
1 
 

اجلامعة السورية اخلاصة 

كلية هنذسة البرتول 

 
 اجليولوجيا اإلقليمية 

 جيولوجية سوريا
 

 

 

 

 

 اخلامسلطالب املستوى 
 2019 - 2018 األولالفصل 

 ميخائيل معطي. د.أ



2 
 

 تمييد

 عامة تاصطمحم

الصفائح، تتحرؾ ببطء عبر  تتألؼ القشرة األرضية مف مجموعة مف الكتؿ تدعى الصفيحة : -
سطح األرض تحت تأثير تيارات الحمالف الباطنية الحارة في المعطؼ. ونميز فييا: الصفائح 

 األقيانوسية في األسفؿالقارية في األعمى والصفائح 
ىي الغطاء الخارجي لألرض، وتقع بيف السطح والمعطؼ المؤلؼ مف البة وصخور  لقشرة:ا -

  ذات كثافة عالية جدا
ىي سطح القشرة األرضية الذي تستقر فوقو الصخور الرسوبية بصورة عامة، وىي  الركيزة : -

 لفة مف صخور اندفاعية وصخور استحاليةؤ م

 - 022تي غمرتيا مياه البحر مف الركيزة حتى عمؽ ىي المنطقة ال : السطيحة القارية -
 ـ نقريبا022

إلى  0222ىو قطاع عميؽ في البحر، يتراوح عمقو مف  : المقعر الجيولوجي -
 ـ0222

 ىو قطاع مف سطح القشرة األرضية لـ يغمر مطمقا بمياه البحار : الدرع -
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 لمحة عن جيولوجية سوريا

 

اليدؼ مف دراسة جيولوجية سورية ىو تزويد الباحثيف السورييف بالمعرفة األساسية عف طبيعة     
أرضيـ وعف بنيتيا والتطورات التي طرأت عمييا خالؿ األحقاب والعصور الغابرة ، كي تساعدىـ في 

  .الكشؼ عف كنوز ىذه األرض وعف ثرواتيا الدفينة

 

 سوريا عمى سطح الكرة األرضية
قشرة األرض الخارجية إلى سبع صفائح صخرية كبيرة. وكانت ىذه الصفائح في األصؿ ممثمة  تنقسـ

يفصؿ  ،بكتمتيف ضخمتيف: كتمة شمالية تعرؼ باسـ "أوراسيا"، وكتمة جنوبية تعرؼ باسـ "غوندوانا"
 بينيا أقيانوس ضخـ يعرؼ باسـ "أقيانوس التيتس".

 
 بكتمتييا: غوندوانا في الجنوب ولوراسيا في الشمال، وبينيما أقيانوس التيتس الصفاشح القارية لمقشرة األرضية –شكل 
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تقع سوريا بجوار نطاؽ تصادـ قارة مع قارة، حيث تقترب الصفيحة العربية مف الصفيحة األوراسية.    
 وجية في سوريا.   وقد سيطرت أحداث تصادـ ىاتيف الصفيحتيف عمى معظـ البنية الجيول

سوريا ىي الجزء الشمالي الغربي مف الصفيحة المعروفة تحت اسـ "الصفيحة العربية"، التي    
مميوف ستة، عبر أخدود اتسع منذ ذلؾ الحيف،  02انفصمت عف الصفيحة األفريقية منذ ما يقرب مف 

 و ما زاؿ مستمرا في توسعو حتى يومنا ىذا

 

 

 قريبي لشبو الجزيرة العربية، بحسب خارطة أفريقياتمثيل تكتونيكي ت -1-شكل 
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يرتفع الجزء المركزي مف ىذه الصفيحة العربية فوؽ سواحؿ البحر األحمر، حيث تتكشؼ صخورىا    
مشكمة ما يعرؼ "بالدرع العربي". وتغوص بعد ذلؾ بشكؿ غير محسوس نحو الشماؿ والشماؿ الشرقي، 

فيحة تحت غطاء مف الصخور الرسوبية تبمغ ثخانتو عدة آلؼ مف األمتار. ويعرؼ ىذا الجزء مف الص
العربية  باسـ "السطيحة العربية"، المحاطة مف الشماؿ والشرؽ بالمقعر الجيولوجي الضخـ المغمور 
بمياه "أقيانوس التيتس الجدبد"، الذي يمثؿ متداده نحوالغربية ما يعرؼ باسـ "بحر الميزوجي". وما البحر 

 الميديتراني الحالي )المتوسط( سوى البقية الباقية مف ىذا البحر. 

 

 
 "السطيحة العربية محاطة من الشمال والشرق بمياه "أقيانوس التيتس الجدبد -شكل 



7 
 

مميوف سنة المنصرمة  022 – 022بينت الدراسات الجيولوجية أف تحركات الصفائح القارية خالؿ    
 سببت إغراؽ الصفيحة العربية مرارا وتكرارا في أعماؽ البحر، مما ساعد عمى تغطيتيا بمختمؼ أنواع
المواد الرسوبية التي تعرضت الحقا إلى التصمب والتصخر، وثـ إلى التصدع وااللتواء الذي نشأ عنو 
تشكؿ الجباؿ. وقد تأثرت ىذه فيما بعد بعوامؿ الحت والتعرية وصوال إلى تشكؿ األرض التي نعرفيا 

 لي الغربي منيا. اليـو باسـ شبو الجزيرة العربية التي تشكؿ األرض السورية الحالية الجزء الشما

لما كانت غالبية األراضي المتكشفة عمى سطح القارات ىي تشكيالت صخرية  بحرية، فإف ىذا    
 يدفعنا إلى االستنتاج بأف توزع اليابسة والبحار كاف قد تغير تغيرا مستمرا خالؿ العصور الجيولوجية. 

المستحاثات التي تميزىا ، مف ال شؾ أف سمات وخصائص الصخورالرسوبية في سوريا ، فضال عف    
شأنيا أف تساعد الجيولوجي عمى تفسير طبيعة البيئة التي شيدت توّضع المواد الرسوبية األصمية، مما 

 يساىـ بالتالي في إماطة المثاـ عف التاريخ الجيولوجي لسوريا.

مية حدثت خالؿ تاريخ سوريا الجيولوجي حركات أرضية كبرى سببت تشكؿ السالسؿ الجب     
كما شيدت سوريا خالؿ العصور الجيولوجية العديدة تحركات  والتشققات العميقة في القشرة األرضية.

أرضية سببت تشوىات وكسورا عميقة ساعدت في صعود الالبة الساخنة مف األعماؽ إلى السطح عبر 
 تمؾ الكسور أو عمى شكؿ انفجارات بركانية. 

 

 

 

 

 

 ات البنيوية الكبرىوحدال




