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خر المهم من الصخور الخازنة وصخور الغطاء
آ
 الزوج الصخري ال

 % (25مساميته تصل إلى ) الرملي  Marcadaهو حجر مرقدة 
على والمغطى بالغضار الصفحي

أ
 العائد إلى الكربونيفيري ال

 العائد إلى البرمي 
 

 تشكلت المصائد في ك تل متصدعة تعود إلى 
خر 

أ
 المزوزوي –الباليوزوي المتا

 وفي الطيات 
 التي تشكلت خالل عمليات النقالب البنيوي والتقصير

 
 (   19و الشكل  18الشكل ) 
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ينتج النفط والغاز في كتلة البشري، في 

المنطقة االنتقالية بين المنظومتين 

 النفطيتين الفراتية والتدمرية

 

 ويشكل الحجر الرملي 

 (الرطبة  –حجر رمل تدمر ) 

العائد إلى الكريتاسي األسفل والصخور 

 الكربوناتية الترياسية

واألحجار الرملية الكربونيفرية معظم  

 الصخور الخازنة األكثر شيوعا  

بينما تشكل الكتل المتصدعة والمحدبات 

 معظم المصائد الشائعة

 

كما يمكن أن التكون صخور المنشأ 

 المحتملة العائدة إلى الكريتاسي األعلى

 (تشكيلتا كد ان العرق والشيرانيش ) 

قد دفنت في ظروف كافية للوصول إلى 

 درجة النضج الكامل في كتلة البشري

وأنها احتلت موقعا  بنيويا  أعلى من 

 الصخور الخازنة

 

 في هذه الحالة

يمكن أن يكون شحن النفط قد جرى من 

خسفة الفرات المجاورة أو من الغضار 

الترياسي في  –الصفحي العائد إلى البرمي 

 منطقة البشري
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تربط االكتشافات النفطية في 
 –منطقة جبل عبد العزيز 

 سنجار
 مع الطبوغرافيا الحالية

النفط  trappinفآليات اصطياد 
الرئيسة هي الطي الصدعي 

 العائد إلى
البليوسين المتأخر وتحتاج إلى 

 هجرة حديثة جدا  
بينما تشكل الكتل المتصدعة 

 بعض المصائد األعمق
 

تشكل طيات هذا النمط أيضا  
 مصائد منتجة في العراق

أما في تركية، فقد خرب التصدع 
الكثير من خزانات الطي 

 الصدعي
 

تكون صخور المنشأ في شمال 
 شرق سورية بصورة عامة 

 من عمر الكريتاسي
 والترياسي( تشكيلة السخنة )  
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تشكل حفرة مابين النهرين في 
 أقصى شمال سورية

 
أقدم منطقة النتاج النفط في 
البالد بحقولها النفطية 

 المختلفة 
 ( الشكل) 

توجد المصائد النفطية في 
الواقع في طبقات الكريتاسي 

 المتأخر
وطبقات الكينوزوي ضعيفة 

 الطي
وتكون مشحونة من صخور 

 المنشأ العائدة إلى
 الترياسي والكريتاسي المتأخر

 
ويمكن أن تكون الكتل 
المتصدعة العائدة إلى 
 الكريتاسي المتأخر 

 قد حبست احتياطات أعمق
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 وتهيمن على الصخور الخازنة المزوزوية والكينوزوية

 الصخور الكربوناتية المتشققة 

 ويحوي الكثير من الحقول النفطية على خزانات متعددة  

 :تنتمي إلى أعمار مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

أما صخور الغطاء فتكون مؤلفة من صخور الغطاء الصفحي والمتبخرات 

 التي تنتشر في كامل التعاقب المزوزوي والكينوزوي
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 تحوي خسفة الفرات الكميات األهم من الهيدروكربونيات في سورية

 رغم أن ذلك لم يكن معروفا  قبل الثمانينيات

 :يقدر انتاج هذه المنطقة يوميا  

 

  برميل من الخام الخفيف الحلو  400.000أكثر منsweet  من أصل

 ( 2000عام ) برميل  540.000المتوسط الوطني 

 حجر الرطبة الرملي يستخرج معظم االنتاج من 

 :العائد إلى الكريتاسي األسفل 

   fluviodeltaicوهو حجر رملي نهري دلتاوي 

 %(20حتى ) ذو مسامية عالية

   Neocomianمع نفوذية جيدة ترسب خالل التجاوز النيوكومي 

 في شرق سورية
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 يشكل الحجر الرملي 

 الترياسية أيضا   Fالعائد إلى تشكيلة المولوسة 

 خزانا  نفطية مهما  جدا  

 

 تشكيلة الشيرانيشوتشكل األحجار الكلسية الكدانية العائدة إلى 

 ( TOCمن المحتوى العضوي الكلي %  1.7الحاوية حتى ) 

 وتشكيلتا كدان رماح وصوان العرق 

 % (19ومحليا  حتى % 4متوسط المحتوى العضوي الكلي ) 

 (صخور المنشأ وصخور الغطاء  TOCمن ) 
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 كانت صخور المنشأ هذه، 

 المترسبة بشروط شد واسع االنتشار في شرقي سورية ، 

 تجاور الرطبة من خالل التصدع العادي 

 الذي حصل في أواخر الكريتاسي

 والذي شكل مصائد الكتل الصدعية التي تعرضت إلى التدوير

( rotated faulted-block traps )   

 

 وعلى الرغم من إمكانية االنقالب البنيوي المهم 

 في شمال غرب المنطقة

 في منع تشكيل بعض الصخور الخازنة

 

 فإن المصائد الموجودة في منطقة أبعد نحو الجنوب الشرقي 

 قد تحسنت بالطي الضعيف الذي نتج من االنضغاط الكينوزوي



12 



13 

 إن تعاقب الصخور الكربوناتية 

 وصخور المتبخرات الترياسية

 

 أحدث سلسلة من أزواج صخرية محتملة

 من الصخور الخازنة وصخور الغطاء

 

 وهناك شواهد نفطية قليلة موجودة 

 في الحجر الرملي الكربونيفري 

 كما في مجموعة الضبيات
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 مواطن الهيدروكربونيات
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مثلة عن بعض الحقول البترولية الهامة في سورية  اأ

 (: الجزء السوري من حوض ما بين النهرين ) حقل كراتشوك  1

يتبع تركيب كراتشوك الجزء السوري من حوض ما بين النهرين، وهو أول   

يبلغ طول هذا . تركيب تم فيه أعالن وجود النفط بكميات اقتصادية في سورية

كببم، ويب ببد عببن مدينببة الوامشببلي حببوالي 3، وعرضببه كمم 23يببب حببوالي ركالت

تتكشف على السطح صخور الفبار  اسسبفل والجريببة، . باتجاه الشرق ك 85

ح طويتم انتاج النفط من تشكيلة الماسبيف التبي توبع تتبراوم أعماقهبا تحبت السب

، وقد عثبر علبى البنفط وال باز أيضبات فبي تشبكيلة البطمبة م2000و  1700بين 

موط بات طوليبات فبي تركيببب  يظهبر الشبكل. فبي اسجبزاء المركزيبة مبن التركيبب

 . كراتشوك تظهر فيه المستويات الحاملة للنفط
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  مقطع طولي تفصيلي في تركيب كراتشوك تظهر فيه المستويات النفطية
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 (:الجزء السوري من حوض ما بين النهرين ) حقل السويدية . 2
 

ينسببب هببذا الحوببل كلببى تركيببب السببويدية، وهببو عبببار  عببن محببدب متطبباول 

. كممم 14، وعرضبببه كممم 18غبببرب، يبلبببغ طولبببه حبببوالي  -يأخبببذ اتجببباه شبببرق

  .التشكيالت المنتجة هي الماسيف، كوراشيني دولوميت، البطمة، شيرانش
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 في تركيب السويدية تظهر فيهما المستويات النفطية( شمال جنوب ) ، وعرضي(غرب  -شرق ) مقطع طولي
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الجزء السوري م ن ح وم م ا ) حقل الرميالن  3
 (: بين النهرين 

  
ينس   ب ه   قا الحق   ل إل   ى تركي   ب ال   رميالن ال   قي 
يمك  ن اعتب  ارت امت  داداي لتركي  ب الس  ويدية، يبل    

ك      م، وعرض      ه 11,5ط      ول تركي      ب ال      رميالن 
ك     م، وه     و من     تي ف     ي ك     ل  م     ن تش     كيلة 3,5

 . الشيرانيش، الماسيف، وكوراشيني دولوميت
لحقلي السويدية والرميالن ةخريطة بنيوي  
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الج    زء الس    وري م    ن ح    وم ) حق    ل الجبيس    ة 4
 (: الفرات 

 كمم 45يق  ع تركي  ب الجبيس  ة عل  ى بع  د ح  والي   
إلى جنوب ش رق مدين ة الحس كة، وه و عب ارة ع ن 

ك م، وعرض ها 20بنية محدبة يبل   طوله ا ح والي 
يتمي         ز ه         قا الحق         ل بتع         دد . ك         م5ح         والي 

التشكيالت المنتجة في ه، وه ي الجريب ة، دبان ة، 
ش    يلو، جدال    ة، ش    يرانيش، بطم    ة، وكوراش    يني 

  .دولوميت
 خريطة بنيوية لمحدب تركيب الجبيسة، ومقطع اعتماداي على المعطيات السيسمية



-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   
22 

 (: تحت نطاق الطي التدمري الشمالي ) حقل شمال الحسين 5

 
يقع تركيب شمال الحسين ف ي النط اق الح دودي ب ين السلس لة التدمري ة الش مالية، والس فوي الجنوبي ة   

إلى الش مال م ن مدين ة ت دمر، وه و عب ارة ع ن مص يدة فالقي ة عل ى  ك 100لهضبة حلب، ويبعد حوالي 
جن  وب  -ف  الر رئ  ي  مو امت  داد ش  رق غ  رب ومعق  د بمجموع  ة م  ن الفوال  ر العادي  ةمات اتج  ات ش  مال ش  رق 

ش رقي، غرب ي، : يميز في تركيب شمال الحسين ثالث ة إغالق ات رئيس ة. جنوب شرق  -غرب، وشمال غرب
وسط

أ
تعد تشكيلة الكوراشيني دولوميت هي المنتي الرئي  ، وتنتي النفط والغاز الحر، كما عث ر عل ى . وا

 . تجمعات نفطية محدودة في كل  من كامشوكا، الرطبة، والحيانة
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 (:تحت نطاق الطي التدمري الشمالي ) حقل توينان 6
 

جن وب غ رب، تتعق د بمجموع ة م ن الفوال ر العادي ة  -يمثل تركيب التوينان طية محدبة متطاولة مات امتداد شمال شرق 
بع اد ه قا التركي ب إل ى ح والي . والعكسية مات اتجات عام موازي لمحور الطي ، و كم 11تص ل اأ لق د . ك م عرض اي 3,5ط ولي

اك تشف في حقل التوينان تجمعات هيدروكربونية ف ي ك ل  م ن تش كيالت الحي ان، الرطب ة، الم وم، البطم ة، كوراش يني 
كبر هقت التجمعات كانت في تشكيلتي البطمة  (. غاز ) ، وكوراشيني دولوميت(نفط ) دولوميت، لكن اأ

مثل  ة م  ن الحق  ول الس  ورية، ع  دد كبي  ر م  ن الحق  ول   
أ
ع  الت كا ن  ه يوج  د بااض  افة إل  ى الحق  ول الم  قكورة اأ م  ن الج  دير مك  رت اأ

قول عمالة وصفيح وغيرها في هضبة حلب، وتيام، وقمقم وبريي وغيرها حالنفطية والغازية المنتشرة في القطر وملك ك
 .في حوم الدو، والسخنة ونجيب، والهيل وغيرها في تحت نطاق الطي التدمري الجنوبي



Petroleum Geology 
 جيولوجيا البترول

 
 المراجع

24 
-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   



 : اقتبست معظم محاضرات هقا المقرر من
o كلية العلوم  –منشورات جامعة دمشر  -ك تاب جيولوجيا النفط: عامر غبرة . د 

2008  
oالجامعة السورية الخاصة  –مجموعة محاضرات مقرر  جيولوجيا النفط : عامر غبرة . دSPU -  

25 
-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   

o  HYDROCARBON EXPLORATION 

AND PRODUCTION‘ 
FRANK JAHN, MARK COOK & MARK GRAHAM 

TRACS International Ltd. 

Falcon House, Union Grove Lane 

Aberdeen, ABIO 6XU, United Kingdom 

ELSEVIER 2003 
  –مترجم  إلى اللغة العربية 

أ
بو ديب . د.ترجمة ا

أ
 2011 -المنظمة العربية للترجمة –جمال ا

  REFERENCES  المراجع    : جيولوجيا البترول    


