاع ثإٔ ٛزا األٝالًٞع٤ٖ رؼج٤ش "أٝالًٞع٤ٖ".

 ٓٔزذ ؽز٠ أُ٘طوخ اُششه٤خ ٖٓ اُجؾش أُزٞعؾ.

ٜؼجخ ؽِت ك٢ اُشٔبٍ، ٝٓشرلغ اُؾٔبد ك٢ ثبإلػبكخ إ٠ُ رُي، رش٤ش ػ٤ِٔبد اُزشاثؾ اُغزشارـشاك٤   

 خالٍ اُجش٢ٓ. عطؼ اُجؾش اُغ٘ٞة، ًبٗب ثبسص٣ٖ كٞم 

 

 انمُشوسوٌ )حقة انحُاج انىططً(

ٖٓ ٢ ك٢ ًبكخ اُغالعَ اُغج٤ِخ ك٢ عٞس٣ب. ًٔب أٗٚ ٣زجّذٟ ك٢ ًزَ عؾجٜب زش٣بعرزٌشق أساػ٢ اُ   

ظخٞس اُخؼش )األك٤ُٞ٤ذ( ٓؼٚ خالٍ طؼٞدٙ إ٠ُ اُغطؼ ك٢ اُشٔبٍ اُـشث٢ ٖٓ األػٔبم عغْ اُ

اُز٢  ، ك٢ٜ رشٌَ هِت ٛزٙ اُغالعَ اُغج٤ِخعٞس٣ب )ٓ٘طوخ اُجب٣ش ٝاُجغ٤ؾ(.أٓب أساػ٢ اُغٞساع٢

 ر٘زشش ػ٠ِ علٞؽٜب أساػ٢ اٌُش٣زبع٢ ثشٌَ ٝاعغ.

 انتزَاطٍ

 

ع٢ ألٍٝ ٓشح ك٢ شٔبٍ ؿشث٢ عٞس٣ب كوؾ، ك٢ ٓ٘طوخ اُجب٣ش ٝاُجغ٤ؾ، رٔذ اإلشبسح إ٠ُ ٝعٞد اُزش٣ب   

ؽ٤ش ٣زٌشق ػ٠ِ شٌَ ًزَ عؾجٜب عغْ اُظخٞس اُخؼش )األك٤ُٞ٤ذ( خالٍ طؼٞدٙ إ٠ُ اُغطؼ ٖٓ 

هٞاػذٙ اُؼ٤ٔوخ ك٢ هِت أُوؼش اُغ٤ُٞٞع٢ ك٢ اُشٔبٍ. ٝرٌٕٞ ٛزٙ اٌُزَ ٓزٔشًضح ك٢ اُـطبء اُالث٢ 

ٖٓ ؽغش ًِغ٢ س٢ِٓ، سٓبد١ هبرْ إُِٞ، ٓزشاص، ػ٠ِ شٌَ طلبئؼ  ُِظخٞس اُخؼش. ٢ٛٝ ٓؤُلخ

سه٤وخ، ٖٝٓ ؽغش ًِغ٢ سٓبد١ ٗبػْ، ٓزظلؼ، ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٖٓ طل٤ؾ٤بد اُـالطْ 

(Halobianorica,  Daonellaparaceltica  .٤ٔٓضح ُؼٔش اُزش٣بع٢ ) 

اُغج٤ِخ ك٢ عٞس٣ب. كل٢ عِغِخ اُغجبٍ ٝهذ أصجزذ اُذساعبد اُؾذ٣ضخ ٝعٞد اُزش٣بع٢ ك٢ ًبكخ اُغالعَ    

اُغبؽ٤ِخ، رزٌشق طخٞس اُزش٣بع٢ ػ٠ِ آزذاد اُؾبكخ اُششه٤خ ُٜزٙ اُغِغِخ، ٝرزأُق ٖٓ ؽغش ًِغ٢ 

د٤ُٓٞٝز٢، سه٤ن اُزطجن ػ٠ِ اُؼّٔٞ، ًز٢ِ صخ٤ٖ اُزطجن ك٢ هغٔٚ اُؼ١ِٞ. ٝرٔضَ ٛزٙ اُظخٞس ٝؽذح 

ٝهذ أصجذ اُزؾ٤َِ أُغٜش١ ٝعٞد ٓغزؾبصبد ىَخاخ". "تشكُهح انج٤ُزُٞٞع٤خ ٓز٤ٔضح أؽِن ػ٤ِٜب اعْ 

 (، ٤ٔٓضح ُؼٔش اُزش٣بع٢ األػ٠ِ.Aulotortusٖٓ أُ٘خشاد اُذه٤وخ ) 
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اُزش٣بع٢ ك٢ ع٘ٞة اُغِغِخ اُغبؽ٤ِخ )ٓ٘طوخ اُجطبس( - -شٌَ   

ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ، رزٌشق طخٞس اُزش٣بع٢ ك٢ ٟٗٞ ػذد ٖٓ أُؾذثبد اُغج٤ِخ: عجَ صث٤ذح )أثٞ    

صٗبس(، عجَ األثزش، عجَ ٤ٛبٍ )٤ٛبٕ(، عجَ أُضاس. ٝرزأُق ٛزٙ اُظخٞس ٖٓ ٝؽذر٤ٖ ٤ُزُٞٞع٤ز٤ٖ 

 ٓز٤ٔضر٤ٖ: 

صخ٤٘خ إ٠ُ ًز٤ِخ ك٢ األػ٠ِ، أؽِن  رظجؼ ٓغٔٞػخ ػ٤ِب، ٓؤُلخ ٖٓ ؽجوبد ًِغ٤خ سه٤وخ ك٢ األعلَ، -   

(، ٤ٔٓضح ُؼٔش Aulotortusرؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٖٓ أُ٘خشثبد )" تشكُهح انصفا"، ػ٤ِٜب اعْ 

 .اُزش٣بع٢ األػ٠ِ

ٓغٔٞػخ عل٠ِ، ٓؤُلخ ٖٓ اُغض ٝاأل٤ٜٗذس٣ذ، ٓغ سهبئن ٖٓ أُبسٕ ٝاُـؼبس اُظلؾ٢، أؽِن  -   

٤َ اُجب٤ُُ٘ٞٞع٤خ اُذه٤وخ ٝعٞد ٓغزؾبصبد ٗجبر٤خ )أثٞاؽ، ؽجبد ٝهذ أصجزذ اُزؾبُ"جص هُان". ػ٤ِٜب اعْ 

(،  Simeonellabrotzenorum(، ٝؽ٤ٞا٤ٗخ ٖٓ األعزشاًٞدا )Camerosporitessecatusاُطِغ( )

 ٤ٔٓضح ُؼٔش اُزش٣بع٢ األػ٠ِ.
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األػ٠ِ )رش٤ٌِخ اُظلب( ، ٓوطغ ك٢ عجَ صث٤ذح )عجَ أثٞ صٗبس( ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ، ك٢ هبػذرٚ اُزش٣بع٢  - -شٌَ 

 ٝكٞهٚ اُغٞساع٢ األعلَ )رش٤ٌِخ اُغط٤ؼ(.

 

 عض اُزش٣بع٢ ٓغؼذ ك٢ هِت ٓؾذة عجَ ٤ٛبٍ ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ - -شٌَ 
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ٝرزٌشق طخٞس اُزش٣بع٢ ك٢ هِت ٓؾذة عجَ اُؾشٕٓٞ )ٝاد١ ػشٗخ( ٖٓ عِغِخ ُج٘بٕ اُششه٤خ.    

رزخِِٜب ٓغز٣ٞبد ٓبس٤ٗخ. ٢ٛٝ رٔضَ ٝؽذح ٤ُزُٞٞع٤خ  ٝرزأُق ٖٓ ؽجوبد ًِغ٤خ سه٤وخ، هبرٔخ إُِٞ،

ٝهذ أصجذ اُزؾ٤َِ أُغٜش١ ٝعٞد ٓغزؾبصبد ٖٓ أُ٘خشاد ) "تشكُهح رَمح". ٓز٤ٔضح، أؽِن ػ٤ِٜب اعْ 

Aulotortus.األعزشاًٞدا ك٢ سعٞثبد ٛزٙ اُٞؽذح، ٤ٔٓضح ُؼٔش اُزش٣بع٢ األػ٠ِ ٖٓٝ ،) 

 

 

ُِغٞساع٢ األعق ٝاألٝعؾ ، ٝك٢ هؼذرٚ رش٤ٌِخ س٣ٔخ ٖٓ اُزش٣بع٢ األػ٠ِ )كٞرشإ(اُؾشٕٓٞ ، ٓوطغ ٗٔٞرع٢   - -شٌَ   

 

ؽجوبد اُزش٣بع٢ األػ٠ِ ٝاُغٞساع٢ األعلَ ك٢ ٝاد١ ػشٗخ، هِت ٓؾذة عجَ اُؾشٕٓٞ - -شٌَ   
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اخزشهذ آثبس اُز٘و٤ت ػٖ اُ٘لؾ طخٞس اُزش٣بع٢ ك٢ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُ٘بؽن ك٢ عٞس٣ب، كوذٓذ ثزُي    

 ٓشبسًخ ه٤ٔخ ك٢ ٓؼشكخ رطٞس أُ٘طوخ خالٍ اُلزشح اُض٤٘ٓخ ٖٓ ػٔش اُزش٣بع٢.

رْ رؾذ٣ذ اُٞؽذاد ا٤ُِزُٞٞع٤خ ك٢ رٞػؼبد اُزش٣بع٢ ك٢ ا٥ثبس أُخزشهخ ك٢ عٞس٣ب، ثبُزشاثؾ ٓغ    

٤الد أُؾذدح ك٢ اُؼشام، ًٔب رٔذ اعزؼبسح ٗلظ أُغ٤ٔبد اُؼشاه٤خ. إال إٔ ٛزا اُزشاثؾ اُز١ هبّ اُزشٌ

ثٚ اُغ٤ُٞٞع٤ٕٞ ُْ ٣ٌٖ ده٤وب، األٓش اُز١ عجت اُٞهٞع ك٢ أخطبء عغ٤ٔخ، ٝإسثبًب ك٢ اُزؼشف ػ٠ِ 

 اُزطٞس اُغ٤ُٞٞع٢ ُِٔ٘طوخ ثظٞسح طؾ٤ؾخ. 

ُٞٞع٢ ُزٞػؼبد اُزش٣بع٢ ك٢ عٞس٣ب ٓغ ٓض٤الرٜب ك٢ األهطبس عشٟ ؽذ٣ضب إػبدح رو٤٤ْ اُزشاثؾ اُغ٤   

أُغبٝسح، ٝثخبطخ ٓغ اُؼشام، ٝرْ رؾذ٣ذ ٝؽذاد ٤ُزُٞٞع٤خ ٓزٞاكوخ ٝٓ٘غغٔخ، ٢ٛ رش٤ٌالد ٓؾذدح، 

 رززبثغ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُزب٢ُ، ٖٓ األعلَ إ٠ُ األػ٠ِ:

سه٤وخ ٖٓ ؽغش ًِغ٢ أعٞد رزأُق ٖٓ ؿؼبس ًِغ٢ أعٞد، ٓزظلؼ ، ٓغ ٓغز٣ٞبد  - تشكُهح انحثارٌ

إ٠ُ سٓبد١ إُِٞ، ٝؽغش س٢ِٓ ًٞاسرض١. ٝرؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٖٓ طل٤ؾ٤بد اُـالطْ 

(Halobiasp.,Daonella( َٝسأع٤بد األسع ،)Ceratitestrinodosus  ٤ٔٓضح ُؼٔش اُزش٣بع٢ ،)

 األعلَ.

 ٔخ اُجب٤ُٞص١ٝ.رغزوش ٛزٙ اُزش٤ٌِخ ثزٞاكن ربّ كٞم رش٤ٌِخ ًذ٣ْ اُؼبئذح ُِجش٢ٓ ك٢ ه   

رزأُق ٖٓ ؽجوبد صخ٤٘خ ٖٓ ؽغش ًِغ٢، سٓبد١ هبرْ إ٠ُ أعٞد إُِٞ، ٓغ  -تشكُهح أتى فُاض

ٓغز٣ٞبد ًِغ٤خ راد ث٤٘خ ؽطب٤ٓخٓغ٤ِغخ ده٤وخ ك٢ اُوغْ األعلَ ٖٓ اُزش٤ٌِخ ، ٓذُٔذ ك٢ اُوغْ األػ٠ِ 

اُـالطْ ، ٓغ ثؼغ ػوذ ٖٓ األ٤ٜٗذس٣ذ. ٝرؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٓز٘ٞػخ ٖٓ طل٤ؾ٤بد 

(Daonellalomelli ( َٝٓؼذ٣بد األسع ،)Nerineasp. ٝاألعزشاًٞدا ٝأُ٘خشثبد، ٤ٔٓضح ُؼٔش )

 اُزش٣بع٢ األٝعؾ.  

رغزوش ٛزٙ اُزش٤ٌِخ ثزٞاكن ربّ كٞم رش٤ٌِخ اُؾجبس١ اُؼبئذح ُِزش٣بع٢ األعلَ. ٝرؼشف ٓؾ٤ِب ثبعْ    

 ٝرؼزجش اُخضإ اُ٘لط٢ اُشئ٤ظ ك٢ عٞس٣ب. (.Kurachina dolomite"رش٤ٌِخ ًٞساش٤٘باُذ٤ُٓٞٝز٤خ" ) 

رزأُق ثظٞسح أعبع٤خ ٖٓ ؽجوبد صخ٤٘خ ٖٓ اُغض ٝاأل٤ٜٗذس٣ذ، ٓغ ثؼغ  -تشكُهح جص هُان

أُغز٣ٞبد اُشه٤وخ ٖٓ اُـؼبس ٝاُؾغش اٌُِغ٢ اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٖٓ ٓؼذ٣بد األسعَ 

 ٝاألعزشاًٞؽب ٝأع٘بٕ األعٔبى, ٤ٔٓضح ُؼٔش اُزش٣بع٢ األػ٠ِ أُجٌش. 

ثٞ ك٤بع اُؼبئذح ُِزش٣بع٢ األٝعؾ ، ٓشٌِخ اُـطبء رغزوش ٛزٙ اُزش٤ٌِخ ثزٞاكن ربّ كٞم رش٤ٌِخ أ   

اُ٘ٔٞرع٢ ُِخضإ اُ٘لط٢ اٌُج٤شك٢ عٞس٣ب ٝأُ٘بؽن أُغبٝسح. ٝرؼشف ٓؾ٤ِب ثبعْ "رش٤ٌِخ 

(. ٢ٛٝ ٓزٌشلخ عضئ٤ب ك٢ هِت ػذد ٖٓ أُؾذثبد Kurachina anhydriteًٞساش٤٘باُألٜٗذس٣ز٤خ" ) 

 ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ.
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 ٕ اُغظ٤خ ك٢ ٗٞاح عجَ ٤ٛبٍ ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خرش٤ٌِخ ٤ٛب - -شٌَ 
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 رش٤ٌِخ ٤ٛبٕ اُغظ٤خ ك٢ ٗٞاح عجَ ٤ٛبٍ ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ - -شٌَ 

رزأُق ٖٓ ؽجوبد ًِغ٤خ ًِٝغ٤خ د٤ُٓٞٝز٤خ صخ٤٘خ إ٠ُ ٓؼزذُخ ك٢ األػ٠ِ، ٝٓغز٣ٞبد –تشكُهح انصفا 

غزؾبصبد ده٤وخ ٖٓ أُ٘خشثبد ًِغ٤خ سه٤وخ رزخِِٜب ٓغزُٞذ ٓبس٢ٗ ك٢ األعلَ.ٝرؾز١ٞ ػ٠ِ ٓ

(Aulotortussinuosus .٤ٔٓضح ُِزش٣بع٢ األػ٠ِ ،) 

رغزوش ٛزٙ اُزش٤ٌِخ ثزٞاكن ربّ كٞم رش٤ٌِخ عض ٤ٛبٕ اُؼبئذح ُوبػذح اُزش٣بع٢ األػ٠ِ. ٝرؼشف ٓؾ٤ِب    

عضئ٤ب ثطٔب، أدا٣ب، ٓٞط، ػالّٕ ٝعشع٤ِٞ.  ٢ٛٝ ٓزٌشلخ  رؾذ اعْ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزش٤ٌالد اُظـ٤شح :

ك٢ هِت ػذد ٖٓ أُؾذثبد ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ )عجَ صث٤ذح( ٝؿبئجخ ٤ًِب ػ٠ِ اُغطؼ ك٢ ثؼؼٜب )عجَ 

 األثزش(.
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ٓوطغ ك٢ عجَ صث٤ذح )عجَ أثٞ صٗبس( ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ، ك٢ هبػذرٚ اُزش٣بع٢ األػ٠ِ )رش٤ٌِخ اُظلب( ،  - -شٌَ 

 ٝكٞهٚ اُغٞساع٢ األعلَ )رش٤ٌِخ اُغط٤ؼ(.

( اُٞػغ اُجب٤ُٞعـشاك٢ ُغٞس٣ب  -٣ج٤ٖ رشاثؾ رش٤ٌالد اُزش٣بع٢ أُخزشهخ ك٢ ا٥ثبس ك٢ عٞس٣ب )شٌَ    

(، ٣ظٜش ك٤ٚ اُؾٞع اُزذس١ اُؼ٤ٔن ٓؾبؽب ٖٓ اُغ٘ٞة ثٔشرلغ اُؾٔبد   -خالٍ دٝس  اُزش٣بع٢ ) شٌَ 

 (.  -ٖ )شٌَأُٔزذ ؽز٠ ؽٞع اُشؽجخ ك٢ اُؼشام، ٖٝٓ اُشٔبٍ ثٜؼجخ ؽِت أُٔزذح ؽز٠ ؽٞع ػلش٣
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 رشاثؾ رٞػؼبد اُزش٣بع٢ ك٢ عٞس٣ب  - -شٌَ 

 

خبسؽخ ثب٤ُٞعـشاك٤خ روش٣ج٤خ ُغٞس٣ب خالٍ اُزش٣بع٢ –شٌَ   
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 انجىراطٍ

 

رزٌشق أساػ٢ اُغٞساع٢ ك٢ ٟٗٞ ًبكخ اُغالعَ اُغج٤ِخ ك٢ عٞس٣ب. ٝك٢ أُشٜذ اُطج٤ؼ٢ ٣زغ٠ِ    

ر٘بكش ؽبد ك٢ إُِٞ ث٤ٖ ٛزٙ األساػ٢ راد اُطجوبد اٌُِغ٤خ اُضخ٤٘خ اٌُبسعز٤خ أُضسهخ، ٝث٤ٖ أساػ٢ 

  اٌُش٣زبع٢ راد اُطجوبد اٌُِغ٤خ ٗبػٔخ اُزطجن كبرؾخ إُِٞ ثظٞسح. 

عٞساع٤خ شذ٣ذح اُضخبٗخ،  اُؾشٕٓٞ هجخ ًِغ٤خ  –طهظهح نثىان انشزقُح انجىراطٍ فٍ 

ّ ك٢ اُطشف اُغ٘ٞث٢ ٖٓ عِغِخ ُج٘بٕ اُششه٤خ )شٌَ  (. ارؾبٙ  0012رشرلغ إ٠ُ ػِٞ 

شٔبٍ ششم. ٣ٝششف اُؾشٕٓٞ ك٢ اُشٔبٍ اُـشث٢ ػ٠ِ  –ٛزٙ اُوجخ ٛٞ ع٘ٞة ؿشة 

 ُجبصُز٤خ.ٓٔش اُجوبع ٝك٢ اُغ٘ٞة اُششه٢ ػ٠ِ ٛؼجخ اُغٞالٕ ا

رْ ر٤٤ٔض عذ ٝؽذاد ا٤ُِزُٞٞع٤خ ك٢ رٞػؼبد اُؾشٕٓٞ اُغٞساعخ. ٢ٛ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ،    

 ٖٓ األعلَ إ٠ُ األػ٠ِ:

رزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ األ٠ُٝ ك٢ أساػ٢ اُغٞساع٢ ك٢ اُؾشٕٓٞ ٖٓ ؽجوبد    

، ٝك٢ سه٤وخ ًِغ٤خ ٓزؼذدح األُٞإ )أعٞد، أطلش ...(، رزخِِٜب ٓغز٣ٞبد ؿؼبس٣خ ٓبس٤ٗخ

ّ ٖٓ اُظخٞس اُجشًب٤ٗخ )عج٤ِ٤ذ(. ٝهذ أؽِن ػ٠ِ ٛزٙ اُٞؽذح  62ٝعطٜب ؽجوخ صخبٗزٜب 

ٝهذ أصجذ اُزؾ٤َِ أُغٜش١  ّ روش٣جب. 162رجِؾ صخبٗزٜب  "تشكُهح عزوح".ا٤ُِزُٞٞع٤خ اعْ 

 -(، ٤ٔٓضح ُؼٔش اُج٤ِبٗغجبشMaycina termieriِٖ٤ٝعٞد ٓغزؾبصبد ٖٓ أُ٘خشاد اُذه٤وخ )

 ٖٓ اُغٞساع٢ األعلَ ) ٤ُبط(. رٞاسع٤بٕ



23 
 

 

ؽجوبد اُزش٣بع٢ األػ٠ِ ٝاُغٞساع٢ األعلَ ك٢ ٝاد١ ػشٗخ، هِت ٓؾذة عجَ اُؾشٕٓٞ - -شٌَ   

 

رزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُضب٤ٗخ ٖٓ ؽغش ًِغ٢ ٌٓش٣ز٢، ٓذُذ عضئ٤ب. رجِؾ صخبٗزٜب    

روش٣جب. ؽجوبرٜب صخ٤٘خ إ٠ُ ٓزٞعطخ اُضخبٗخ. رذٍ عؾ٘زٜب ػ٠ِ ث٤ئخ ثؾش٣خ ػؾِخ.  ّ 222

ّ  222رجِؾ صخبٗزٜب  "تشكُهح قهعح جىذل".ٝهذ أؽِن ػ٠ِ ٛزٙ اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اعْ 

ٝهذ أصجذ اُزؾ٤َِ أُغٜش١ ٝعٞد ٓغزؾبصبد ٖٓ أُ٘خشاد اُذه٤وخ ك٢ اُطجوبد اٌُِغ٤خ ٖٓ روش٣جب. 

ثبعٞع٤بٕ ٖٓ -(، ٤ٔٓضح ُؼٔش ا٤٘٤ُ٥بHaurania deserta; Amijella amijiٕ)ٛزٙ اُزش٤ٌِخ 

 هبػذح اُغٞساع٢ األٝعؾ )دٝؿش(.
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 رش٤ٌِخ هِؼخ ع٘ذٍ ثبسصح ك٢ طذس هش٣خ هِؼخ ع٘ذٍ - -شٌَ 

ٝرزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُضبُضخ ٖٓ ؽجوبد ًِغ٤خ  طلشاء كبرؾخ إُِٞ، رز٘بٝة ٓؼٜب    

ؽجوبد ٓبس٤ٗخ صخ٤٘خ ك٢ هغٜٔب األعلَ. رذٍ عؾ٘زٜب ػ٠ِ ث٤ئخ ثؾش٣خ ػؾِخ. ٝهذ أؽِن 

ٝهذ أصجذ ّ روش٣جب.  162رجِؾ صخبٗزٜب  "تشكُهح تقعظم".ػ٠ِ ٛزٙ اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اعْ 

ٜش١ ٝعٞد ٓغزؾبصبد ٖٓ أُ٘خشاد اُذه٤وخ ك٢ اُطجوبد اٌُِغ٤خ ٖٓ ٛزٙ اُزش٤ٌِخ اُزؾ٤َِ أُغ

(Haurania deserta (  َػؼذ٣بد األسع ٖٓٝ ،)Rhynchonella hopkinzi ; 

Terebratula superstesٕاُجبر٤ٗٞبٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األٝعؾ )دٝؿش(. -( ٤ٔٓضح ُؼٔش اُجبعٞع٤ب 
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 ؼغْرش٤ٌِخ ثوؼغْ ك٢ ٓ٘طوخ ثو - -شٌَ 

ٝرزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُشاثؼخ ٖٓ ؽجوبد ًِغ٤خ صخ٤٘خ، رذٍ عؾ٘زٜب ػ٠ِ ٝعؾ    

ثؾش١ ٤ٗش٣ز٢ رٝ ِٓٞؽخ ػبد٣خ، خؼغ ُزٜبثؾ ؽ٣َٞ األٓذ. ٝهذ أؽِن ػ٠ِ ٛزٙ اُٞؽذح 

ٝهذ أصجذ اُزؾ٤َِ أُغٜش١  ّ روش٣جب. 022رجِؾ صخبٗزٜب  "تشكُهح انحزمىن".ا٤ُِزُٞٞع٤خ اعْ 

 Kilianina blancheti ; Paleopfenderinaٖٓ أُ٘خشاد اُذه٤وخ ) ٝعٞد ٓغزؾبصبد

salernitana),  ٕأعلَ اٌُبُٞك٤بٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األٝعؾ )دٝؿش(. –٤ٔٓضح ُؼٔش أػ٠ِ اُجبر٤ٗٞب 

 

 رش٤ٌِخ اُؾشٕٝ ػ٠ِ اُغلؼ اُغ٘ٞث٢ ٖٓ اُؾشٕٓٞ كٞم هش٣خ ؽؼش - -شٌَ 

ٝرزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُخبٓغخ ٖٓ ؽجوبد ؿؼبس٣خ ٓبس٤ٗخ ٓغ ػوذ ٤ٗٞٔ٤ُز٤خ ك٢    

اُوبػذح، ٖٝٓ رذاخَ ؽجوبد سه٤وخ ٕٝ أُبسٕ ٝاُؾغش اٌُِغ٢. ر٘زشش ػ٠ِ شٌَ ٛبُخ 
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ؿ٠ِ اُغلؼ اُغ٘ٞث٢ اُـشث٢ ُِؾشٕٓٞ. ًٔب ر٘زشش ػ٠ِ اُطشف اُشٔب٢ُ اُششه٢ 

ؾِٞح، ٝرؼشف ٓؾ٤ِب ثبعْ "ٓبسٕ اُؾِٞح". رذٍ اُ -ُِؾشٕٓٞ، ك٢ ٓ٘طوخ ٝاد١ اُوشٕ

 "تشكُهح مجذل شمض".عؾ٘زٜب ػ٠ِ ٝعؾ ثؾش١ ٤ٗش٣ز٢ ٗظب٢ٓ. ٝهذ أؽِن ػ٤ِٜب اعْ 

ؿ٤٘خ عذا ثبُٔغزؾبصبد، ٝثخبطخ ٖٓ  ّ روش٣جب. 022إ٠ُ  162رزشاٝػ صخبٗزٜب ٖٓ 

(، ٖٝٓ اُو٘لزا٤ٗبد ٖٝٓ ػؼذ٣بد األسعَ  .Erymnoceras spاأل٤ٗٞٓزبد )

(Somalirhynchia Africana; Bihenithyris weiri ُٞ٤ٔٓضح ُؼٔش اٌُب ،)٤بٕ ك

 ٝرؼزجش ٛزٙ اُزش٤ٌِخ ٌٓٔ٘ب ٓغزؾبص٤ب ٛبٓب ر١ شٜشح ػب٤ُٔخ. . األٝعؾ

 ٓذ٣٘خ ٓغذٍ شٔظ ػ٠ِ اُغلؼ اُـشث٢ ٖٓ اُؾشٕٓٞ ساثؼخ ػ٠ِ رش٤ٌِخ ٓغذٍ شٔظ - -شٌَ 

اُغ٘ٞث٢ ٖٓ اُؾشٕٓٞ كٞم هش٣خ ؽؼش، ٤ِ٣ٜب رش٤ٌِخ عذاس ثِٞدإ رش٤ٌِخ ٓغذٍ شٔظ أُبس٤ٗخ ػ٠ِ اُغلؼ  - -شٌَ 

 )٣غبس اُظٞسح( رٞػؼبد اٌُش٣زبع٢ اُش٤ِٓخ ٝرش٤ٌِخ اُجزشٕٝ. ػ٠ِ اُغلؼ
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ٝرزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُخبٓغخ ٖٓ ؽجوبد صخ٤٘خ عذا إ٠ُ ًز٤ِخ، رٔضَ عذاسا ثبسصا   

" ّ، ٝأؽِن ػ٤ِٚ اعْ  06ّ إ٠ُ  16ثِٞدإ، رزشاٝػ صخبٗزٚ ٖٓ  –ك٢ ٓ٘طوخ ٝاد١ اُوشٕ 

( .Levantinella sp) اُذه٤وخ  ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ٓغزؾبصبد ٖٓ أُ٘خشثبد جذار تهىدان".

 Clypeinaٖٝٓ اُطؾِج٤بد )  ،(Balanocidaris glandiferaٖٝٓ اُو٘لزا٤ٗبد ) 

jurassica),  .)ُْ٤ٔٓضح ُؼٔش األًغلٞسد٣بٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األػ٠ِ )ٓب 

رزٌشق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُغبدعخ ك٢ ٓ٘طوخ ٗجغ ثشدٟ، ػ٠ِ األؽشاف اُشٔب٤ُخ    

اُششه٤خ ُِؾشٕٓٞ ٖٓ عِغِخ ُج٘بٕ اُششه٤خ. ٝرزأُق ٖٓ ؽجوبد ًِغ٤خ ٓزٞعطخ اُضخبٗخ، 

"تشكُهح أؽِن ػ٤ِٜب اعْ  ّ . 02-22ٓز٘بٝثخ ٓغ ٓغز٣ٞبد ٓبس٤ٗخ ػذ٣ذح. رجِؾ صخبٗزٜب 

 ٤ِAlveoseptaَ أُغٜش١ ٝعٞد ٓ٘خشاد ك٢ ؽجوبد ٛزٙ اُزش٤ٌِخ ) ٝهذ أصجذ اُزؾانثتزون". 

jaccardi،) .)ُْ٤ٔٓضح ُؼٔش ا٤ٌُٔش٣ذع٤بٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األػ٠ِ )ٓب 

 ُٝخ، كٞم ثِٞدإذرش٤ٌِخ اُجزشٕٝ ك٢ ٓ٘طوخ ػ٤ٕٞ اُ - -شٌَ 

رٔضَ رش٤ٌِخ اُجزشٕٝ رسٝح األساػ٢ اُغٞساع٤خ ك٢ عِغِخ ُج٘بٕ اُششه٤خ. رغزوش كٞهٜب دٕٝ رٞاكن    

رٞػؼبد اٌُش٣زبع٢ اُش٤ِٓخ، ٓش٤شح ثزُي إ٠ُ ؿ٤بة اُزٞػؼبد أُٔضِخ ُطبثن اُجٞسرالٗذ٣بٕ ك٢ 

 عِغِخ ُج٘بٕ اُششه٤خ، ٝٛٞ اُطبثن اُؼ١ِٞ ك٢ ٓ٘ظٞٓخ اُغٞساع٢. 
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رزٌشق أساػ٢ اُغٞساع٢ ػ٠ِ اُؾبكخ اُششه٤خ   -نظهظهح انظاحهُح انجىراطٍ فٍ جثال ا

ٝهذ رْ ر٤٤ٔض خٔظ ٝؽذاد ٤ُزُٞٞع٤خ ك٢   ُغِغِخ اُؾجبٍ اُغبؽ٤ِخ ك٢ اُشٔبٍ اُـشث٢ ٖٓ عٞس٣ب.

 رٞػؼبد ٛزٙ اُغِغِخ، ٢ٛ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ، ٖٓ األعلَ إ٠ُ األػ٠ِ:

رزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ األ٠ُٝ ك٢ أساػ٢ اُغٞساع٢ ك٢ عِغِخ اُغجبٍ اُغبؽ٤ِخ ٖٓ ؽجوبد    

ًِغ٤خ سه٤وخ، طلشاء كبرؾخ إُِٞ، رزخِِٜب ٓغز٣ٞبد ػذ٣ذح ٖٓ أُبسٕ ٝأُبسٕ اٌُِغ٢. رجِؾ صخبٗزٜب 

ٞس ٛزٙ رؾز١ٞ طخ "تشكُهح طزَش".ّ روش٣جب. ٝهذ أؽِن ػ٠ِ ٛزٙ اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اعْ  22

أُ٘خشثبد  ٖٝٓ ,(Liospiriferina undulataاُزش٤ٌِخ ػ٠ِ  ٓغزؾبصبد ٖٓ ػؼذ٣بد األسعَ )

(Pseudocyclammina liasica،) ِٖرٞاسع٤بٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األعلَ )  -٤ٔٓضح ُؼٔش اُج٤ِبٗغجبش٤

 ٤ُبط(.

 ساثخ اُجطبس. رٞػؼبد رش٤ٌِخ ؽش٣ض راد اُطجوبد اٌُِغ٤خ اُشه٤وخ اُظلشاء إُِٞ ػ٠ِ علؼ - -شٌَ 

ٝرزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُضب٤ٗخ ٖٓ طخٞس د٤ُٓٞٝز٤خ صخ٤٘خ اُطجوبد، سٓبد٣خ إُِٞ    

ك٢ األعلَ، ٖٝٓ ؽجوبد ًِغ٤خ ٌٓش٣ز٤خ ٓزٞعطخ اُضخبٗخ ك٢ األػ٠ِ. ٝرجذ١ ؽجوبرٜب 

اُٞعط٠ شٌَ عذاس ك٢ اُطج٤ؼخ، رٌضش ك٤ٚ اٌُبسعذ ر١ أُظٜش اُخشائج٢. رزشاٝػ 

ّ ك٢ اُغ٘ٞة. ٝهذ أؽِن ػ٠ِ ٛزٙ اُٞؽذح 110ّ ك٢ شٔبٍ اُغِغِخ إ٠ُ  90صخبٗزٜب ٖٓ 

رؾ١ٞ ثؼغ ؽجوبرٜب ٓغزؾبصبد ًض٤شح ٖٓ "تشكُهح انعُىن". ا٤ُِزُٞٞع٤خ اعْ 
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 -٤ٔٓضح ُؼٔش ا٤٘٤ُ٥بٕ (،Haurania deserta; Amijiella amijiأُ٘خشثبد ) 

 اُجبر٤ٗٞبٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األٝعؾ )دٝؿش(.

 

خ ٖٓ ر٘بٝة ؽجوبد ًِغ٤خ ػوذ٣خ ٓزٞعطخ اُضخبٗخ ٓغ ُضاُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُضبٝرزأُق    

ؽجوبد ٓبس٤ٗخ طلشاء كبرؾخ إُِٞ. رظٜش ػ٠ِ عطٞػ اُطجوبد اٌُِغ٤خ صوٞة أٗجٞث٤خ 

ّ. ٝهذ أؽِن  06-22رجِؾ صخبٗخ ٛزٙ اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ  .ٓـطبح أؽ٤بٕ ثوششح ٤ٗٞٔ٤ُز٤خ



30 
 

رؾ١ٞ ثؼغ ؽجوبرٜب ٓغزؾبصبد ًض٤شح عذا ٖٓ "تشكُهح انمشتً". وػ٤ِٜب اعْ 

٤ٔٓضح ُؼٔش  (،Klianina blancheti ; Praekurnubia cruseii أُ٘خشثبد )

 اٌُبُٞك٤بٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األٝعؾ )دٝؿش(.-اُجبر٤ٗٞبٕ

٤ٗخ طٞسح رظٜش ك٤ٜب رش٤ٌِخ أُشز٠ ك٢ األعلَ ٝرش٤ٌِخ ٝاد١ اُؼ٤ٕٞ ك٢ األػ٠ِ. ٝرزٞط هٔخ اُغجَ طجخ ثشًب –شٌَ 

 ٤ٗٞع٤٘٤خ

ٝرزأُق اُٞؽذح ا٤ُِزُٞٞع٤خ اُخبٓغخ ٖٓ ؽجوبد ًِغ٤خ ث٤ٌٞٓش٣ز٤خ ٓغ ٓغز٣ٞبد    

ٓبس٤ٗخ. رجذ١ اُغطٞػ اٌُِغ٤خ صوٞثب أٗجٞث٤خ ٝصوٞة د٣ذإ. رجِؾ صخبٗخ ٛزٙ اُٞؽذح 

رؼْ ٓغزؾبصبد ٓز٘ٞػخ  "تشكُهح انىاصزج".ّ. ٝهذ أؽِن ػ٤ِٜب اعْ 16-02ا٤ُِزُٞٞع٤خ 

طْ ٝٓؼذ٣بد األسعَ ٝأُشعب٤ٗبد، ٝاُو٘لزا٤ٗبد، ٝثخبطخ ٖٓ طل٤ؾ٤بد اُـال

ا٤ٌُٔش٣ذع٤بٕ  -٤ٔٓضح ُؼٔش األًغلٞسد٣بٕ(، Kurnubia palastiniensisأُ٘خشثبد )

     ٖٓ اُغٞساع٢ األػ٠ِ )ٓبُْ(. 
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رٔضَ رش٤ٌِخ اُ٘بطشح رسٝح األساػ٢ اُغٞساع٤خ ك٢ عِغِخ اُغجبٍ اُغبؽ٤ِخ. رغزوش كٞهٜب دٕٝ    

رٞاكن رٞػؼبد اٌُش٣زبع٢ اُـؼبس٣خ أُبس٤ٗخ ٝك٢ هبػذرٜب طق ٖٓ اٌُٞؿ٤ِٓٞشا راد ؽظ٠ 

بٍ ًِغ٤خ ٝػوذ ؽذ٣ذ٣خ، ٓش٤شح ثزُي إ٠ُ ؿ٤بة اُزٞػؼبد أُٔضِخ ُطبثن اُجٞسرالٗذ٣بٕ ك٢ عِغِخ اُغج

 اُغبؽ٤ِخ ، ٝٛٞ اُطبثن اُؼ١ِٞ ك٢ ٓ٘ظٞٓخ اُغٞساع٢.   

ٓشٜذ ٣ظٜش ك٤ٚ رش٤ٌِخ اُؼ٤ٕٞ ك٢ أعلَ اُظٞسح، رش٤ٌِخ أُشز٠ ك٢ اُٞعؾ، كٞهٜب رش٤ٌِخ ٝاد١ اُؼ٤ٕٞ  - -شٌَ 

 ر٤ِٜب رش٤ٌِخ اُ٘بطشح ٓـطبح ثبُجبصُذ ا٤ُ٘ٞع٢٘٤ ك٢ هٔخ عجَ أُشز٠
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ساع٢ ك٢ اُغِغِخ اُغبؽ٤ِخ رـ٤شاد عبٗج٤خ ًج٤شح ك٢ صخبٗخ ٣جٖ رشاثؾ أُوبؽغ اُغ٤ُٞٞع٤خ ُِغٞ   

رٞػؼبد اُغٞساع٢ اُز٢ رجذ١ رضا٣ذا رذس٣غ٤ب ٗؾٞ اُغ٘ٞة. ًٔب إٔ ٝعٞد هبػذح اُغٞساع٢ ػ٠ِ 

ّ ك٢ اُذسٝح أُوبثِخ ُؾلشح اُـبة، ٣ذػٞ إ٠ُ االػزوبد 1622ّ ك٢ ع٘ٞة اُغِغِخ ٝ  022اسرلبع 

اُؾلشح ػ٠ِ خؾ كبُن أُششم ك٢ أُ٘طوخ أُزبخٔخ ُٜ٘ٞع ثؾذٝس اال٤ٜٗبس أُؤد١ إ٠ُ رشٌَ 

 اُغِغِخ اٌُج٤ش. 

 

 رشاثؾ ٓوبؽغ اُغٞساع٢ ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ  - -شٌَ 

 

رزٌشق أساػ٢ اُغٞساع٢ ك٢ ٟٗٞ ػذد ٖٓ   -انجىراطٍ فٍ جثال انظهظهح انتذمزَح  

أُؾذثبد اُغ٤ُٞٞع٤خ ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ، ٢ٛ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ، ٖٓ اُغ٘ٞة اُـشث٢ ٗؾٞ اُشٔبٍ 

اُششه٢: عجَ صث٤ذح )أثٞ صٗبس(، عجَ اُشٓبػ، عجَ األثزش، عجَ ٤ٛبٍ، عجَ أُضاس، عجَ اُغط٤ؼ 

شثٞٗبر٤خ ٓؾبؽخ ك٢ هبػذرٜب ثزٞػؼبد ٖٓ ٝعجَ ر٤٘خ اُظلشا. ٝرزأُق ثظٞسح أعبع٤خ ٖٓ صٓشح ً

اُزش٣بع٢ األػ٠ِ ٓؤُلخ ٖٓ صٓشح رجخش٣خ ٖٓ اُغض ٝاأل٤ٜٗذس٣ذ ك٢ اُوغْ أُشًض١ اُغ٘ٞث٢ ٖٓ 

 اُغِغِخ، ٝثضٓشح ًشثٞٗبر٤خ ك٢ ؽشك٢ اُغِغِخ اُغ٘ٞث٢ اُـشث٢ ٝاُشٔب٢ُ اُششه٢. 
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س( ثزٞاكن ربّ كٞم رٞػؼبد رزٌشق أساػ٢ اُغٞساع٢ ك٢ ٗٞاح ٓؾذة عجَ صث٤ذح )عجَ أثٞ صٗب   

اُزش٣بع٢ اٌُِغ٤خ. ٢ٛٝ ٓؤُلخ ٖٓ رٞػؼبد ًِغ٤خ ٓزلبٝرخ اُضخبٗخ، رز٘بٝة ٓغ ؽجوبد ٓبس٤ٗخ 

 " تشكُهح انظطُح".ٝٓبس٤ٗخ ًِغ٤خ، رٔضَ ٝؽذح ٤ُزُٞٞع٤خ ، أؽِن ػ٤ِٜب اعْ 

    

 

 

رجذ١ رش٤ٌِخ اُغط٤ؼ رـ٤شاد ٝاػؾخ عذا ػ٠ِ أُغزٟٞ ا٤ُِزُٞٞع٢ ٝاُغزشارـشاك٢. ٝػ٠ِ أعبط    

 ٛزٙ اُزـ٤شاد رْ ر٤٤ٔض صالس ٝؽذاد ٤ُزُٞٞع٤خ طـ٤شح ك٢ طِت ٛزٙ اُزش٤ٌِخ، ٢ٛ ثٔضبثخ عضٝػٜب :

غ ، ٣ٝزأُق ٖٓ ؽجوبد سه٤وخ ٖٓ ؽغش ًِغ٢ ٌٓش٣ز٢، ٓذُٔذ ٓؾ٤ِب، ٓغ ثؼ انجشع انظفهٍ -   

اُزذاخالد أُبس٤ٗخ. ٝرش٤ش عؾ٘خ اُظخٞس ك٢ ٛزا اُغضع إ٠ُ ٝعؾ ثؾش١ ه٤َِ اُؼٔن. ٝرجِؾ صخبٗزٚ 

 Pholadomya lyrata;  Lophaّ. رؼْ ؽجوبرٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُغزؾبصبد)  06 – 02اُؼظ٠ٔ 

marshii).  ٝٓغ أٜٗب ٓغزؾبصبد ؿ٤ش ٤ٔٓضح، ٌُٖٝ اٗزشبسٛب ك٢ أساػ٢ اُغٞساع٢ ك٢ ٓ٘طوخ اُجؾش

ٔزٞعؾ )ا٤ُٔذ٣ز٤شا٢ٗ( ٖٓ عٜخ، ٝٝعٞدٛب كٞم ؽجوبد اُزش٣بع٢ أُؾذدح ٓغزؾبص٤ب، ٣غٔؼ ثبالػزوبد اُ

األٝعؾ , ع٤ٔب ٝإٔ اُطجوبد اُغل٠ِ ُٜزا اُغضع ٓزٞاكوخ ٓغ اُطجوبد اُؼ٤ِب  -ثؼٔش اُغٞساع٢ األد٠ٗ

 ُِزش٣بع٢ اُؼ١ِٞ دٝٗٔب أ١ ٓظٜش١ ؽز٢.
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 أثٞ صٗبس(، رجذٝ ك٤ٚ رش٤ٌِخ اُغط٤ؼ ثغزٝػٜب اُضالصخاُغٞساع٢ ك٢ عجَ صث٤ذح )عجَ  - -شٌَ 

، ٣ٝزأُق ٖٓ ؽجوبد صخ٤٘خ ًِغ٤خ، د٤ُٓٞٝز٤خ ٓؾ٤ِب، رشٌَ عذاسا ثبسصا ك٢  انجذع األوطط -   

ّ. ٣جذ١ ثؼغ ٛزٙ اُطجوبد عطٞؽب ٓزظِجخ ٓـطبح ثوششح ٤ٗٞٔ٤ُز٤خ  06اُطج٤ؼخ، رجِؾ صخبٗزٚ اُؼظ٠ٔ 

ؾ ثؾش١ ه٤َِ اُؼٔن. ٝرؼْ ٓغزؾبصبد ٖٓ أُ٘خشثبد ) ػ٠ِ ٝع سه٤وخ. ٝرذٍ عؾ٘خ اُظخٞس

Amijiella amiji; haurania desertaٕاُجبر٤ٗٞبٕ ٖٓ اُغٞساع٢  -(، ٤ٔٓضح ُؼٔش اُجبعٞع٤ب

 األٝعؾ )دٝؿش(.  

٣ـ٤ت ٛزا اُغزع ك٢ رٌشلبد اُغٞساع٢ ك٢ أُ٘طوخ اُٞعط٠ ٖٓ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ، ثغجت اٗغؾبة    

 اُشذ٣ذ اُالؽن ٖٓ عٜخ أخشٟ.اُجؾش ٖٓ عٜخ ، ٝاُؾذ 
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اُغٞساع٢ ك٢ عجَ صث٤ذح )عجَ أثٞ صٗبس(، رجذٝ ك٤ٚ رش٤ٌِخ اُغط٤ؼ ثغزٝػٜب اُضالصخ، رؼِٞٛب رش٤ٌِخ سَٓ رذٓش  - -شٌَ 

 أُبس٤ٗخ اُؾذ٣ذ٣خ، ر٤ِٜب رش٤ٌِخ صث٤ذح اٌُِغ٤خ

 

، ٣ٝزأُق ٖٓ ر٘بٝة ؽجوبد ٖٓ أُبسٕ ٝاٌُِظ أُبس٢ٗ اُؼوذ١ ٝاٌُِظ. ٣ٌضش  انجذع انعهىٌ -   

أُبسٕ ك٢ اُوغْ اُغل٢ِ ٖٓ اُغزع، ك٢ ؽ٤ٖ رٌضش ؽجوبد اٌُِظ راد إُِٞ األطلش اُلبرؼ ك٢ اُوغْ 

-16اُؼ١ِٞ، ٝرٌٕٞ راد ٗغ٤ظ ث٤ٞػ٢، ًٞاسرض١ ه٤ِال ، ٓغ ػوذ ٖٓ اُظٞإ. رجِؾ صخبٗزٚ اُؼظ٠ٔ 

ػ٠ِ ٝعؾ ثؾش١ ه٤َِ اُؼٔن. ٢ٛٝ رؼْ ٓغزؾبصبد ػؼذ٣بد األسعَ )  عؾ٘خ اُظخٞس ّ. ٝرذٍ 10

Daghanirhynchia subversabilis ; Burmirhyncgia termierae ( أُ٘خشثبد ٖٓٝ )

Amijiella amiji; haurania desertaٕاُجبر٤ٗٞبٕ ٖٓ اُغٞساع٢  -(، ٤ٔٓضح ُؼٔش اُجبعٞع٤ب

 األٝعؾ )دٝؿش(.  

ُغزع ك٢ رٌشلبد اُغٞساع٢ ك٢ ًبَٓ أُ٘طوخ اُٞعط٠ ٖٓ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ، ثغجت ٣ـ٤ت ٛزا ا   

اٗغؾبة اُجؾش ٖٓ عٜخ ، ٝاُؾذ اُشذ٣ذ اُالؽن ٖٓ عٜخ أخشٟ. ًٔب إٔ ٝعٞد رٞػؼبد اٌُش٣زبع٢ 

اُش٤ِٓخ كٞم اُغطؼ اُؾز٢ ُٜزا اُغزع، ٣ذٍ ػ٠ِ ؿ٤بة اُغٞساع٢ األػ٠ِ ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ، 

 ٤ش إ٠ُ صـشح عزشارـشاك٤خ ًج٤شح ُؼجذ ػٞآَ اُؾذ ٝاُزغ٣ٞخ خالُٜب دٝسا ًج٤شا عذا. األٓش اُز١ ٣ش

٣جٖ رشاثؾ أُوبؽغ اُغ٤ُٞٞع٤خ ُِغٞساع٢ ك٢ اُغِغِخ اُزذٓش٣خ رـ٤شاد عبٗج٤خ ًج٤شح ك٢ رش٤ٌِخ       

، رؾذ اُغط٤ؼ. كضخبٗزٜب رز٘بهض رذس٣غ٤ب ٗؾٞ ٝعؾ اُغِغِخ ٝرخزل٢ ٤ًِب أٝ عضئ٤ب ك٢ ٛزا االرغبٙ

 رأص٤ش اُؾذ اُشذ٣ذ، األٓش اُز١ ٣غٔؼ ثبالػزوبد ٓز٤ٔض ُٞعؾ أُ٘طوخ ػٖ أؽشاكٜب.

اُغٞساع٢ ك٢ ػذد ٖٓ أُٞاهغ ك٢ عجبٍ  رزٌشق رٞػؼبد –انجىراطٍ فٍ جثال عفزَه 

صخ٤٘خ، سٓبد٣خ هبرٔخ إُِٞ، رؼِٞٛب ؽجوبد ٖٓ ػلش٣ٖ. ٢ٛٝ ٓؤُلخ ك٢ هبػذرٜب ٖٓ ؽجوبد د٤ُٓٞٝز٤خ 

ؽغش ًِغ٢ ٌٓش٣ز٢، ٗبػْ اُج٤٘خ، رزخِِٜب ٓغز٣ٞبد ٓبس٤ٗخ. ٝهذ أؽِن ػ٠ِ ٛزٙ اُزٞػؼبد اعْ 

(، ٤ٔٓضح ُؼٔش .Lithiotis sp"رش٤ٌِخ دٝدٝ". ٢ٛٝ رؼْ ٓغزؾبصبد ٖٓ ػؼذ٣بد األسعَ )
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ٖٓ أُ٘خشثبد ك٢ اُطجوبد اُؼ٤ِب اُج٤ِبٗغجبش٤ِٖ ٖٓ اُغٞساع٢ األعلَ )٤ُبط(، ٝٓغزؾبصبد 

(Timidonella sardaٕ٤ٔٓضح ُؼٔش اُزٞاسع٤ب ،)-  .)اُجبعٞع٤بٕ ٖٓ اُغٞساع٢ األٝعؾ ) دٝؿش

 ٣ٝؼزوذ إٔ اُطجوبد اُذ٤ُٓٞٝز٤خ اُغل٠ِ رؼٞد إ٠ُ اُزش٣بع٢.

 

 اُؾذ٣ذ٣خؽجوبد اُغٞساع٢ اٌُِغ٤خ ك٢ ٓ٘طوخ ساعٞ رؼِٞٛب رٞػؼبد اٌُش٣زبع٢ األعلَ اُش٤ِٓخ  - -شٌَ 

ٖٓ خالٍ رشاثؾ رٞػؼبد اُغٞساع٢ أُزٌشلخ ػ٠ِ اُغطؼ ٝرِي أُخزشهخ ك٢ ا٥ثبس ٗغز٘زظ          

ع٘ٞة ؿشة، ،  -إٔ اُزطٞس اُجب٤ُٞعـشاك٢ ك٢ عٞس٣ب ٣زٔضَ ثٔشرلؼ٤ٖ ُٜٔب ارغبٙ شٔبٍ ششم

ٝٓشرلغ ٣ؾظشإ ث٤ٜ٘ٔب ؽٞع اُزذٓش٣خ، ٛٔب ٓشرلغ اُؾٔبد أُطَ ػ٠ِ ؽٞع اُشؽجخ ك٢ اُغ٘ٞة، 

ٓبسد٣ٖ أُطَ ػ٠ِ ؽٞع ٓبسد٣ٖ ك٢ اُشٔبٍ. ًٔب ٗغز٘زظ أ٣ؼب إٔ ؽبثن اُجٞسرالٗذ٣بٕ ؿ٤ش -ؽِت

 ٓٞعٞد ك٢ عٞس٣ب، ٝهذ ٣ٌٕٞ األٓش ًزُي ك٢ أُ٘بؽن أُغبٝسح.   
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 رشاثؾ أُوبؽغ اُغ٤ُٞٞع٤خ ك٢ عٞس٣ب - -شٌَ 

 اُغٞساع٢خبسؽخ ثب٤ُٞعـشاك٤خ روش٣ج٤خ ُِغط٤ؾخ اُغٞس٣خ خالٍ  - -شٌَ 
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 الكريتاسي

تتكشف توضعات الكريتاسي في كافة السالسل الجبمية في سوريا. وتمعب المجموعات الميتولوجية    
في ىذه التوضعات دورا ىاما يختمف بحسب المناطق. وتبدو ىذه المجموعات في المشيد الطبيعي 

 عمى النحو التالي:

ويغمب  لفة من غضار، وصفوف كمسية رقيقة.قاعدتو عمى العموم رممية وذروتو مؤ قسم أدنى،  -  
الغضار محميا عمى ىذا القسم )السمسمة الساحمية(، وتنتشر في قاعدتو محميا أيضا، صخور من 
البازلت المتفسخ ) شمال الساحمية، جبل الرماح في التدمرية(. ومختمف ىذه التوضعات بحري 

 دا.بصورة أساسية، متوضع في مياه شاطئية أو قميمة العمق ج

كمسية، متوضعة في بحر فوق قاري واسع االنفتاح -كمسية ومارنية توضعاتوقسم أوسط،  -   
 وأعمق من قبل بشكل واضح.

مارنية حوارية بصورة عامة، متوضعة في بحر واسع االنتشار، إنما  توضعاتوقسم أعمى،  -   
 مقسم إلى أحواض بواسطة عتبات واضحة إلى حد ما.

ون تقسيما مثمثا لمكريتاسي لمنطقة الشرق األوسط، معتمدا من قبل المجنة يستخدم الجيولوجي   
 الستراتغرافية الدولية: 

 .كريتاسي أسفل )رممي بصورة عامة(، يمتد من قاعدة الكريتاسي حتى طابق األبسيان 

 .كريتاسي أوسط )كمسي بصورة عامة(، يمتد من طابق األلبيان حتى طابق التورونيان 

  مارني حواري بصورة عامة(، يمتد من طابق الكونياسيان حتى طابق كريتاسي أعمى(
 المستريختيان، والمعروف باسم "مجموعة السينونيان".

لقد وضعت خالل االستكشاف الجيولوجي في سوريا تسمية ليتولوجية جديدة لتوضعات الكريتاسي    
عرفة التطور الجيولوجي ىي التشكيمة، وذلك بسبب صعوبة تحديد األعمار من جية، ولكي تتم م

 بالتفصيل من جية أخرى.
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عمى السفوح الغربية لجبال السمسمة  تتكشف  – الكريتاسي في جبال السمسمة الساحمية
الساحمية، تتتابع توضعات الكريتاسي الشديدة التنوع : كمسية، دولوميتية، مارنية،حوارية...وقد تم 

 و التالي، من األسفل إلى األعمى :تمييز عدة وحدات ليتولوجية فييا، ىي عمى النح

تتألف الوحدة الميتولوجية األولى من توضعات مارنية غضارية ذات لون مائل إلى اإلخضرار،    
م( )جدار بالنش( يتناقص  :يتوسطيا جدار كمسي صغير ) تتخمميا طبقات كمسية، مدلمتة محميا.

ا عقد حديدية ليمونيتة صادرة عن تنتشر في قاعدتي تختفي معالمو . تىح تدريجيا نحو الشمال
م. وقد أطمق 84 – 59انحالل طبقة من البازلت المتفسخ موجودة في شمال السمسمة. تبمغ ثخانتيا 

 "تشكيمة باب جنة".عمى ىذه الوحدة الميتولوجية اسم 

تضم ىذه الوحدة أنواعا عديدة من المستحاثات: من صفيحيات الغالصم ومعديات األرجل    
(، مميزة Choffatella decipiens( ومن المنخربات ) Heteraster oblongusيات ) والقنفذان

 األبسيان.   –لعمر الباريميان األعمى 

 
تشكيمة باب جنة عمييا قرية باب جنة)يمين الصورة( وتحتيا طبقات الجوراسي الكمسية، وفوقيا )يسار  - -شكل 

 المكسوة باألشجار البريةالصورة( طبقات الكريتاسي )"تشكيمة عين البيضا( 
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 وتستقر ىذه الوحدة دون توافق فوق سطح حتي من توضعات الكميريدجيان من الجوراسي األعمى   

الذي يغيب من قمتو طابق البورتالنديان، كما تغيب من قاعدة الكريتاسي أيضا مجموعة طوابق 
ب ثغرة ستراتغرافية كبيرة ةتجاوز ىوتريفيان(. ويمثل ىذا الغيا-فاالنجينيان -النيوكوميان ) بريازيان

 مميون سنة.  69

الوحدة الميتولوجية الثانية مؤلفة من توضعات كمسية، ومدلمتة جزئيا أحيانا. تتراوح ثخانتيا من    
تزداد ثخانتيا في القسم الجنوبي من "تشكيمة عين البيضا". م, وقد أطمق عمييا اسم 4>5إلى  4;

 وتتناقص م( من بازلت متفسخ منتصف التشكيمة.94بقة ثخينة )السمسمة، وفي ىذا القسم تحتل ط
 .ىام جدا من الروديست مستوى ىناك م في شمال السمسمة ، حيث تضم 4;إلى  ثخانة التشكيمة

 
 م( بين جدارين كمسيين في منتصف تشكيمة عين البيضا94طبقة ثخينة من البازلت ) - -شكل 

الغالصم  تضم ىذه الوحدة أنواعا عديدة من المستحاثات: من معديات األرجل ومن صفيحيات   
، مميزة (Sabaudiaminuta ( ومن المنخربات )Eoradiolites lyratusالمتطورة )الروديست( ) 

 لعمر األلبيان من الكريتاسي األوسط .
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حديث العيد كاشفا بوضوح طبقاتيا الكمسية. وتعموىا تشكيمة عين البيضا المشجرة، يمر في وسطيا طريق  - -شكل 
 طبقات المارن الحواري األبيض )مارن صمنفة(

 تتألف الوحدة الميتولوجية الثالثة من وحدتين ليتولوجينين صغيرتين:    

الوحدة السفمى مؤلفة من توضعات مارنية كمسية غضارية ذات مظير حواري، بيضاء المون،  -     
كروية  تتميز بوجود عدسات رقيقة ومتطاولة من الصوان األسود، وبعقد سيميسية ناعمة التطبق،

مختمفة الحجم، جوفيا مفروش ببمورات ناعمة من الكوارتز.  ىي جيودات الشكل عمى العموم ،
تضم مستحاثات من المنخربات  "مارن صمنفة".م. وتعرف باسم 89 – 79وتبمغ ثخانة ىذه الوحدة 

(Orbitolina maccagnoi،) .مميزة لعمر أسفل السينومانيان 
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 طبقات "مارن صمنفة " الكمسية المارنية تظير فييا الجيودات السيميسية - -شكل 

تمثل جدارا بارزا في الطبيعة، تبمغ  العميا مؤلفة من  طبقات كمسية دولوميتية ثخينة،الوحدة  -   
ات توجدت في ىذه الوحدة مستحاثات من األموني ار صمنفة".جد"عرف باسم يو تقريبا.  م94ثخانتو 

(Mantelliceras mantelli ’).مميزة لعمر السينومانيان من الكريتاسي األوسط 
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 والجدار الكمسي الكتمي  ،في األسفل الحواري األبيض )مارن صمنفة( المارنوادي صمنفة. في تشكيمة صمنفة   -شكل 

 في األعمى )جدار صمنفة(

" تشكيمة باب م(. وقد أطمق عمييا اسم  4>5 – 544يتولوجية الرابعة ثخينة جدا )الوحدة الم   
 وتتألف من وحدتين ليتولوجينين صغيرتين تحيطان بوحدة مارنية: عبداهلل ".

من مارن ، مارن كمسي ، دولوميتي أحيانا ، ناعم م( مؤلفة  94 – 84الوحدة السفمى ) -     
متموج التطبق في األعمى. تبرز في الوسط مجموعة رفوف كمسية التطبق في األسفل ، كتمي إلى 

عددا وفيرا من المستحاثات الدقيقة والكبيرة ،  وحدةاله ضم ىذتم( .  9-7غنية بالروديست )ثخانتيا 
لى السينومانيان  وباألخص من األمونيتات . وىذه تشير إلى عمر السينومانيان األوسط في قاعدتو وا 

  . ويمعال قسمو األعمى في

 من قسمين متميزين سحنيا بوضوح : ةمؤلف،  الوحدة العميا -

قسم أدنى مارني بصورة أساسية ، غني جدا بالمستحاثات الكبيرة )أمونيتات ، قنافذ بحر ،  -
 التي تشير إلى عمر السينومانيان األعمى .  …( صفيحيات غالصم ، معديات أرجل
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، كتمي إلى ثخين الطبقات ، يمثل جدارا  قسم أعمى كمسي بصورة أساسية ، بيوكالستي  -
 م( . تشير المستحاثات الدقيقة فيو إلى ذروة السينومانيان األعمى.  59-54بارزا في الطبيعة )

 

 اهلل التطبق الكمسي الناعم في قاعدة " تشكيمة باب عبد - -شكل 

تشكيمة باب عبداهلل غنية جدا بالمستحاثات بمختمف أشكاليا، وبخاصة األمونيتات والقنفذانيات في     
 الوحدة الوسطى المارنية، التي اكتشفت فييا أنواع جديدة لم تكن معروفة من قبل.
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ل، وتبرز فوقيا الطبقات صورة لمقسم العموي من تشكيمة باب عبداهلل، وتظير فييا الوحدة المارنية في األسف - -شكل 
 الكمسية الكتمية الرصيفية )مشجرة(.

 

وقد  .تتألف الوحدة الميتولوجية الخامسة من وحدتين صغيرتين متمايزتين في السحنة وفي الثخانة   
 : " تشكيمة باب عبداهلل "أطمق عمييا اسم 

الوحدة السفمى مؤلفة من طبقات كمسية رقيقة التطبق، كثيرة العقد الصوانية، تتخمميا محميا  -  
مستحاثات عديدة من األمونيتات التي تميز  وحدةال هيضم هذ مستويات مارنية رقيقة.

 التورونيان األدنى.

تضم  بارزا في الطبيعة.الوحدة العميا مؤلفة من طبقات كمسية ثخينة كتمية تشكل جدارا صغيرا  -  

-عددا كبيرا من مستحاثات الروديست المميزة للتورونيان األوسط اطبفات القمة فيه

 األعلى.

-    
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 عرامو "التطبق الكمسي الناعم في قاعدة " تشكيمة  - -شكل 

من  طبقاتيا مستحاثات متنوعة ، وتضم  " تشكيمة عرامو "أطمق عمى ىذه الوحدة الميتولوجية اسم   
(، Leoniceras  segne; Thomasites rollandiوبخاصة األمونيتات )  معائيات الجوف،

  من الكريتاسي األوسط. المميزة لعمر التورونيان
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 الجدار الكمسي الكتمي فوق الطبقات الكمسية الرقيقة في " تشكيمة عرامو" - -شكل 

ية مارنية حوارية المظير، بيضاء المون ، من توضعات كمس تتألف الوحدة الميتولوجية السادمسة   
متوجة بتوضعات غنية بالغموكوني مع حبات كثبفة من الفوسفات. وىي غنية جدا ببقايا من 

متكشفة عمى الحافة الغربية لمسمسمة الساحمية. وقد  الحيوانات الفقرية، وبخاصة أسنان األسماك،
وىي غنية جدا بالمنخربات المميزة لعمر السينونيان األسفل  ."تشكيمة الثورة"أطمق عمييا اسم 

( ،  Globotruncana  concavataالكامبانيان( ) -السانتونيان -)الكونياسيان
(Globotruncana elevataمن الكريتاسي األعمى ،). 

من توضعات مارنية ذات مظيال حواري بيضاء المون ،  ةبعتتألف الوحدة الميتولوجية السا   
 ( Globotruncana  concavata)  تشير المستحاثات الدقيقة في قاعدتياتجانسة السحنة. م
(Globotruncana mayaroensis  )ماستريختيان( -إلى عمر السينونيان األعمى )كامبانيان ، 

(  Globotruncana mayaroensisمن الكريتاسي األعمى. كما تشير في قسميا العموي )
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(Globorotalia angulata) وقد أطمق عمى ىذه  إيوسين .–باليوسين  -إلى عمر  الماستريختيان
 "تشكيمة ستربة ".الباليوجينية اسم  -الوحدة الكريتاسية

، يعرف باسم " جدار يعمو ىذه التشكيمة جدار كمسي نموليتي يعود إلى اإليوسين األوسط   
 .الميالبة"، تقوم عميو قمعة الميالبة الشييرة

 

 

 

 تشكيمة ستربة المارنية الحورارية متوجة بجدارالميالبة اإليوسيني في منطقة ستربة - - شكل
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 العمود السترتغرافي لمكريتاسي في السمسمة الساحمية - -شكل 
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لجبال نطاق واسع في عمى  تتكشف أراصي الكريتاسي -الكريتاسي في السمسمة التدمرية 
 بمعظميا، محاطة في قاعدتيا كمسية، دولوميتية ،شديدة التنوعوىي ذات سحنات ية، تدمر السمسمة ال

  ،ت ليتولوجيةتشكيالعدة تتألف من حوارية...و  مارنية وفي األعمى بسحنة بسحنة حطامية، غضارية،
 الي، من األسفل إلى األعمى :و ىي عمى الت

حديدي ومن  م. مؤلفة من حجر رممي كوارتزي ذي مالط 89 -54ثخانتيا  -تشكيمة رمل تدمر   
رممي أصفر المون، مع طبقات كمسية دولوميتية في القمة. تتداخل في قاعدة ىذه -مارن غضاري

تضم الطبقات الكمسية في أعمى التشكيمة  التشكيمة محميا بازلت ذو أوليفين ) جبل الرماح(.
أبسيان من  –مميزة لعمر الباريميان  ،( Choffatella decipiensمستحاثات من المنخربات )

 الكريتاسي األسفل.

 

تشكيمة "رمل تدمر" فوق طبقات الجوراسي األوسط الكتمية في جبل الرماح،وفي قاعدتيا كتل من البازلت  - -شكل 
 المتفسخ )كتل قاتمة المون في الصورة(

مؤلفة من طبقات كمسية وكمسية دولوميتية مع بعض م.  9;5- 54 ثخانتيا - تشكيمة زبيدة   
الطبقات في قمة التشكيمة ثخينة وبارزة في الطبيعة، يسيل  التداخالت من المارن والكمس المارني.

يميز في ىذه  التشكيمة التي تعموىا. قاعدة التعرف عمييا لتماسيا مع توضعات مارنية طرية في
حدة و  التشكيمة وحدة ليتولوجية سفمى، مؤلفة من حجر كمسي عضوي المنشأ، قوقعي أحيانا؛ ومن
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ليتولوجية عميا، مؤلفة من حجر كمسي دولوميتي ثخين الطبقات، كتمي محميا، يشكل جدارا صغيرا 
 بارزا في الطبيعة. وتوجد في قاعدة التشكيمة محميا طبقات ثخينة من الجص )جبل السطيح(.

، من األمونيتات   Knemiceras syriacumتضم تشكيمة زبيدة أشكاال متنوعة من المستحاثات:    
Heteraster delgadoi   ،من القنفذانياتCuneolina laurentii   من المنخربات. وىي

 قاعدة السينومانيان من الكريتاسي األوسط. –مستحاثات مميزة لعمر األلبيان 

 
تشكيمة زبيدة مميزة بجدارىا الكمسي الدولوميتي الصغير في وسط الصورة. الجوراسي الكتمي في أسفل  - -شكل 

 ، وتشكيمة أبوزنار متوجة بجارىا الكبير في األعمىالصورة

من وحدة ليتولوجية سفمى مارنية بصورة  مؤلفةم.  177- 40 ثخانتيا - نارز أبو تشكيمة    
أساسية، مع بعض طبقات كمسية في الوسط، وتعرف باسم "مارن أبو زنار". ومن وحدة ليتولوجية 

 عميا، كمسية وكمسية دولوميتية، تثينة الطبقات، تشكل جدارا كبيرا بارزا في الطبيعة. 
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 ,من األمونيتمت  Mentelliceras mentelli طبقات مارن أبو زنار غنية جدا بالمستحاثات:    

Heterodiadema lybicum    ،من القنفذانياتCuneolina pavonia   من المنخربات. وىي
مستحاثات مميزة لعمر  السينومانيان األعمى من الكريتاسي األوسط.

 

لتشكيالت الميزوزوي، من جبل زبيدة )أبو زنار(، وتظير في الصورة جدره الكمسية الدولوميتية لممميزة  - -شكل 
األسفل، وىي: جدار الجوراسي األوسط الضخم )تشكيمة السطيح(، وتحتو الجدار الصغير لمترياسي األعمى )تشكيمة 
 الصفا(. في الوسط جدار صغير في قمة تشكيمة زبيدة، وفي األعمى جدار أبو زنار الضخم )تشكيمة أبو زنار( .

 



53 
 

من وحدتين ليتولوجيتين كبيرتين. الوحدة السفمى كمسية  مؤلفةم.  644- 99 ثخانتيا - األبترتشكيمة    
وكمسية دولوميتية، متجانسة الطبقات من حيث السحنة والثخانة.وتتألف الوحدة العميا من طبقات كمسية 

تشكل جدارا كبيرا بارزا في الطبيعة يعرف باسم  دولوميتية ذات عقد من الصوان محميا، ثخينة إلى كتمية
 ار األبتر"."جد

تضم بعض المستويات المارنية في الحدة الميتولوجية العميا مستحاثات من القنفذيانيات     
(Goniopygus conica ( ومن المنخربات )Nezzazata simplex  مميزة لعمر  السينومانيان ،)

 األعمى من الكريتاسي األوسط.

من  مؤلفةم.    125- 50 ثخانتيا - (منطقة دمشقفي "تشكيمة قاسيون"  تفابميا)، الحالباتتشكيمة    
وحدتين ليتولوجيتين متميزتين. تتألف الوحدة السفمى من كمس مارني ومارن كمسي مع تداخالت من 
صفوف كمسية. تضم ىذه الوحدة قي قاعدتيا محميا توضعات حطامية )كونغموميرا، حجر رممي( )جبل 

بل أبو الضيور(. وتتألف الوحدة العميا من طبقات األبتر(، وتوضعات من الجص واألنييدريت )ج
 كمسية وكمسية دولوميتية ثخينة.

تضم المستويات المارنية السفمى في ىذه التشكيمة مستحاثات كثيرة من األمونيتات، من أىميا :    
Thomasites Rollandi  ; Choffaticeras segne;  Paramammites polymorphum   

لعمر التورونيان من الكرتاسي المميزة ،  Montcharmontia appenninica ومن المنخربات
 األوسط.
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 وحدة التورونيان الكمسية العميا، ويكشف التجويف في صدره عن الوحدة المارنية السفمىبغمف مقاسيون  - -شكل 

 

كوارتزية، رمادية من توضعات مارنية  في قاعدتيا مؤلفةم.   30 – 25 ثخانتيا ،الرماحتشكيمة    
محمرة، تعموىا طبقات كمسية وكمسية دولوميتية قوقعية ذات بنيات قرصية، وفي قسميا العموي من 
طبقات من الصوان األسود، رقيقة إلى متوسطة الثخانة، تتداخل معيا طبقات كمسية قوقعية وكمسية 

  مارنية تتخمميا سويات فوسفاتية محميا.

السفمى في ىذه التشكيمة مستحاثات كثيرة من المنخربات، من تضم المستويات المارنية    
 Dicarinella concavata ; Neobulimina canadensis  ; Hedbergella flandriniأىميا:

 الكامبانيان األسفل. –المميزة لعمر السانتونيان األعمى 

 بيرة من األىمية.لقد تم حديثا اكتشاف أجزاء من ىياكل عظمية لحيوانات فقرية عمى درجة ك   
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تشكيمة الرماح عمى السفح الشمالي لجبل الرماح. تظير في الصورة بوضوح الوحدة المارنية السفمى والوحدة  - -شكل 
 العميا متوجة بجدار من طبقات الصوان

من وحدتين ليتولوجيتين، وحدة سفمى كمسية  مؤلفة م، 758 – ;5ثخانتيا  ،الصوانةتشكيمة       
تتخمميا طبقات فوسفاتية ثخينة أحيانا، مع بعض الصفوف الصوانية الرقيقة؛ ووحدة عميا مارنية ومارنية 
غضارية ذات لون أصفر مخضر،ذات طبقات كمسية مارنية، عقدية متقطعة، عدسية الشكل، متوجة 

، تعموىا تناوبات من صفوف كمسية مارنية مع صفوف بطبقات كمسية كونغموميراتية ضمنية التشكل
 رقيقة من الصوان.

تضم المستويات المارنية في ىذه التشكيمة مستحاثات كثيرة من المنخربات، من أىميا:    
Globotruncana calcarata ; Globotruncana wilsoni; Neobulimina Canadensis ;     

 انيان األعمى.كامبالمميزة لعمر ال
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تشكيمة الصوانة الغضارية الصفراء عمى الطرف الشرقي لحبل المراح وتظير في وسطيا الطبقات العقدية  - -شكل 

 المتقطعة العدسية

بصورة أساسية من المارن والمارن الكمسي، تتخمميا  مؤلفة م، 94; – 569ثخانتيا  ،الباردةتشكيمة       
 عدسات غموكونيتية. غنية جدا بالمنخربات العوالق مع بعض المنخربات القاعية. 

تضم المستويات المارنية في ىذه التشكيمة مستحاثات كثيرة من المنخربات، من أىميا: 
Globotruncana marie; Globotruncana ventricosa; Globotruncana ganseri;  

 Turborotaliaاألعمى؛ يان مستريختعمر ال ميزفي القسم األسفل من تشكيمة الباردة، والتي ت الموجودة

pseudobulloides;  Morozovella subbotinae;  M .aragonensis;  في القسم  الموجودة
 .إيوسين أسفل –لباليوسين  عمر ميزاألعمى من تشكيمة الباردة، والتي ت
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 تشكيمة الباردة المارنية الحوارية عمى السفح الشمالي لجبل ىيال - -شكل 

 الخصائص العامة لمكريتاسي

الخصائص الميتولوجية والسحنية في أراضي الكريتاسي في سوريا متشابية، إنما تتباين التشكيالت      
 في ثخاناتيا. وينبغي اإلشارة مع ذلك إلى الفروقات التالية:

عمى بتشكيمتين ليتولوجيتين متميزتينن، ىي  سمسمة لبنان الشرقية، يتاسي األسفل فييتمثل الكر       
 :، من األسفل إلى ألعمىاليو الت

حجر رممي كوارتزي حديدي، يجمع حباتو مالط من أكاسيد الحديد. مؤلفة من ، عيون الباردة تشكيمة
 .، يعرف عادة باسم "حجر رمل األساس"خال من المستحاثات

ثخينة جدا في األعمى مؤلفة تعاقب صفوف كمسية مع مستويات مارنية وغضارية وادي القرن،تشكيمة 
 ،مؤلف من طبقات كمسية ُثخينةبارز في الطبيعة جدار  لتشكيمةا يتوسط)غضريات كفر يابوس(. و 

المنخربات من  ستحاثاتم تضم طبقات التشكيمة ار بالنش". و ديعرف في سمسمة لبنان الغربية باسم "ج
(; O. conoidea-discoidea Orbitolina lenticularis .مميزة لعمر األبسيان ،) 
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در الجوراسي في األسفل وطبقات األلبيان الكمسية )تشكيمة زبيدة( جبين  سفل في عيون الباردة،الكريتاسي األ - -شكل 
 في األعمى

، يتمثل الكريتاسي األسفل في قاعدتو بتوضعات رممية ثخينة جدا غنية جدا بأكاسيد جبال عفرينفي    
 الحديد ) تشكيمة رمل راجو(.  

يتميز الكريتاسي األوسط في السمسمة التدمرية باحتوائو عمى مستويات كونغموميراتية في جبل     
مة زبيدة( وفي جبل أبو األبتر)تشكيمة األبتر( وعمى مستويات من الجص في جبل السطيح )تشكي

 الضيور )تشكشمة األبتر( 

 

 أهمية توضعات الكريتاسي في سوريا

 ما يمي : ةر و ذكالمنستنتج من المعمومات المتعمقة بتوضعات الكريتاسي    

أن أراضي الكريتاسي في سوريا ىي رسوبات توضعت في أحواض بحرية غير عميقة، وكانت  – 5   
 خاضعة لشروط مناخية حارة.

تتميز في توضعات الكريتاسي ثالث مراحل : األولى، وقد كان الترسب فييا حطاميا، وتشمل  – 6   
الكريتاسي األسفل؛ والثانية، وقد ترسب فييا الكمس والدولوميا، وتشمل الكريتاسي األوسط؛ والثالثة، وقد 

 ترسب فييا الحواروالكمس الحواري، وتشمل الكريتاسي األعمى.

 الم البنية الحالية لمبالد بالتكّون. بدات مع – 7   
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 معظم الثروات التي تيم االقتصاد السوري موجودة في توضعات الكريتاسي:  – 8   

النفط، في الكريتاسي األوسط  -خامات الحديد في الكريتاسي األسفل )راجو، القدموس، الزبداني(؛  -
خامات الفوسفات في الكريتاسي األعمى  -وكذلك األسفمت )كفرية(؛  -)الشمال الشرقي من سوريا(؛ 

 )مناجم خنيفيس والشرقية في السمسمة التدمرية(. 

 

 

 


