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 في السمسمة الساحميةالعمود السترتغرافي لمكريتاسي  - -شكل 

 

  –الكريتاسي في السمسمة التدمرية 

شديدة وىي ذات سحنات ية، تدمر لجباؿ السمسمة النطاؽ واسع في عمى  تتكشؼ أراصي الكريتاسي
وفي األعمى  بسحنة حطامية، غضارية، بمعظميا، محاطة في قاعدتيا كمسية، دولوميتية ،التنوع
الي، مف األسفؿ إلى و ىي عمى الت  ،ت ليتولوجيةتشكيالعدة تتألؼ مف حوارية...و  مارنية بسحنة

 األعمى :
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ـ. مؤلفة مف حجر رممي كوارتزي ذي مالط حديدي ومف  26 -12ثخانتيا  -تشكيمة رمل تدمر   
رممي أصفر الموف، مع طبقات كمسية دولوميتية في القمة. تتداخؿ في قاعدة ىذه -مارف غضاري

تضـ الطبقات الكمسية في أعمى التشكيمة  التشكيمة محميا بازلت ذو أوليفيف ) جبؿ الرماح(.
أبسياف مف  –مميزة لعمر الباريمياف  ،( Choffatella decipiens)مستحاثات مف المنخربات 

 الكريتاسي األسفؿ.

 
 . تشكيمة رمل تدمر في وسط الصورةالكريتاسي في التدمرية )جبل المزار( –لجوراسي 

 

الرماح،وفي قاعدتيا كتل من تشكيمة "رمل تدمر" فوق طبقات الجوراسي األوسط الكتمية في جبل  - -شكل 
 البازلت المتفسخ )كتل قاتمة المون في الصورة(
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مؤلفة مف طبقات كمسية وكمسية دولوميتية مع بعض ـ.  106- 12 ثخانتيا - تشكيمة زبيدة   
الطبقات في قمة التشكيمة ثخينة وبارزة في الطبيعة، يسيؿ  التداخالت مف المارف والكمس المارني.

يميز في ىذه  التشكيمة التي تعموىا. قاعدة لتماسيا مع توضعات مارنية طرية فيالتعرؼ عمييا 
وحدة  التشكيمة وحدة ليتولوجية سفمى، مؤلفة مف حجر كمسي عضوي المنشأ، قوقعي أحيانا؛ ومف

ليتولوجية عميا، مؤلفة مف حجر كمسي دولوميتي ثخيف الطبقات، كتمي محميا، يشكؿ جدارا صغيرا 
 يعة. وتوجد في قاعدة التشكيمة محميا طبقات ثخينة مف الجص )جبؿ السطيح(.بارزا في الطب

مف األمونيتات،    Knemiceras syriacumتضـ تشكيمة زبيدة أشكاال متنوعة مف المستحاثات:    
Heteraster delgadoi   ،مف القنفذانياتCuneolina laurentii   مف المنخربات. وىي
 قاعدة السينومانياف مف الكريتاسي األوسط. –ياف مستحاثات مميزة لعمر األلب

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

 وتشكيمة أبوزنار متوجة بجارىا الكبير في األعمى
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مف وحدة ليتولوجية سفمى مارنية بصورة  مؤلفةـ.  177- 40 ثخانتيا - نارز أبو تشكيمة    
أساسية، مع بعض طبقات كمسية في الوسط، وتعرؼ باسـ "مارف أبو زنار". ومف وحدة ليتولوجية 

 عميا، كمسية وكمسية دولوميتية، تثينة الطبقات، تشكؿ جدارا كبيرا بارزا في الطبيعة. 

 ,مف األمونيتمت  Mentelliceras mentelli طبقات مارف أبو زنار غنية جدا بالمستحاثات:    

Heterodiadema lybicum    ،مف القنفذانياتCuneolina pavonia   مف المنخربات. وىي
 مستحاثات مميزة لعمر  السينومانياف األعمى مف الكريتاسي األوسط.

 

الت الميزوزوي، من األسفل، طبل زبيدة )أبو زنار(، وتظير في الصورة جدره الكمسية الدولوميتية لممميزة لتشكي - -شكل 
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 زنذار( .

 

مف وحدتيف ليتولوجيتيف كبيرتيف. الوحدة السفمى  مؤلفةـ.  022- 66 ثخانتيا - األبترتشكيمة    
كمسية وكمسية دولوميتية، متجانسة الطبقات مف حيث السحنة والثخانة.وتتألؼ الوحدة العميا مف 

تشكؿ جدارا كبيرا بارزا في  طبقات كمسية دولوميتية ذات عقد مف الصواف محميا، ثخينة إلى كتمية
 "جدار األبتر".الطبيعة يعرؼ باسـ 
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 جبل األبتر، يشاىد في الصورة جدار األبتر في األعمى وتحتو جدار أبو زنار ، وفي يسار الصورة جدار الحالبات -شكل 

 

 

تضـ بعض المستويات المارنية في الحدة الميتولوجية العميا مستحاثات مف القنفذيانيات     
(Goniopygus conica ( ومف المنخربات )Nezzazata simplex  مميزة لعمر  السينومانياف ،)

 األعمى مف الكريتاسي األوسط.

 

 مؤلفةـ.    125- 50 ثخانتيا - (في منطقة دمشؽ"تشكيمة قاسيون"  تفابميا)، الحالباتتشكيمة    
مف وحدتيف ليتولوجيتيف متميزتيف. تتألؼ الوحدة السفمى مف كمس مارني ومارف كمسي مع تداخالت 
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مف صفوؼ كمسية. تضـ ىذه الوحدة قي قاعدتيا محميا توضعات حطامية )كونغموميرا، حجر رممي( 
)جبؿ األبتر(، وتوضعات مف الجص واألنييدريت )جبؿ أبو الضيور(. وتتألؼ الوحدة العميا مف 

 طبقات كمسية وكمسية دولوميتية ثخينة.

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

التورونياف مف الكرتاسي لعمر المميزة ،  Montcharmontia appenninica ومف المنخربات
 األوسط.

تبدي ىذه التشكيمة في األطراؼ الغربية مف السمسمة التدمرية تميزا واضحا في السحنة، حيث    
 التي تغمؼ جبؿ قاسيوف المطؿ غمى مدينة دمشؽ. "تشكيمة قاسيون"تعرؼ باسـ 

 
 في صدره عن الوحدة المارنية السفمىقاسيون مغمف بوحدة التورونيان الكمسية العميا، ويكشف التجويف  - -شكل 

 

مف توضعات مارنية كوارتزية، رمادية  في قاعدتيا مؤلفةـ.   30 – 25 ثخانتيا ،الرماحتشكيمة 
محمرة، تعموىا طبقات كمسية وكمسية دولوميتية قوقعية ذات بنيات قرصية، وفي قسميا العموي مف 

، تتداخؿ معيا طبقات كمسية قوقعية وكمسية طبقات مف الصواف األسود، رقيقة إلى متوسطة الثخانة
  مارنية تتخمميا سويات فوسفاتية محميا.



70 
 

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

 الكامبانياف األسفؿ. –المميزة لعمر السانتونياف األعمى 

 لقد تـ حديثا اكتشاؼ أجزاء مف ىياكؿ عظمية لحيوانات فقرية عمى درجة كبيرة مف األىمية.   

 

 

تشكيمة الرماح عمى السفح الشمالي لجبل الرماح. تظير في الصورة بوضوح الوحدة المارنية السفمى  - -شكل 
 توجة بجدار من طبقات الصوان والوحدة العميا م
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 تشكيمة الرماح عمى السفح الشمالي لجبل - -شكل 

 طبقات الصوان الرقيقة المجعدة في جبل الرماح  -شكل 
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مف وحدتيف ليتولوجيتيف، وحدة سفمى كمسية  مؤلفة ـ، 012 – 10ثخانتيا  ،الصوانةتشكيمة       
تتخمميا طبقات فوسفاتية ثخينة أحيانا، مع بعض الصفوؼ الصوانية الرقيقة؛ ووحدة عميا مارنية 
ومارنية غضارية ذات لوف أصفر مخضر،ذات طبقات كمسية مارنية، عقدية متقطعة، عدسية 

، تعموىا تناوبات مف صفوؼ كمسية الشكؿ، متوجة بطبقات كمسية كونغموميراتية ضمنية التشكؿ
 مارنية مع صفوؼ رقيقة مف الصواف.

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

 انياف األعمى.كامبالمميزة لعمر ال     ;

 
تشكيمة الصوانة الغضارية الصفراء عمى الطرف الشرقي لحبل المراح وتظير في وسطيا الطبقات العقدية  - -شكل 

 المتقطعة العدسية

 

بصورة أساسية مف المارف والمارف الكمسي،  مؤلفة ـ، 062 – 106ثخانتيا  ،الباردةتشكيمة       
 تتخمميا عدسات غموكونيتية. غنية جدا بالمنخربات العوالؽ مع بعض المنخربات القاعية. 

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

األعمى؛ ياف مستريختعمر ال ميزفي القسـ األسفؿ مف تشكيمة الباردة، والتي ت الموجودة
Turborotalia pseudobulloides;  Morozovella subbotinae;  M .aragonensis;  

 .إيوسيف أسفؿ –لباليوسيف  عمر ميزفي القسـ األعمى مف تشكيمة الباردة، والتي ت الموجودة
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يتميز الكريتاسي األوسط في السمسمة التدمرية باحتوائو عمى مستويات كونغموميراتية في جبؿ     
األبتر)تشكيمة األبتر( وعمى مستويات مف الجص في جبؿ السطيح )تشكيمة زبيدة( وفي جبؿ أبو 

 الضيور )تشكشمة األبتر( 

 

 السمسمة التدمريةترابط مقاطع الكريتاسي في  -شكل

 

 الكريتاسي في سمسمة لبنان الشرقية

بتشكية ليتولوجية متميزة، أطمؽ عمييا  سمسمة لبناف الشرقية، يتمثؿ الكريتاسي األسفؿ في           
 :، مف األسفؿ إلى ألعمىاليو عمى الت ي: ىثالثة فروعاسـ "تشكيمة الزبداني". وتتألؼ مف 

حجر رممي كوارتزي حديدي، يجمع حباتو مالط مف أكاسيد الحديد. ، مؤلفة مف "ع الروضةفر " -   
 خاؿ مف المستحاثات، يعرؼ عادة باسـ "حجر رمؿ األساس".



74 
 

 
 الجر الرممي )تشكيمة الروضة( في منطقة وادي بردى. - -شكل 

مؤلفة تعاقب صفوؼ كمسية مع مستويات مارنية وغضارية ثخينة جدا في  ،"وادي القرن عفر " -  
التشكيمة جدار بارز في الطبيعة مؤلؼ مف طبقات كمسية  تعمواألعمى )غضريات كفر يابوس(. و 

مف  ُثخينة، يعرؼ في سمسمة لبناف الغربية باسـ "جدار بالنش". وتضـ طبقات التشكيمة  مستحاثات
 مميزة لعمر األبسياف.  (،O. conoidea-discoidea Orbitolina lenticularis ;المنخربات )

 توضعات رممية حديدية تتخمميا سويات مارنية ،"عيون الباردة "فرع -  
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-  

الكريتاسي األسفل في عيون الباردة، بين حدر الجوراسي في األسفل وطبقات األلبيان الكمسية )تشكيمة زبيدة( في  - -شكل 
 األعمى

 
 بوفيل يمثل الكريتاسي األسفل في منطقة عيون الباردة - -شكل 

 

، يتمثؿ الكريتاسي األسفؿ في قاعدتو بتوضعات رممية ثخينة جدا غنية جدا بأكاسيد جبال عفرينفي 
 الحديد ) تشكيمة رمؿ راجو(. 
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وجية شبيية إلى حد كبير بتشكيالت الكريناسي ويتمثؿ الكريتاسي األوسط واألعمى نوحدات ليتول     
 في السمسمة الساحمية

توضعات الكريتاسي في راجو )جبال عفرين(. في القاعدة تشكيمة رمل راجو الرممية الحديدية فوق طبقات الجوراسي  -شكل 
 األوسط الكمسية
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 ترابط مقاطع الكريتاسي في لجنوب السطيحة السورية –شكل

 

 

 أىمية توضعات الكريتاسي في سوريا

 ما يمي : ةر و ذكالمنستنتج مف المعمومات المتعمقة بتوضعات الكريتاسي    

أف أراضي الكريتاسي في سوريا ىي رسوبات توضعت في أحواض بحرية غير عميقة،  – 1   
 وكانت خاضعة لشروط مناخية حارة.
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تتميز في توضعات الكريتاسي ثالث مراحؿ : األولى، وقد كاف الترسب فييا حطاميا،  – 0   
وتشمؿ الكريتاسي األسفؿ؛ والثانية، وقد ترسب فييا الكمس والدولوميا، وتشمؿ الكريتاسي األوسط؛ 

 والثالثة، وقد ترسب فييا الحواروالكمس الحواري، وتشمؿ الكريتاسي األعمى.

 عالـ البنية الحالية لمبالد بالتكّوف. بدات م – 0   

 معظـ الثروات التي تيـ االقتصاد السوري موجودة في توضعات الكريتاسي:  – 2   

النفط، في الكريتاسي األوسط  -خامات الحديد في الكريتاسي األسفؿ )راجو، القدموس، الزبداني(؛  -
خامات الفوسفات في الكريتاسي األعمى  -وكذلؾ األسفمت )كفرية(؛  -)الشماؿ الشرقي مف سوريا(؛ 

 )مناجـ خنيفيس والشرقية في السمسمة التدمرية(. 

                            

 
 النفط في تشكيالت الكريتاسي في شمال شرق سوريا –شكل 
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 منجـ األسفمت في كفرية 

 

 النفط يتدفؽ عمى السطح في قمب مدينة الالذقية
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 منجم الفوسفات في التدمرية

يتميز الكريتاسي األوسط في السمسمة التدمرية باحتوائو عمى مستويات حطامية، كونغموميراتية في     
جبؿ األبتر)تشكيمة األبتر( وعمى مستويات مف الجص في جبؿ السطيح )تشكيمة زبيدة( وفي جبؿ 

 أبو الضيور )تشكيمة األبتر( 

 

 

 

 

 




