
1 
 

اجلامعة السورية اخلاصة 

كلية هنذسة البرتول 

 
 اجليولوجيا اإلقليمية 

 جيولوجية سوريا
 

 

 

 

 

 اخلامسلطالب املستوى 
 2019 - 2018 األولالفصل 

 ميخائيل معطي. د.أ



36 
 

 الجوراسي
 

تتكشؼ أراضي الجوراسي في نوى كافة السالسؿ الجبمية في سوريا. وفي المشيد الطبيعي يتجمى    
تنافر حاد في الموف بيف ىذه األراضي ذات الطبقات الكمسية الثخينة الكارستية المزرقة، وبيف أراضي 

  الكريتاسي ذات الطبقات الكمسية ناعمة التطبؽ فاتحة الموف بصورة. 

جوراسية شديدة الثخانة،  الحرموف قبة كمسية  –سمسمة لبنان الشرقية الجوراسي في 
ـ في الطرؼ الجنوبي مف سمسمة لبناف الشرقية )شكؿ  (. اتحاه  0012ترتفع إلى عمو 

شماؿ شرؽ. ويشرؼ الحرموف في الشماؿ الغربي عمى  –ىذه القبة ىو جنوب غرب 
 ممر البقاع وفي الجنوب الشرقي عمى ىضبة الجوالف البازلتية.

تـ تمييز ست وحدات الميتولوجية في توضعات الحرموف الجوراسة. ىي عمى التوالي،    
 مف األسفؿ إلى األعمى:

ي الحرموف مف طبقات رقيقة تتألؼ الوحدة الميتولوجية األولى في أراضي الجوراسي ف   
كمسية متعددة األلواف )أسود، أصفر ...(، تتخمميا مستويات غضارية مارنية، وفي وسطيا 

ـ مف الصخور البركانية )سبيميت(. وقد أطمؽ عمى ىذه الوحدة  62طبقة ثخانتيا 
  ـ تقريبا. 162تبمغ ثخانتيا  "تشكيمة عرنة".الميتولوجية اسـ 

مميزة لعمر )  Maycina termier)يري وجود مستحاثات مف المنخرات أثبت التحميؿ المج   
 الجوراسي األدنى ) لياس(.
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طبقات الترياسي األعمى والجوراسي األسفل في وادي عرنة، قمب محدب جبل الحرمون - -شكل   

 

تتألف الوحدة اللٌتولوجٌة الثانٌة من حجر كلسً مكرٌتً، مدلت جزئٌا. تبلغ ثخانتها    

. تدل سحنتها على بٌئة بحرٌة ضحلة. الثخانةم تقرٌبا. طبقاتها ثخٌنة إلى متوسطة  222

م تقرٌبا.  222تبلغ ثخانتها  "تشكٌلة قلعة جندل".وقد أطلق على هذه الوحدة اللٌتولوجٌة اسم 

التحميؿ المجيري وجود مستحاثات مف المنخرات الدقيقة في الطبقات الكمسية مف ىذه التشكيمة  قد أثبتو 
(Haurania deserta; Amijella amiji)باجوسياف مف قاعدة الجوراسي -، مميزة لعمر اآللينياف

 األوسط )دوغر(.
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 تشكيمة قمعة جندل بارزة في صدر قرية قمعة جندل - -شكل 

 

وتتألف الوحدة اللٌتولوجٌة الثالثة من طبقات كلسٌة  صفراء فاتحة اللون، تتناوب معها    

تدل سحنتها على بٌئة بحرٌة ضحلة. وقد أطلق  طبقات مارنٌة ثخٌنة فً قسمها األسفل.

قد أثبت و م تقرٌبا.  162تبلغ ثخانتها  ".بقعسم"تشكٌلة على هذه الوحدة اللٌتولوجٌة اسم 
 يري وجود مستحاثات مف المنخرات الدقيقة في الطبقات الكمسية مف ىذه التشكيمةالتحميؿ المج

(Haurania deserta (  ومف عضديات األرجؿ ،)Rhynchonella hopkinzi ; Terebratula 

superstes )الباتونياف مف الجوراسي األوسط )دوغر(. -، مميزة لعمر الباجوسياف 
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 بقعسمتشكيمة بقعسم في منطقة  - -شكل 

وتتألف الوحدة اللٌتولوجٌة الرابعة من طبقات كلسٌة ثخٌنة، تدل سحنتها على وسط    

أطلق على هذه الوحدة  وقد بحري نٌرٌتً ذو ملوحة عادٌة، خضع لتهابط طوٌل األمد.

قد أثبت التحميؿ المجيري و  م تقرٌبا. 022تبلغ ثخانتها  ".الحرمون"تشكٌلة اللٌتولوجٌة اسم 
 Kilianina blancheti ; Paleopfenderinaالدقيقة ) مستحاثات مف المنخرات الدقيقةوجود 

salernitana),  أسفؿ الكالوفياف مف الجوراسي األوسط )دوغر(. –مميزة لعمر أعمى الباتونياف 

 
 تشكيمة الحرون عمى السفح الجنوبي من الحرمون فوق قرية حضر - -شكل 
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وتتألؼ الوحدة الميتولوجية الخامسة مف طبقات غضارية مارنية مع عقد ليمونيتية في    
القاعدة، ومف تداخؿ طبقات رقيقة وف المارف والحجر الكمسي. تنتشر عمى شكؿ ىالة غمى 
السفح الجنوبي الغربي لمحرموف. كما تنتشر عمى الطرؼ الشمالي الشرقي لمحرموف، في 

حموة، وتعرؼ محميا باسـ "مارف الحموة". تدؿ سحنتيا عمى وسط ال -منطقة وادي القرف
 162تتراوح ثخانتيا مف  "تشكيمة مجدل شمس".بحري نيريتي نظامي. وقد أطمؽ عمييا اسـ 

 Erymnoceras) غنية جدا بالمستحاثات، وبخاصة مف األمونيتات ـ تقريبا. 022إلى 

sp.  ومف القنفذانيات ومف عضديات األرجؿ ،(Somalirhynchia Africana; 

Bihenithyris weiri  ،) ويعتبر الموقع األنموذج ليذه  . ياف األوسطفمميزة لعمر الكالو
 التشكيمة )قرية مجدؿ شمس( مكمنا مستحاثيا ىاما ذي شيرة عالمية.
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 مدينة مجدل شمس عمى السفح الغربي من الحرمون رابضة عمى تشكيمة مجدل شمس - -شكل 

 

تشكيمة مجدل شمس المارنية عمى السفح الجنوبي من الحرمون فوق قرية حضر، يمييا تشكيمة جدار  - -شكل 
 بمودان وتشكيمة البترون. عمى السفح)يسار الصورة( توضعات الكريتاسي الرممية

 

وتتألؼ الوحدة الميتولوجية الخامسة مف طبقات ثخينة جدا إلى كتمية، تمثؿ جدارا بارزا   
" ـ، وأطمؽ عميو اسـ  06ـ إلى  16بموداف، تتراوح ثخانتو مف  –في منطقة وادي القرف 

( ومن .Levantinella sp) الدقيقة  يحتوي عمى مستحاثات مف المنخربات جدار بمودان".

 Clypeinaومن الطحلبٌات )  ، (Balanocidaris glandiferaالقنفذانٌات ) 

jurassica),  .)مميزة لعمر األكسفوردياف مف الجوراسي األعمى )مالـ 

تتكشؼ الوحدة الميتولوجية السادسة في منطقة نبع بردى، عمى األطراؼ الشمالية    
الشرقية لمحرموف مف سمسمة لبناف الشرقية. وتتألؼ مف طبقات كمسية متوسطة الثخانة، 

"تشكيمة أطمؽ عمييا اسـ  ـ . 02-22متناوبة مع مستويات مارنية عديدة. تبمغ ثخانتيا 
 Alveosepta)  ميؿ المجيري وجود منخرات في طبقات ىذه التشكيمةوقد أثبت التحالبترون". 

jaccardi،) .)مميزة لعمر الكميريدجياف مف الجوراسي األعمى )مالـ 
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 تشكيمة البترون في منطقة عيون الولة، فوق بمودان - -شكل 

 

تمثؿ تشكيمة البتروف ذروة األراضي الجوراسية في سمسمة لبناف الشرقية. تستقر فوقيا دوف توافؽ    
توضعات الكريتاسي الرممية، مشيرة بذلؾ إلى غياب التوضعات الممثمة لطابؽ البورتالندياف في سمسمة 

 لبناف الشرقية، وىو الطابؽ العموي في منظومة الجوراسي. 

تتكشؼ أراضي الجوراسي عمى الحافة الشرقية لسمسمة   -لسمسمة الساحمية الجوراسي في جبال ا
وقد تـ تمييز خمس وحدات ليتولوجية في توضعات ىذه   الحباؿ الساحمية في الشماؿ الغربي مف سوريا.

 السمسمة، ىي عمى التوالي، مف األسفؿ إلى األعمى:

في سمسمة الجباؿ الساحمية مف طبقات كمسية  تتألؼ الوحدة الميتولوجية األولى في أراضي الجوراسي   
ـ  22رقيقة، صفراء فاتحة الموف، تتخمميا مستويات عديدة مف المارف والمارف الكمسي. تبمغ ثخانتيا 

تحتوي صخور ىذه التشكيمة عمى   "تشكيمة طريز".تقريبا. وقد أطمؽ عمى ىذه الوحدة الميتولوجية اسـ 
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 المنخربات ومف ,(Liospiriferina undulata) مستحاثات مف عضديات األرجؿ
(Pseudocyclammina liasica)،  توارسياف مف الجوراسي األسفؿ ) لياس(.المميزة لعمر 

 
 توضعات تشكيمة طريز ذات الطبقات الكمسية الرقيقة الصفراء المون عمى سفح رابة البطار. - -شكل 

 

وتتألؼ الوحدة الميتولوجية الثانية مف صخور دولوميتية ثخينة الطبقات، رمادية الموف في األسفؿ،    
ومف طبقات كمسية مكريتية متوسطة الثخانة في األعمى. وتبدي طبقاتيا الوسطى شكؿ جدار في 

ـ في شماؿ السمسمة إلى  90الطبيعة، تكثر فيو الكارست ذي المظير الخرائبي. تتراوح ثخانتيا مف 
تحوي بعض طبقاتيا "تشكيمة العيون". ـ في الجنوب. وقد أطمؽ عمى ىذه الوحدة الميتولوجية اسـ 110

مميزة لعمر  (،Haurania deserta; Amijiella amiji)  مستحاثات كثيرة مف المنخربات
 الباتونياف مف الجوراسي األوسط )دوغر(. -اآللينياف
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 تشكيمة العيون في جدا ية دولوميتية ثخينةطبقات كمس –شكل 

ة مف تناوب طبقات كمسية عقدية متوسطة الثخانة مع طبقات مارنية لثوتتألؼ الوحدة الميتولوجية الثا   
 .صفراء فاتحة الموف. تظير عمى سطوح الطبقات الكمسية ثقوب أنبوبية مغطاة أحياف بقشرة ليمونيتية

تحوي بعض "تشكيمة المشتى". وـ. وقد أطمؽ عمييا اسـ 06-22تبمغ ثخانة ىذه الوحدة الميتولوجية 
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 Klianina blancheti ; Praekurnubia ) طبقاتيا مستحاثات كثيرة جدا مف المنخربات

cruseii)، الكالوفياف مف الجوراسي األوسط )دوغر(.-مميزة لعمر الباتونياف 

صورة تظهر فٌها تشكٌلة المشتى فً األسفل وتشكٌلة وادي العٌون فً األعلى. وتتوج قمة الجبل صبة  –شكل   

 بركانٌة نٌوجٌنٌة

 

وتتألؼ الوحدة الميتولوجية الرابعة مف طبقات ثخينة مف حجر كمسي أبيض مكريتي مشكمة جدرا بارزة    
مظيرا حواريا. تبمغ ثخانة ىذه الوحدة  في الطبيعة تفصؿ بينيا طبقات مارنية. يبدي الجدار السفمي

تضـ ىذه الوحدة مستحاثات مف  وادي العيون".  "تشكيمة ـ. وقد أطمؽ عمييا اسـ 62-50الميتولوجية 

 Kurnubia) (، ومف األشنيات، ومف المنخربات.sp القنفذانيات، ومف عضديات األرجؿ

palastiniensis) .)مميزة لعمر الكالوفياف مف الجوراسي األوسط )دوغر ،  
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مشيد يظير فيو تشكيمة العيون في أسفل الصورة، تشكيمة المشتى في الوسط، فوقيا تشكيمة وادي  - -شكل 
 العيون تمييا تشكيمة الناصرة مغطاة بالبازلت النيوجيني في قمة جبل المشتى

 
 مشيد طبيعي لمجوراسي ولقاعدة الكريتاسي في الجبل المقابل لبمدة مشتى الحمو من االلشمال – شكل
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وتتألؼ الوحدة الميتولوجية الخامسة مف طبقات كمسية بيومكريتية مع مستويات مارنية. تبدي السطوح    
وقد أطمؽ عمييا اسـ ـ. 16-02الكمسية ثقوبا أنبوبية وثقوب ديداف. تبمغ ثخانة ىذه الوحدة الميتولوجية 

تضـ مستحاثات متنوعة مف صفيحيات الغالصـ ومعديات األرجؿ والمرجانيات،  "تشكيمة الناصرة".
الكميريدجياف مف الجوراسي األعمى -مميزة لعمر األكسفورديافوالقنفذانيات، وبخاصة المنخربات، 

     )مالـ(. 

تمثؿ تشكيمة الناصرة ذروة األراضي الجوراسية في سمسمة الجباؿ الساحمية. تستقر فوقيا دوف توافؽ    
توضعات الكريتاسي الغضارية المارنية وفي قاعدتيا صؼ مف الكوغموميرا ذات حصى كمسية وعقد 

اؿ الساحمية ، حديدية، مشيرة بذلؾ إلى غياب التوضعات الممثمة لطابؽ البورتالندياف في سمسمة الجب
 وىو الطابؽ العموي في منظومة الجوراسي.

 

 ترابط مقاطع الجوراسي في السمسمة الساحمية  - -شكل 
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تتكشؼ أراضي الجوراسي في نوى عدد مف     -ية تدمر الجوراسي في جبال السمسمة ال 
المحدبات الجيولوجية في السمسمة التدمرية، ىي عمى التوالي، مف الجنوب الغربي نحو الشماؿ الشرقي: 
جبؿ زبيدة )أبو زنار(، جبؿ الرماح، جبؿ األبتر، جبؿ ىياؿ، جبؿ المزار، جبؿ السطيح وجبؿ تنية 

ربوناتية محاطة في قاعدتيا بتوضعات مف الترياسي األعمى الصفرا. وتتألؼ بصورة أساسية مف زمرة ك
مؤلفة مف زمرة تبخرية مف الجص واألنييدريت في القسـ المركزي الجنوبي مف السمسمة، وبزمرة 

 كربوناتية في طرفي السمسمة الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي. 

ر( بتوافؽ تاـ فوؽ توضعات تتكشؼ أراضي الجوراسي في نواة محدب جبؿ زبيدة )جبؿ أبو زنا   
الترياسي الكمسية. وىي مؤلفة مف توضعات كمسية متفاوتة الثخانة، تتناوب مع طبقات مارنية 

 ومارنية كمسية، تمثؿ وحدة ليتولوجية ، أطمؽ عمييا اسـ " تشكيمة السطيح".

 
 الترياسي )تشكيمة الصفا( والجوراسي )تشكيمة السطيح( في جبل أبو زنار )جبل زبيدة( –شكل 

تبدي تشكيمة السطيح تغيرات واضحة جدا عمى المستوى الميتولوجي والستراتغرافي. وعمى أساس    
 وعيا :فر ىذه التغيرات تـ تمييز ثالث وحدات ليتولوجية صغيرة في صمب ىذه التشكيمة، ىي بمثابة 
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، ويتألؼ مف طبقات رقيقة مف حجر كمسي مكريتي، مدلمت محميا، مع بعض  ع السفميفر ال -   
التداخالت المارنية. وتشير سحنة الصخور في ىذا الجزع إلى وسط بحري قميؿ العمؽ. وتبمغ ثخانتو 

 Pholadomya lyrata;  Lopha)  ـ. تضـ طبقاتو مجموعة مف المستحاثات 02 – 02العظمى 

marshii) ومع أنيا مستحاثات غير مميزة، ولكف انتشارىا في أراضي الجوراسي في منطقة البحر ،
المتوسط )الميديتيراني( مف جية، ووجودىا فوؽ طبقات الترياسي المحددة مستحاثيا، يسمح باالعتقاد 

عميا األوسط ، سيما وأف الطبقات السفمى ليذا الجزع متوافقة مع الطبقات ال -بعمر الجوراسي األدنى
 لمترياسي العموي دونما أي مظيري حتي.

 
 الجوراسي في جبل زبيدة )جبل أبو زنار(، تبدو فيو تشكيمة السطيح بفروعيا الثالثة - -شكل 

 
، ويتألؼ مف طبقات ثخينة كمسية، دولوميتية محميا، تشكؿ جدارا بارزا في الطبيعة،  ع األوسطفر ال -

ذه الطبقات سطوحا متصمبة مغطاة بقشرة ليمونيتية رقيقة. ـ. يبدي بعض ى 02تبمغ ثخانتو العظمى 
 Amijiella) مف المنخربات  عمى وسط بحري قميؿ العمؽ. وتضـ مستحاثات وتدؿ سحنة الصخور

amiji; haurania deserta،) الباتونياف مف الجوراسي األوسط )دوغر(.   -مميزة لعمر الباجوسياف 
الجوراسي في المنطقة الوسطى مف السمسمة التدمرية، بسبب انسحاب ع في تكشفات فر يغيب ىذا ال   

 البحر مف جية ، والحت الشديد الالحؽ مف جية أخرى.
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الجوراسي في جبل زبيدة )جبل أبو زنار(، تبدو فيو تشكيمة السطيح بجذوعيا الثالثة، تعموىا تشكيمة رمل  - -شكل
 الكمسيةتدمر المارنية الحديدية، تمييا تشكيمة زبيدة 

 
، ويتألؼ مف تناوب طبقات مف المارف والكمس المارني العقدي والكمس. يكثر  العموي فرعال -   

ع، في حيف تكثر طبقات الكمس ذات الموف األصفر الفاتح في القسـ فر المارف في القسـ السفمي مف ال
-52ثخانتو العظمى العموي، وتكوف ذات نسيج بيوضي، كوارتزي قميال ، مع عقد مف الصواف. تبمغ 

مف عضديات  عمى وسط بحري قميؿ العمؽ. وىي تضـ مستحاثات ـ. وتدؿ سحنة الصخور 51
( ومف Daghanirhynchia subversabilis ; Burmirhyncgia termierae) األرجؿ

الباتونياف مف  -مميزة لعمر الباجوسياف (،Amijiella amiji; haurania desertaالمنخربات ) 
 الجوراسي األوسط )دوغر(.  

ع في تكشفات الجوراسي في كامؿ المنطقة الوسطى مف السمسمة التدمرية، بسبب فر يغيب ىذا ال   
انسحاب البحر مف جية ، والحت الشديد الالحؽ مف جية أخرى. كما أف وجود توضعات الكريتاسي 

ع، يدؿ عمى غياب الجوراسي األعمى في السمسمة التدمرية، األمر فر ي ليذا الالرممية فوؽ السطح الحت
 الذي يشير إلى ثغرة ستراتغرافية كبيرة لعبت عوامؿ الحت والتجوية خالليا دورا كبيرا جدا. 

يبف ترابط المقاطع الجيولوجية لمجوراسي في السمسمة التدمرية تغيرات جانبية كبيرة في تشكيمة       
. فثخانتيا تتناقص تدريجيا نحو وسط السمسمة وتختفي كميا أو جزئيا في ىذا االتجاه، تحت السطيح

 تأثير الحت الشديد، األمر الذي يسمح باالعتقاد متميز لوسط المنطقة عف أطرافيا.
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 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.




