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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
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مميوف سنة.  02الصفيحة العربية ىي الجزء الشرقي المنشؽ عف الصفيحة األفريقية منذ ما يقرب مف    
وتشمؿ جغرافيا شبو الجزيرة العربية. تتمثؿ حدودىا مف الشماؿ"بخط تراكب جباؿ طوروس"، الممتد مف 

لتراكب الكبير" خميج اسكندروف غربا حتى بحيرة أوروما شرقا، ومف الشرؽ والشماؿ الشرقي "بخط ا
 كـ مف منطقة الموصؿ في الشماؿ حتى خميج عماف في الجنوب.0222الممتد عمى 

تحتؿ سوريا المنطقة الشمالية الغربية مف الصفيحة العربية. وىي تضـ وحدتيف جيولوجيتيف مختمفتيف    
 مف حيث البنية والمرفولوجيا :

 

 برى في سوريا صورة تبين المظاىر والوحدات البنيوية الك - -شكل 
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الساحمية التي تحيط بحادث بنيوي كبير ىو فالؽ المشرؽ الممتد مف  الجباؿسالسل جبمية، ىي -   
وىو قطع عميؽ في القشرة األرضية،  خميج العقبة في الجنوب حتى تخوـ جباؿ طوروس في الشماؿ.

كبيرا في تشكؿ جباؿ الخميؿ، يتفجرعمى مساره بحـز مف الفوالؽ الجانبية والموازية التي لعبت دورا 
وسمسمتي جباؿ لبناف الغربية والشرقية، وسيؿ البقاع ، وسمسمة الجباؿ الساحمية، وحفرة الغاب، وجبؿ 
الزاوية. ويستمر ىذا الفالؽ الكبير شماال، عمى امتداد الحافة الشرقية لجباؿ األمانوس حتى تخوـ جباؿ 

لجنوب أخدود تحت مستوى سطح البحر، ىو أخدود ويشير إلى خط سير ىذا الفالؽ في ا  طوروس.
ـ(، وىو أعمؽ أخدود في 010-ـ( ونير األردف، وبحيرة طبريا )090-وادي العربة، والبحر الميت )

 العالـ.

 

  ةصورة تبين الوحدات البنيوية الكبرى في سوري - -شكل 
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ة خطوط تضريسية ، ضعيفة التنافر، تتقطع وحدة الشكؿ فييا مع ذلؾ بواسطسطيحة داخمية -
 ضيقة، وىي امتداد لمسطيحة العربية الواسعة، إال أف ليا صفات خاصة مميزةا كسطيحة سورية.

في الشماؿ الشرقي مف السطيحة العربية، تنتشر مجموعة مف الطيات، تنعطؼ الرئيسة منيا نحو    
تمر ىذه البنيات غرب. وتس-الغرب: فخط جبؿ سنجار، جبؿ عبد العزيز، طواؿ العبا ذو اتجاه شرؽ

 نحو الغرب إنما باتجاىات مغايرة عمى العمـو في جباؿ عفريف.

وفي مكاف أبعد إلى الجنوب، عمى الضفة األخرى مف وىدة نير الفرات، تبرز حزمة مف الطيات    
جنوب غرب عبر -تبدأ مف جبؿ البشري وتزداد بروزا في جباؿ السمسمة التدمرية التي تمتد باتجاه غرب

 دمشؽ حتى الجانب الشرقي مف سمسمة لبناف الشرقية. منطقة 

في جنوب االلتواءات التدمرية، في الحماد، تبدي السطيحة الداخمية صفات السطيحة العربية    
الصحراوية )"مرتفع الحماد"(، في حيف أنو، اعتبارا مف طرؼ الحماد باتجاه الشماؿ، يتجمى طرؼ 
الصفيحة ىذا بصفات غريبة أو خاصة، لعؿ مف أىميا "نيوض ىضبة حمب". وىنا يجد تعبير 

 يحة السورية" ما يبرره.   "السط

    

 

 

 

 

 

 

 




