
1 
 

اجلامعة السورية اخلاصة 

كلية هنذسة البرتول 

 
 اجليولوجيا اإلقليمية 

 جيولوجية سوريا
 

 

 

 

 

 اخلامسلطالب املستوى 
 2019 - 2018 األولالفصل 

 ميخائيل معطي. د.أ



51 
 

 
 ترابط مقاطع الجوراسي في السمسمة التدمرية  - -شكل 

 
تتكشؼ توضعات الجوراسي في عدد مف المواقع في جباؿ عفريف.  –الجوراسي في جبال عفرين 

وىي مؤلفة في قاعدتيا مف طبقات دولوميتية ثخينة، رمادية قاتمة الموف، تعموىا طبقات مف حجر 
كمسي مكريتي، ناعـ البنية، تتخمميا مستويات مارنية. وقد أطمؽ عمى ىذه التوضعات اسـ "تشكيمة 

ميزة لعمر البميانسباشيمف مف الجوراسي األسفؿ ) لياس(، ومستحاثات دودو". وىي تضـ مستحاثات م
الباجوسياف مف الجوراسي األوسط ) دوغر(. ويعتقد أف  -في الطبقات العميا، مميزة لعمر التوارسياف

 الطبقات الدولوميتية السفمى تعود إلى الترياسي.
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 ضعات الكريتاسي األسفل الرممية الحديديةطبقات الجوراسي الكمسية في منطقة راجو تعموىا تو  - -شكل 

 
مف خالؿ ترابط توضعات الجوراسي المتكشفة عمى السطح وتمؾ المخترقة في اآلبار نستنتج          

جنوب غرب، ،  -أف التطور الباليوجغرافي في سوريا يتمثؿ بمرتفعيف ليما اتجاه شماؿ شرؽ
لمطؿ عمى حوض الرطبة في الجنوب، ومرتفع يحصراف بينيما حوض التدمرية، ىما مرتفع الحماد ا

مارديف المطؿ عمى حوض مارديف في الشماؿ. كما نستنتج أيضا أف طابؽ البورتالندياف غير -حمب
 موجود في سوريا، وقد يكوف األمر كذلؾ في المناطؽ المجاورة.   
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 ياسالكريت
تتكشؼ توضعات الكريتاسي في كافة السالسؿ الجبمية في سوريا. وتمعب المجموعات الميتولوجية    

في ىذه التوضعات دورا ىاما يختمؼ بحسب المناطؽ. وتبدو ىذه المجموعات في المشيد الطبيعي 
 عمى النحو التالي:

ويغمب  كمسية رقيقة.قاعدتو عمى العموـ رممية وذروتو مؤلفة مف غضار، وصفوؼ قسم أدنى،  -  
الغضار محميا عمى ىذا القسـ )السمسمة الساحمية(، وتنتشر في قاعدتو محميا أيضا، صخور مف 
البازلت المتفسخ ) شماؿ الساحمية، جبؿ الرماح في التدمرية(. ومختمؼ ىذه التوضعات بحري 

 بصورة أساسية، متوضع في مياه شاطئية أو قميمة العمؽ جدا.

كمسية، متوضعة في بحر فوؽ قاري واسع االنفتاح -كمسية ومارنية توضعاتوقسم أوسط،  -   
 وأعمؽ مف قبؿ بشكؿ واضح.

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

ريتاسي لمنطقة الشرؽ األوسط، معتمدا مف قبؿ المجنة يستخدـ الجيولوجيوف تقسيما مثمثا لمك   
 الستراتغرافية الدولية: 

 كريتاسي أسفؿ )رممي بصورة عامة(، يمتد مف قاعدة الكريتاسي حتى طابؽ األبسياف. -

 كريتاسي أوسط )كمسي بصورة عامة(، يمتد مف طابؽ األلبياف حتى طابؽ التورونياف. -

امة(، يمتد مف طابؽ الكونياسياف حتى طابؽ كريتاسي أعمى )مارني حواري بصورة ع -
 المستريختياف، والمعروؼ باسـ "مجموعة السينونياف".

لقد وضعت خالؿ االستكشاؼ الجيولوجي في سوريا تسمية ليتولوجية جديدة لتوضعات الكريتاسي    
ي ىي التشكيمة، وذلؾ بسبب صعوبة تحديد األعمار مف جية، ولكي تتـ معرفة التطور الجيولوج

 بالتفصيؿ مف جية أخرى.
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 – الكريتاسي في جبال السمسمة الساحمية

عمى السفوح الغربية لجباؿ السمسمة الساحمية، توضعات الكريتاسي الشديدة التنوع :  تتكشؼ   
 تشكيالت متتابعة كمسية، دولوميتية، مارنية،حوارية...وقد تـ تمييز عدة وحدات ليتولوجية فييا، ىي

 عمى النحو التالي، مف األسفؿ إلى األعمى :

 
 مقطع جٌولوجً عبر السلسلة الساحلٌة  - -شكل 

 

تتألؼ مف توضعات مارنية غضارية ذات لوف مائؿ إلى اإلخضرار، تتخمميا ، و"تشكيمة باب جنة"   
تدريجيا ـ( )جدار بالنش( يتناقص  0يتوسطيا جدار كمسي صغير ) طبقات كمسية، مدلمتة محميا.

تنتشر في قاعدتيا عقد حديدية ليمونيتة صادرة عف انحالؿ طبقة  تختفي معالمو . تىح نحو الشماؿ
يعود اسـ ىذه التشكيمة ـ. و 22 – 16مف البازلت المتفسخ موجودة في شماؿ السمسمة. تبمغ ثخانتيا 

  إلى قرية "باب جنة" في ريؼ الالذقية
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لمستحاثات: مف صفيحيات الغالصـ ومعديات األرجؿ تضـ ىذه الوحدة أنواعا عديدة مف ا   
(، مميزة Choffatella decipiens( ومف المنخربات ) Heteraster oblongusوالقنفذانيات ) 

 األبسياف.   –لعمر الباريمياف األعمى 

  

قيا )يسار الصورة( تشكيمة باب جنة عمييا قرية باب جنة)يمين الصورة( وتحتيا طبقات الجوراسي الكمسية، وفو  - -شكل 
 طبقات الكريتاسي )"تشكيمة عين البيضا( المكسوة باألشجار البرية

 

 وتستقر ىذه الوحدة دوف توافؽ فوؽ سطح حتي مف توضعات الكميريدجياف مف الجوراسي األعمى   

الذي يغيب مف قمتو طابؽ البورتالندياف، كما تغيب مف قاعدة الكريتاسي أيضا مجموعة طوابؽ 
ىوتريفياف(. ويمثؿ ىذا الغياب ثغرة ستراتغرافية كبيرة ةتجاوز -فاالنجينياف -النيوكومياف ) بريازياف

 مميوف سنة.  06
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أحيانا. تتراوح ثخانتيا مف  لؼ مف توضعات كمسية، ومدلمتة جزئيا وتتأ ،"تشكيمة عين البيضا"   
تزداد ثخانتيا في القسـ الجنوبي مف السمسمة، وفي ىذا القسـ . ـ، وقد أطمؽ عمييا اسـ102إلى  02

ـ  02إلى  ثخانة التشكيمة وتتناقص ـ( مف بازلت متفسخ منتصؼ التشكيمة.62تحتؿ طبقة ثخينة )
يعود اسـ ىذه و  .الروديستات مستحاثىاـ جدا مف  مستوى ىناؾ في شماؿ السمسمة ، حيث تضـ

 التشكيمة إلى قرية "عيف البيضا" في ريؼ الالذقية.

 
 م( بين جدارين كمسيين في منتصف تشكيمة عين البيضا05طبقة ثخينة من البازلت ) - -شكل 

الغالصـ  تضـ ىذه الوحدة أنواعا عديدة مف المستحاثات: مف معديات األرجؿ ومف صفيحيات   
، مميزة (Sabaudiaminuta ( ومف المنخربات )Eoradiolites lyratusالمتطورة )الروديست( ) 

 لعمر األلبياف مف الكريتاسي األوسط .
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تشكيمة عين البيضا المشجرة، يمر في وسطيا طريق حديث العيد كاشفا بوضوح طبقاتيا الكمسية.  - -شكل 

 يض )مارن صمنفة(وتعموىا طبقات المارن الحواري األب

 

 تتألؼ مف وحدتيف ليتولوجينيف صغيرتيف: "، وصمنفة "تشكيمة   

الوحدة السفمى مؤلفة مف توضعات مارنية كمسية غضارية ذات مظير حواري، بيضاء الموف،  -   

كروية  ناعمة التطبؽ، تتميز بوجود عدسات رقيقة ومتطاولة مف الصواف األسود، وبعقد سيميسية
مختمفة الحجـ، جوفيا مفروش ببمورات ناعمة مف الكوارتز.  ىي جيودات الشكؿ عمى العمـو ،
تضـ مستحاثات مف المنخربات  "مارن صمنفة".ـ. وتعرؼ باسـ 26 – 06وتبمغ ثخانة ىذه الوحدة 

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

 
تشكيمة صمنفة في وادي صمنفة. المارن الحواري األبي )مارن صمنفة( في األسفل، والجدار الكمسي   -شكل 

 الكتمي  )جدار صمنفة( في األعمى
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ة، تبمغ ثخانتو تمثؿ جدارا بارزا في الطبيع العميا مؤلفة مف  طبقات كمسية دولوميتية ثخينة،الوحدة  -
ات توجدت في ىذه الوحدة مستحاثات مف األموني ار صمنفة".جد"عرؼ باسـ يو تقريبا.  ـ62
(Mantelliceras mantelli ’).مميزة لعمر السينومانياف مف الكريتاسي األوسط 

ـ(، وتتألؼ مف وحدتيف  102 – 122ثخينة جدا ) وىي تشكيمة" تشكيمة باب عبداهلل "   
 ليتولوجينيف صغيرتيف تحصراف بينيما وحدة مارنية:

مف مارف ، مارف كمسي ، دولوميتي أحيانا ، ناعـ التطبؽ ـ( مؤلفة  62 – 22الوحدة السفمى ) -   
في األسفؿ ، كتمي إلى متموج التطبؽ في األعمى. تبرز في الوسط مجموعة رفوؼ كمسية غنية 

عددا وفيرا مف المستحاثات الدقيقة  وحدةاله ضـ ىذتـ( .  6-0روديست )ثخانتيا المستحاثات ب
لى  اتشير إلى عمر السينومانياف األوسط في قاعدتي التيوالكبيرة ، وباألخص مف األمونيتات  وا 

  . ويعمال اقسمي السينومانياف األعمى في

 
 عبداهللالتطبق الكمسي الناعم في قاعدة " تشكيمة باب  - -شكل 
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 مف قسميف متميزيف سحنيا بوضوح : ةمؤلف،  الوحدة العميا -  

قسـ أدنى مارني بصورة أساسية ، غني جدا بالمستحاثات الكبيرة )أمونيتات ، قنافذ بحر ، صفيحيات  -
 التي تشير إلى عمر السينومانياف األعمى .  …( غالصـ ، معديات أرجؿ

قسـ أعمى كمسي بصورة أساسية ، بيوكالستي ، كتمي إلى ثخيف الطبقات ، يمثؿ جدارا بارزا في   -
 ـ( . تشير المستحاثات الدقيقة فيو إلى ذروة السينومانياف األعمى.  16-12الطبيعة )

 يعود اسـ ىذه التشكيمة إلى قرية "باب عبداهلل" في ريؼ الالذقية.

 

بالمستحاثات بمختمؼ أشكاليا، وبخاصة األمونيتات والقنفذانيات في   تشكيمة باب عبداهلل غنية جدا 
 الوحدة الوسطى المارنية، التي اكتشفت فييا أنواع جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ.

 

 

صورة لمقسم العموي من تشكيمة باب عبداهلل، وتظير فييا الوحدة المارنية في األسفل، وتبرز فوقيا  - -شكل 
 الطبقات الكمسية الكتمية الرصيفية )مشجرة(. 
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 تتألؼ مف وحدتيف صغيرتيف متمايزتيف في السحنة وفي الثخانة:"، و "تشكيمة عرامو   

الوحدة السفمى مؤلفة مف طبقات كمسية رقيقة التطبؽ، كثيرة العقد الصوانية، تتخمميا محميا  -  
مستحاثات عدٌدة من األمونٌتات التً تمٌز  وحدةال هٌضم هذ مستويات مارنية رقيقة.

 التورونٌان األدنى.

"

 

 التطبق الكمسي الناعم في قاعدة " تشكيمة عرامو - -شكل 

 

تضم  يا مؤلفة مف طبقات كمسية ثخينة كتمية تشكؿ جدارا صغيرا بارزا في الطبيعة.الوحدة العم -  

-عددا كبٌرا من مستحاثات الرودٌست الممٌزة للتورونٌان األوسط اطبفات القمة فٌه

  األعلى.
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 طبقاتيا مستحاثات متنوعة تضـ و   يعود اسـ ىذه التشكيمة إلى قرية "عرامو" في ريؼ الالذقية.   
(، Leoniceras  segne; Thomasites rollandiوبخاصة األمونيتات )  مف معائيات الجوؼ،

  مف الكريتاسي األوسط . المميزة لعمر التورونياف

 

 الجدار الكمسي الكتمي فوق الطبقات الكمسية الرقيقة في " تشكيمة عرامو" - -شكل 

مف توضعات كمسية مارنية حوارية المظير، بيضاء الموف ، متوجة  وتتألؼ، "تشكيمة الثورة   
بتوضعات غنية بالغموكوني مع حبات كثبفة مف الفوسفات. وىي غنية جدا ببقايا مف الحيوانات 

وىي غنية جدا الفقرية، وبخاصة أسناف األسماؾ، متكشفة عمى الحافة الغربية لمسمسمة الساحمية. 
الكامبانياف(  -السانتونياف -لسينونياف األسفؿ )الكونياسيافبالمنخربات المميزة لعمر ا

(Globotruncana  concavata ( ، )Globotruncana elevataمف الكريتاسي األعمى ،). 

 يعود اسـ ىذه التشكيمة إلى قرية "الثورة" في ريؼ الالذقية.   
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مظير حواري، متجانسة ذات  مف توضعات مارنية بيضاء الموف ،تتألؼ و "تشكيمة ستربة"    
 -السانتونياف -وىي غنية جدا بالمنخربات المميزة لعمر السينونياف األسفؿ )الكونياسياف السحنة.

(، مف Globotruncana  concavata ( ، )Globotruncana elevataالكامبانياف( )
 .الكريتاسي األعمى

، يعػػػػرؼ باسػػػػـ " جػػػػدار األوسػػػػطيعمػػػػو ىػػػػذه التشػػػػكيمة جػػػػدار كمسػػػػي نمػػػػوليتي يعػػػػود إلػػػػى اإليوسػػػػيف    
 .الميالبة"، تقوـ عميو قمعة الميالبة الشييرة

 يعود اسـ ىذه التشكيمة إلى قرية "ستربة في ريؼ الالذقية.   

 

 

 تشكيمة ستربة المارنية الحورارية متوجة بجدارالميالبة اإليوسيني في منطقة ستربة  - -شكل 
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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 :




