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 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

 ن  اليبنا ايريني منن القنين التاسنا ع ني  سنايي  بدأت أعمال التنقيب عن الننط  االاناف  ن   

حين  اانننت سنايي  ا تننفال تحنت الحانني الم منان    نني منياياا بطتننيس اانتنداب الطينسنن   احينن  

اانت الدياسات الجيالاجي  يياض  الق ني  ن  مياحا نا ايالنه  ارن  دياسنات كيني متاامان   

نطذت    أمناان منطلنا   ابالتنال   نلن الدياسنات ااستا نا ي  رند تنج يت منن ج ن  بنال يا  

السياسي  الت  سادت    ذلك الحين  امن ج ٍ  أريى ب بيم  الدياسات االممي ن  الجيالاجين  

 . المتااضم  يياض  الق ي

حيث منحتت  1892ترجع بداية الدراسات الهادفة إلى البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى العام 

الحكومة العثمانية امتيازاً إلحدى الشركات األلمانية للتنقيب في منطقتة استكندرونو وفتي المنطقتة 

الجنوبيتتة المتاةمتتة للحتتدود األردنيتتةو و امتتت  تتسح الشتتركة بمستتي جيولتتوجي ستتطحي فتتي الجتتز  

لتم .الجنوبي الغربتي متن مدينتة استكندرونو لكنهتا انستحبت بعتد سلت  دون أن تحقتش أيتة اكتشتافات

و حيتث م1920 و 1917تسجل بعد سل  أية محاوالت استكشتافية حتتى الفتترل الوا عتة بتين عتامي 

منحتتت امتيتتازات لتتبعك الشتتركات التتتغيرل للتنقيتتب عتتن التتنفط فتتي المنطقتتةو إال أن ال تترو  

 . السياسية التي سادت في تل  الفترل أدت إلى انسحاب  سح الشركات دون أن تحقش أية اكتشافات
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 تيس جديدس من أعمال البح  االتنقيب عن النط  االااف  حي  حلنات  1934َبدأت    الماي  

 يا  نط  سايي  الت  اانت تم ل  يعاا من  يا  نطن  المنياع عانه بمنم اامتينافات لابحن  

االتنقيب عن الماامن ال يدياايباني     المنا ع ال نمالي  اال نمالي  ال نيري  منن سنايي   

عانه امتيناف لاتنقينب عنن الننط   ن  المننا ع الاارمن   1938 ي حلات رنذ  ال نيا   ن  المناي 

بجعمنال الحطني ااستا نا    1939 مال ر  الميم الماي بمدين  دم ع  ارد با ي    الماي 

يال ميس    الق ي  إا أن  يا  الحيب المالمي  ال اني  حالت دان إتماي رذ  ايعمال  حين  

اا   الدياسات ااستا ا ي   لان ال يا  بندأت أعمال نا منن جديند بمند  1941تارطت    الماي 

انطننذت بمننم أعمننال المسنني الجيا يفيننا    ،1947حلننال سننايي  عاننه ااسننتقعل  نن  المنناي 

بال ييقتين المانا يسي  اال قاي   اما رامت بحطي إحدى ع يس ب ياا    اٍل منن تيااينب دينيا  

جبيسنن   ال ننييط   كاننن   الضننام   ضننبيات  ابيبنن  الننل بمضنن ا إلننه لننراي الحقننب ايال  

ااات   النط   ن  تياينب ابيبن   االاناف  ن  تياينب كانن   لانن ال نيا  أارطنت أعمال نا  ن  

 . مدعي  عدي ع ايرا عاه اميات ارتلادي  من المااد ال يدياايباني  المات ط  1951َالماي 

 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 
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 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

عانه امتينافات لاتنقينب  ن  ايياضن  السنايي   ابا نيت  1955َحلات  يا  من ل ايميياي     المناي 

لنتمان  ن  ذلنك المناي عنن أال اات نا  نط ن  ارتلناد   ن   1956َعما ا    من قن  ايات ناك  ن  عناي 

 ن  ت نايا  الماسني  الاييتاسني   الينتي بنذلك ا عنعن (  1-ايات ناك)  اذلنك  ن  ب ني  ياض  السايياي

 . يسمياا عن اجاد النط     سايي 

بدأت  يا  ااناايديا ايلماني  البح  عن المااد ال يدياايبانين   ن  من قن  الجفينيس احنام الطنيات   

نطنذت رعل نا بالتمناان منا  نيا  بعانع دياسنات جيالاجين   1964ااستميت حته الماي  1957   الماي 

س حي  امساحات ارتفافي   أمان من رعل نا اات نا  عندس تيااينب أرم نا السنايدي   ت نيين  جبيسن   

 .  1959َارد ا تتي حقل السايدي     الماي 

ال ي   المام  لانط  الت  تايي اسم ا  يما بمد إلنه ال نيا  السنايي  لاننط    1958ت اات    م اا الماي  

االت  أرذت عاه عاتق نا المسنلالي  الي يسن   ن  البحن  االتنقينب عنن مانامن الننط  االاناف  ن  أياضن  

 . الجم ايي  الميبي  السايي 

اتطارينن  تمنناان  ننن  اارتلنناد  مننا ااتحنناد السننا ييت   1957َأبيمننت الحاامنن  السننايي   نن  المنناي    

السننابع  رامننت بماجب ننا مجماعنن  مننن الجيالنناجيين السننا ييت بل ننيا  بانياننايا  بمسنني جيالنناج  

نطنذت  وّا  200000\1يياض  الق ي الميب  الساي  اان من نتا جه اضنا ريي ن  جيالاجين  بمقينا  

مسناحات ارتفافين  تني عانه أ يرنا اات نا   1964 و1958 يا  تاناااسبايت السا ييتي  بين المنامين 

يميعن   عايان  ريب   ديييك  حمفس ارد تياف ارتماي ال يا  السايي  لاننط   ن  تانك الطتنيس عانه حطني 

 . 1962َاآلباي ااستا ا ي  اا نتاجي     حقا  السايدي  اايا ت اك  اما ا تتي حقل يميعن 
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 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

أدت الربيات الا ني  بمد تاك الطتنيس أدااياا رامن  اي يسن   ن  المماينات ااستا نا ي    

تياايب احقال جديندس  ن  التنقينب  منن أرم نا  1975َ و1966اما أدرات بين المامين 

ديييك  السرن   الجبيس   ليعك  اي ند   كان   ابيب   حباي  اكييرا  اتني حطني  ن  

ردي رنعل رنذ  الطتنيس . التياايب الجديدس االقديم  ع يات اآلباي ا نتاجي  اااستا ا ي 

أيضنناا مم نند التر نني  ال ننير  السننا ييت   تقييننياا عننن ايعمننال ااستا ننا ي  االر نن  

ااسننت مايي   رسنني  يننه منننا ع ايمننل النط ينن   نن  سننايي  حسننب تنننار  أرميت ننا إلننه 

 : المنا ع التالي 

 . منرطم ما بين الن يين -1

 . منرطم الطيات -2

 . رضب  حاب االساسا  التدميي  -3

 . سنجاي االبادي  السايي  -حفاي  اال المبا  -4
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 الػئّؾة الجن جٍهّة الٍشعات 
 ـُ ؿٍرِة

 (Lovelock, 1984  ) 



-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   
7 

 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

بنشتاط مكثت  فتي التنقيتب عتن المتواد الهيدروكربونيتة فتي  1974تميزت الفترل اعتباراً متن العتام  

ستتوريةو حيتتث و عتتت الشتتركة الستتورية للتتنفط عقتتوداً للحفتتر والدراستتات االستكشتتافية متتع عتتدد متتن 

الشركات األجنبية و وسل  كالعقتد التسأ أبترم متع شتركة إينتا نفتتا بويتن اليواستوفية والتسأ تتم متن 

التتسأ اةتتترش  1 -التتسأ اةتتترش رستتوبيات الباليوزويتت  وبلتتر كبيبتتة 1-ةولتتح حفتتر بلتتر التتتواب 

رسوبيات الترياسي األوسطو وكسل  العقد السأ أبرم مع شتركة روم بتترول الرومانيتة التسأ تتم متن 

التسأ اةتترش رستوبيات  1-السأ اةترش رسوبيات الباليوزوي  والجريبة 1 -ةولح حفر البلر مر دل

 . الترياسي العلوأ

مرحلتتة دةتتول شتتركات عقتتود الةدمتتة التتتي  امتتت بتنفيتتس  1980و  1975تعتتد الفتتترل بتتين عتتامي    

الكثير من األعمال الجيولوجية والجيوفيزيالية أل دا  استكشافيةو وسل  كشركات تريبكوو سامكوو 

شيفروتو ماراثونو لكن  تسح الشتركات لتم تتتمكن ةتول الفتترل المتسكورل متن / شلو شادويل/ بكتن

 . تحقيش أية اكتشافات  يدروكربونية تجارية

متن اكتشتا  عشترين حقتوً نفطيتاً  1980 -1976تمكنت الشتركة الستورية للتنفط ةتول األعتوام    

واازياً تركزت بمع مها في شمال شرش وشرش ستورية بتالقرب متن الحقتول المكتشتفة ستابقاًو كمتا 

تميزت نهاية  سح الفترل باكتشا  مجموعة حقول تفييو و ابو وحبارأ الوا عة في جنوب شرش 

 ضتبة حلتبو وعلتى الترام متن اإلنتاجيتة الضتتعيفة لهتسح الحقتول إال أنهتا لفتتت األن تار إلتى وحتتدل 

 . تكتونية جديدل
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 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

ديميتنك  بنتيجتة الدراستات التتي / شتل/ استطاعت مجموعة بكتن الشام ومجموعتة بكتتن 

أن تحقش اكتشافات تجارية  امة مما سمي بتشكيل شركة  م1990و  1982 امت بها بين 

الباديةو وشركة الفرات للنفطو كما تم ةول  سح الفترل تشتكيل شتركة ديتر التزور المنبثقتة 

 . عن شركة أكتيان الفرنسيةو وشركة البشرأ المنبثقة عن شركة توتال الفرنسية

راضتتي األتوستتعت بعتتد سلتت  األعمتتال االستكشتتافية والتنقيبيتتة عتتن التتنفط والغتتاز فتتي   

لتشتتمل منتتاطش جديتتدل فتتي متتنةفك الفتترات و و ضتتبة حلتتبو ونطتتاش الطتتي  ةالستتوري

التدمرأو مما سمي باكتشتا  حقتول نفطيتة واازيتة جديتدلو و تد لفتت اكتشتا  الغتاز فتي 

في حقتل الهيتل الن تر إلتى أ ميتة االمتتداد الرأستي العمقتي ( الكربوني ) دلـــــتشكيلة مر 

للدراسات االستكشافية لتشمل تةور الباليوزويت  العلتوأو كمتا تميتزت فتترل التستعينات 

 . من القرن العشرين بانطو ة عمليات الحفر األفقي في سورية
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 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

وعلتتى رأستتها الشتتركة الستتورية للتتنفط ستتورية لقتتد تابعتتت الشتتركات النفطيتتة العاملتتة فتتي  

أعمالهتتتا االستكشتتتافية منتتتس مطلتتتع القتتترن الواحتتتد والعشتتترينو و تتتد أمكتتتن اكتشتتتا  حقتتتول 

 يدروكربونية جديدل وةاتة الغازية منهاو وسل  كما في تركيبي تدد وبريج في حوك 

ممتتا تجتتدر اإلشتتارل إليتتح أيضتتاً إن اكتشتتا  كميتتة وإن كانتتت محتتدودل متتن التتنفط فتتي . التتدو

في السلسلة الستاحلية  م2007أعماٍش ضحلة جداً ال تتعدى عشرات األمتار في مطلع العام 

الجيوفيزياليتتتة  -يؤكتتتد علتتتى ضتتترورل إجتتترا  الدراستتتات الجيولوجيتتتة/ مدينتتتة الوس يتتتة / 

 .    االستكشافية المتكاملة في  سح المنطقة وةاتة في المنطقة اإل ليمية البحرية

باإلضافة إلى أعمال الشتركة الستورية للتنفط بتو يتع اتفا يتات  2006-1995تميزت الفترل 

 عقتد 13مع مجموعة شركات تعا دية للتنقيب عن النفط والغاز في سورية حيث تم تو يتع 

 : ي ة شرك  11مع  
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 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

 إينـا الكرواتية  

 األمـريكية  اول  ساند  

  بترو كندا الكندية  

IPR  وبالمشتتتاركة متتتع الشتتتركة الوطنيتتتة

  الهندية 

  تات نفط الروسية 

 وHBS   التونسية 

 النرويجية دو  و 

 وشتتركة ستتترات  الكنديتتة بالمشتتاركة متتع

 الشركة الكويتية

 وشركة سيوز نفت الروسية.  

 وشركة شل 

 وشركة موريل وبروم الفرنسية . 

  لنننني ت  نننني نتننننا ه أعمننننال بمننننم رننننذ

 .......ال ياات حته اآلن 

 نننيا  إيننننا اسنننت اعت أن تحقنننع إا أن 

 اات ا ات تجايي     الق اع ايال رمس 

 امنننا ت نننيي الدياسنننات إلنننه إماانيننن  أن

 . يا  كال  ساند إات ا ا تجايياا تحقع 
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 ؿٍرِةلمصة ثارِظّة غن ثارِض االؿجنفاف البجػولُ ـُ 

 طػِػة ثبّن ثكؾّم ؿٍرِة إلَ لػاغات، وثابػّة ًغى الكػاغات إلَ الفػهات البجػولّة الػاملة
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راطُ   الػػبّ ة، شّ ح ِكؾ م ً غا الػهّ ؼ   (البالثفٍرم ا)ز ؼاًا ًام ًا م ن ق ماب ؽ ػ   ةالؾ ٍرِ ةالػػبّ الرمٌٍرِ ة ثفؾو ا 
 :  الرؼا إلَ لؾمّن رئّؾّن

ًمّجٌا البجػولّة     لمصة غن الجن جٍهّة الػامة وا 

 :  دارا  مستقي نسبياا 1.

ويشتتغل  تتسا القستتم الجتتز  الجنتتوبي متتن أراضتتي  

القطتتتر وتمتتتتد الحتتتدود بينتتتح وبتتتين الجتتتز  ايتتتر 

المستتتقر علتتى طتتول النطتتاش الفتتالقي لتحتتت نطتتاش 

يتميز  سا الجتز  بتالعمش . الطي التدمرأ الجنوبي

حتتتتتى حتتتتوالي ) القليتتتل نستتتتبياً لتتتتتةور القاعتتتتدل 

و وبالستتتتماكة القليلتتتتة نستتتتبياً لرستتتتوبيات ( م5000

الميزوزوأو و و عموماً سو التوا ات ةفيفة ايتر 

. شتتديدل التعقيتتد بالمقارنتتة متتع القستتم ايتتر المستتتقر

ينستتب إلتتى  تتسا القستتم الستتفو  الشتتمالية الغربيتتة 

لنهتتوك الرطبتتة ومتتنةفك جبتتل العتترب وجتتز  

لتتتم . مرتفتتتع األردن التتتداةل فتتتي أراضتتتي القطتتتر

يكتشتت  فتتي  تتسا الجتتز  حتتتى تاريةتتح أيتتة مكتتامن 

 . بترولية
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ًمّجٌا البجػولّة     لمصة غن الجن جٍهّة الػامة وا 

 :رايج  كيي مستقي نسبياا 2.

يشغل  سا القسم الجز  الشتمالي متن أراضتي الجمهوريتة العربيتة الستوريةو ويتغيتر 

كتم كمتا فتي الجتز  المركتزأ متن 3-2من : فيح عمش القاعدل ضمن مجاٍل واسٍع جداً 

تتمثل أ تم الوحتدات . كم كما في نطاش الطي التدمرأ11 ضبة حلب حتى أكثر من 

التكتونية في  سا القسم بكٍل من نطاش الطي التدمرأو حوك التدوو الجتز  الستورأ 

ينستب إلتى الجتز  . من حوك الفرات والجز  السورأ من حوك متا بتين النهترين

إن االبتتة  تتسح . المتحتتر  نستتبياً جميتتع مكتتامن التتنفط والغتتاز المكتشتتفة فتتي ستتورية

المكتتامن تقتتع فتتي حوضتتي متتابين النهتترين والفتتراتو إال أن أعتتداد المكتتامن والحقتتول 

البترولية المكتشفة في بقية الوحتدات التكتونيتة أةتست تتزايتد فتي الستنوات األةيترلو 

وسلتت  كحقتتول و تتابو تتتفييو عمالتتةو وفهتتدل فتتي  ضتتبة حلتتبو ومكتتامن الغتتاز 

المكتشتتفة حتتديثا فتتي بتتريج وتتتدد واير متتا فتتي حتتوك التتدوو والعديتتد متتن الحقتتول 

 . البترولية في تحت نطا ي الطي التدمرأ الشمالي والجنوبي
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 مٍاغن الٌّعروهػبٍهات

ثصو اشجّاغّات الٌّعروهػبٍهّات المكعر  الكابلة لالؿجظػاج ـُ ؿٍرِة 
ثػِلٍّن لعم منػب من  8.5بلٍّن بػمّو من الوفع و 2.5إلَ هصٍ 

 الؾاز 

( Oil & Gas Journal, December 1999 )  
 

ثمت مػظم االه جفاـات ـُ خالث مواغق من المواغق الجن جٍهّة 
ربع ـُ ؿٍرِة

 
 الػئّؾة اال
 (الفنو ) 
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ما موػكة موظٍمة صعوع البصػ المّت
 
 ا

هٌا ثصٍي بػض الٌّعروهػبٍهّات ـُ بالد المفػق وبصٍر  طاصة 
 
وغلَ الػؽم من ا

هي لم ِػدػ ـُ ًغى الموػكة من ؿٍرِة
 
 ـُ مكػع الرٍراؿُ، إال ا

ي قئ موٌا ـُ ًغا المؾجٍى 
 
 غلَ ا

 
 الجػلّو

 مواؿب
 
ن ِؾوع الؾبب إلَ غعم وزٍد صظػ موفا

 
 ِمنن ا
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 المواغق الصاملة للٌّعروهػبٍهّات
و Rift Valleysشفػ اهٌعامّة  : زمّػٌا  ؽٍار  ا 

 
لعِمة ذات درزات ( طؾفات ) ا

 .مظجلفة من االهكالبات البوٍِّة الالشكة
 

 والصظٍر الظازهة
 
 إن ثػؿّب صظٍر الموفا

طػ والمؼوزوي واهظؾاط ـُ النّوٍزوي  
 
لع زػى ثصت قػوط قع ـُ البالٍّزوي المجا
طػ 

 
 المجا
 

 ( 18الفنو ) 
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طػى 
 
منوة ا

 
هبػ  مما ًُ غلّي ـُ ا

 
م ـُ الؾلؾلة الجعمػِة بصٍر  غامة ا

 
و صظٍر اال

 
 ا
 
دـوت صظٍر الموفا

 ـُ ؿٍرِة
   condensateوًغى الموػكة بمػظمٌا شاملة للؾاز وللمجن دفات 

 
   evaporitesِفنو ثػالب الػواؿب النػبٍهاثّة ورواؿب المجبظػات 

زوازًا من الصظٍر الظازهة وصظٍر الؾػاا الٍاغع 
 
 ا

 

ٍِزع مػظم الؾاز ـُ الصظٍر النػبٍهاثّة الجػِاؿّة وبصٍر  طاصة ـُ ثفنّلة النٍراقّن دولٍمّت 
وؿع

 
 الػائع  إلَ الجػِاؿُ اال

ن غملّة الجفكق 
 
بػع الصعود بالمؾامّة fracturingؽّػ ا

 
 :ثجصنم إلَ ا

ولّة  •
 
 طػّفة% ( :  10 – 3: ) المؾامّة اال

هٌّعرِت وقصن من صظٍر الؾػاا الصفصُ الصاوي من 
 
ولع ثؾػَ ًغا الظؼان بجفنّلة النٍراقّن ا

 الجػِاؿُ والنػبٍهّفّػي  –من المصجٍى الػظٍي النلُ الػائع إلَ البػمُ %  5إلَ  0.8
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طػ المٌم من الصظٍر الظازهة وصظٍر الؾػاا
آ
 الؼوج الصظػي اال

 % (25مؾامّجي ثصو إلَ ) الػملُ  Marcadaًٍ شرػ مػلع  
غلَ والمؾػَ بالؾظار الصفصُ

 
 الػائع إلَ النػبٍهّفّػي اال

 الػائع إلَ البػمُ 
 

 ثفنلت المصائع ـُ ه جو مجصعغة ثػٍد إلَ 
طػ 

 
 المؼوزوي –البالٍّزوي المجا

 وـُ الػّات 
 الجُ ثفنلت طالب غملّات االهكال  البوٍّي والجكصّػ

 
 (   19و الفنو  18الفنو ) 



24 



25 

َٕخح إٌفظ واٌغ ص فٍ وخٍت اٌبششٌ، فٍ 

إٌّطمت االٔخم ٌُت بُٓ إٌّظىِخُٓ 

 إٌفطُخُٓ اٌفشاحُت واٌخذِشَت

 

 وَشىً اٌحدش اٌشٍٍِ 

 (اٌشطبت  –حدش سًِ حذِش ) 

اٌؼ ئذ إًٌ اٌىشَخ سٍ األسفً واٌصخىس 

 اٌىشبىٔ حُت اٌخشَ سُت

واألحد س اٌشٍُِت اٌىشبىُٔفشَت ِؼظُ  

 اٌصخىس اٌخ صٔت األوثش شُىػ   

بُّٕ  حشىً اٌىخً اٌّخصذػت واٌّحذب ث 

 ِؼظُ اٌّص ئذ اٌش ئؼت

 

وّ  َّىٓ أْ الحىىْ صخىس إٌّشؤ 

 اٌّحخٍّت اٌؼ ئذة إًٌ اٌىشَخ سٍ األػًٍ

 (حشىٍُخ  وذ اْ اٌؼشق واٌشُشأُش ) 

لذ دفٕج فٍ ظشوف و فُت ٌٍىصىي إًٌ 

 دسخت إٌضح اٌى ًِ فٍ وخٍت اٌبششٌ

وأٔه  احخٍج ِىلؼ   بُٕىَ   أػًٍ ِٓ 

 اٌصخىس اٌخ صٔت

 

 فٍ هزٖ اٌح ٌت

َّىٓ أْ َىىْ شحٓ إٌفظ لذ خشي ِٓ 

خسفت اٌفشاث اٌّد وسة أو ِٓ اٌغض س 

اٌخشَ سٍ فٍ  –اٌصفحٍ اٌؼ ئذ إًٌ اٌبشٍِ 

 ِٕطمت اٌبششٌ
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حشبظ االوخش ف ث إٌفطُت فٍ 
 –ِٕطمت خبً ػبذ اٌؼضَض 

 سٕد س
 ِغ اٌطبىغشافُ  اٌح ٌُت

إٌفظ  trappinفآٌُ ث اصطُ د 
اٌشئُست هٍ اٌطٍ اٌصذػٍ 

 اٌؼ ئذ إًٌ
اٌبٍُىسُٓ اٌّخؤخش وححخ ج إًٌ 

 هدشة حذَثت خذا  
بُّٕ  حشىً اٌىخً اٌّخصذػت 

 بؼض اٌّص ئذ األػّك
 

حشىً طُ ث هزا إٌّظ أَض   
 ِص ئذ ِٕخدت فٍ اٌؼشاق

أِ  فٍ حشوُت، فمذ خشب اٌخصذع 
اٌىثُش ِٓ خضأ ث اٌطٍ 

 اٌصذػٍ
 

حىىْ صخىس إٌّشؤ فٍ شّ ي 
 ششق سىسَت بصىسة ػ ِت 

 ِٓ ػّش اٌىشَخ سٍ
 واٌخشَ سٍ( حشىٍُت اٌسخٕت )  
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حشىً حفشة ِ بُٓ إٌهشَٓ فٍ 
 ألصً شّ ي سىسَت

 
ألذَ ِٕطمت الٔخ ج إٌفظ فٍ 

اٌبالد بحمىٌه  إٌفطُت 
 اٌّخخٍفت 

 ( اٌشىً) 
حىخذ اٌّص ئذ إٌفطُت فٍ 

اٌىالغ فٍ طبم ث اٌىشَخ سٍ 
 اٌّخؤخش

وطبم ث اٌىُٕىصوٌ ضؼُفت 
 اٌطٍ

وحىىْ ِشحىٔت ِٓ صخىس 
 إٌّشؤ اٌؼ ئذة إًٌ

 اٌخشَ سٍ واٌىشَخ سٍ اٌّخؤخش
 

وَّىٓ أْ حىىْ اٌىخً 
اٌّخصذػت اٌؼ ئذة إًٌ 
 اٌىشَخ سٍ اٌّخؤخش 

 لذ حبسج احخُ ط ث أػّك
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 وحهُّٓ ػًٍ اٌصخىس اٌخ صٔت اٌّضوصوَت واٌىُٕىصوَت

 اٌصخىس اٌىشبىٔ حُت اٌّخشممت 

 وَحىٌ اٌىثُش ِٓ اٌحمىي إٌفطُت ػًٍ خضأ ث ِخؼذدة  

 :حٕخٍّ إًٌ أػّ س ِخخٍفت

 

 

 

 

 

 

 

أِ  صخىس اٌغط ء فخىىْ ِؤٌفت ِٓ صخىس اٌغط ء اٌصفحٍ واٌّخبخشاث 

 اٌخٍ حٕخشش فٍ و ًِ اٌخؼ لب اٌّضوصوٌ واٌىُٕىصوٌ
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 ححىٌ خسفت اٌفشاث اٌىُّ ث األهُ ِٓ اٌهُذسووشبىُٔ ث فٍ سىسَت

 سغُ أْ رٌه ٌُ َىٓ ِؼشوف   لبً اٌثّ ُُٕٔ ث

 :َمذس أخ ج هزٖ إٌّطمت َىُِ   

 

  ِٓ بشًُِ ِٓ اٌخ َ اٌخفُف اٌحٍى  400.000أوثشsweet  ًأص ِٓ

 ( 2000ػ َ ) بشًُِ  540.000اٌّخىسظ اٌىطٍٕ 

 حدش اٌشطبت اٌشٍٍِ َسخخشج ِؼظُ االٔخ ج ِٓ 

 :اٌؼ ئذ إًٌ اٌىشَخ سٍ األسفً 

   fluviodeltaicوهى حدش سٍٍِ ٔهشٌ دٌخ وٌ 

 %(20حخً ) رو ِس ُِت ػ ٌُت

   Neocomianِغ ٔفىرَت خُذة حشسب خالي اٌخد وص إٌُىوىٍِ 

 فٍ ششق سىسَت
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 َشىً اٌحدش اٌشٍٍِ 

 اٌخشَ سُت أَض    Fاٌؼ ئذ إًٌ حشىٍُت اٌّىٌىست 

 خضأ   ٔفطُت ِهّ   خذا  

 

 حشىٍُت اٌشُشأُشوحشىً األحد س اٌىٍسُت اٌىذأُت اٌؼ ئذة إًٌ 

 ( TOCِٓ اٌّحخىي اٌؼضىٌ اٌىٍٍ %  1.7اٌح وَت حخً ) 

 وحشىٍُخ  وذاْ سِ ذ وصىاْ اٌؼشق 

 % (19وِحٍُ   حخً % 4ِخىسظ اٌّحخىي اٌؼضىٌ اٌىٍٍ ) 

 ( ِٓTOC  صخىس إٌّشؤ وصخىس اٌغط ء) 
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 و ٔج صخىس إٌّشؤ هزٖ، 

 اٌّخشسبت بششوط شذ واسغ االٔخش س فٍ ششلٍ سىسَت ، 

 حد وس اٌشطبت ِٓ خالي اٌخصذع اٌؼ دٌ 

 اٌزٌ حصً فٍ أواخش اٌىشَخ سٍ

 واٌزٌ شىً ِص ئذ اٌىخً اٌصذػُت اٌخٍ حؼشضج إًٌ اٌخذوَش

( rotated faulted-block traps )   

 

 وػًٍ اٌشغُ ِٓ إِى ُٔت االٔمالب اٌبُٕىٌ اٌّهُ 

 فٍ شّ ي غشب إٌّطمت

 فٍ ِٕغ حشىًُ بؼض اٌصخىس اٌخ صٔت

 

 فئْ اٌّص ئذ اٌّىخىدة فٍ ِٕطمت أبؼذ ٔحى اٌدٕىب اٌششلٍ 

 لذ ححسٕج ب ٌطٍ اٌضؼُف اٌزٌ ٔخح ِٓ االٔضغ ط اٌىُٕىصوٌ
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 إْ حؼ لب اٌصخىس اٌىشبىٔ حُت 

 وصخىس اٌّخبخشاث اٌخشَ سُت

 

 أحذد سٍسٍت ِٓ أصواج صخشَت ِحخٍّت

 ِٓ اٌصخىس اٌخ صٔت وصخىس اٌغط ء

 

 وهٕ ن شىاهذ ٔفطُت لٍٍُت ِىخىدة 

 فٍ اٌحدش اٌشٍٍِ اٌىشبىُٔفشٌ 

 وّ  فٍ ِدّىػت اٌضبُ ث
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 مٍاغن الٌّعروهػبٍهّات



36 



-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   
37 

مدلة غن بػض الصكٍب البجػولّة الٌامة ـُ ؿٍرِة  ا 

 (: الجفء الساي  من حام ما بين الن يين ) حقل ايات اك  1

يتبع تركيب كراتشو  الجز  السورأ من حوك ما بين النهرينو و و أول   

يبلغ طول  سا . تركيب تم فيح أعون وجود النفط بكميات ا تتادية في سورية

كتتمو ويبعتتد عتتن مدينتتة القامشتتلي حتتوالي 3و وعرضتتح كمم 23يتتب حتتوالي ركالت

تتكش  على السطي تةور الفتار  األستفل والجريبتةو . باتجاح الشرش ك 85

ي طويتم انتاج النفط من تشكيلة الماستي  التتي تقتع تتتراو  أعما هتا تحتت الست

و و د عثتر علتى التنفط والغتاز أيضتاً فتي تشتكيلة البطمتة م2000و  1700بين 

مقطعتاً طوليتاً فتي تركيتتب  ي هتر الشتكل. فتي األجتزا  المركزيتة متن التركيتب

 . كراتشو  ت هر فيح المستويات الحاملة للنفط
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  مق ا  ال  تطليا     تيايب ايات اك ت  ي  يه المستايات النط ي 
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 (:الجفء الساي  من حام ما بين الن يين ) حقل السايدي  . 2
 

ينستتب  تتسا الحقتتل إلتتى تركيتتب الستتويديةو و تتو عبتتارل عتتن محتتدب متطتتاول 

. كممم 14و وعرضتتتح كممم 18اتتتربو يبلتتتغ طولتتتح حتتتوالي  -يأةتتتس اتجتتتاح شتتترش

  .التشكيوت المنتجة  ي الماسي و كوراشيني دولوميتو البطمةو شيرانش
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 ـُ ثػهّب الؾٍِعِة ثظٌػ ـٌّما المؾجٍِات الوفػّة( قماب زوٍ  ) ، وغػطُ(ؽػ   -قػق ) مكػع غٍلُ



-SPUجيولوجيا البترول 2020-2019الفصل األول   
41 

الرؼا الؾٍري م ن ش ٍم م ا ) شكو الػمّالن  3
 (: بّن الوٌػِن 

  
ِوؾ   ب ً   غا الصك   و إل   َ ثػهّ   ب ال   ػمّالن ال   غي 
ِمن  ن اغجب  ارى امج  عادًا لجػهّ  ب الؾ  ٍِعِة، ِبل  ؼ 

ه      م، وغػط      ي 11,5غ      ٍب ثػهّ      ب ال      ػمّالن 
ه     م، وً     ٍ مو     جذ ـ     ُ ه     و  م     ن ثف     نّلة 3,5

 . الفّػاهّـ، الماؿّؿ، وهٍراقّوُ دولٍمّت
لصكلُ الؾٍِعِة والػمّالن ةطػِػة بوٍِّ  
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الر    ؼا الؾ    ٍري م    ن ش    ٍم ) شك    و الربّؾ    ة 4
 (: الفػات 

 كمم 45ِك  ع ثػهّ  ب الربّؾ  ة غل  َ بػ  ع ش  ٍالُ   
إلَ زوٍ  ق ػق معِو ة الصؾ نة، وً ٍ غب ار  غ ن 

ه م، وغػط ٌا 20بوّة مصعبة ِبل ؼ غٍلٌ ا ش ٍالُ 
ِجمّ         ؼ ً         غا الصك         و بجػ         عد . ه         م5ش         ٍالُ 

الجفنّالت الموجرة ـّ ي، وً ُ الرػِب ة، دباه ة، 
ق    ّلٍ، زعال    ة، ق    ّػاهّـ، بػم    ة، وهٍراق    ّوُ 

  .دولٍمّت
 طػِػة بوٍِّة لمصع  ثػهّب الربّؾة، ومكػع اغجمادًا غلَ المػػّات الؾّؾمّة
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 (: ثصت هػاق الػُ الجعمػي الفمالُ ) شكو قماب الصؾّن 5

 
ِكع ثػهّب قماب الصؾّن ـ ُ الوػ اق الص عودي ب ّن الؾلؾ لة الجعمػِ ة الف مالّة، والؾ فٍح الروٍبّ ة   

إلَ الف ماب م ن معِو ة ث عمػ، وً ٍ غب ار  غ ن مص ّع  ـالكّ ة غل َ  ك 100لٌظبة شلب، وِبػع شٍالُ 
زو  ٍ   -ـ  الق رئ  ّؽ ذو امج  عاد ق  ػق ؽ  ػ  ومػك  ع بمرمٍغ  ة م  ن الفٍال  ق الػادِ  ةذات اثر  اى ق  ماب ق  ػق 

ق ػلُ، ؽػب ُ، : ِمّؼ ـُ ثػهّب قماب الصؾّن خالخ ة إؽالل ات رئّؾ ة. زوٍ  قػق  -ؽػ ، وقماب ؽػ 
وؿع

 
ثػع ثفنّلة النٍراقّوُ دولٍمّت ًُ الموجذ الػئّؽ ، وثوجذ الوفع والؾاز الصػ، هما غد ػ غل َ . وا

ٍها، الػغبة، والصّاهة  . ثرمػات هفػّة مصعود  ـُ هو  من هامف
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 (:ثصت هػاق الػُ الجعمػي الفمالُ ) شكو ثٍِوان 6
 

زو ٍ  ؽ ػ ، ثجػك ع بمرمٍغ ة م ن الفٍال ق الػادِ ة  -ِمدو ثػهّب الجٍِوان غّة مصعبة مجػاولة ذات امجعاد قماب قػق 
بػ اد ً غا الجػهّ ب إل َ ش ٍالُ . والػنؾّة ذات اثراى غام مٍازي لمصٍر الػُ لك ع . ه م غػط اً 3,5غ ٍاًل، و كم 11ثص و ا 

اه جفؿ ـُ شكو الجٍِوان ثرمػات ًّعروهػبٍهّة ـ ُ ه و  م ن ثف نّالت الصّ ان، الػغب ة، الم ٍس، البػم ة، هٍراق ّوُ 
هبػ ًغى الجرمػات هاهت ـُ ثفنّلجُ البػمة  (. ؽاز ) ، وهٍراقّوُ دولٍمّت(هفع ) دولٍمّت، لنن ا 

مدل  ة م  ن الصك  ٍب الؾ  ٍرِة، غ  عد هبّ  ػ م  ن الصك  ٍب   
 
غ  الى ها ه  ي ٍِز  ع بااط  اـة إل  َ الصك  ٍب الم  غهٍر  ا  م  ن الر  عِػ ذه  ػى ا 

ا صالوفػّة والؾازِة الموجفػ  ـُ الكػػ وذلم ه ا ـُ ًظبة شلب، وثّاس، ولمكم وبػِذ وؽًّػ كٍب غمالة وصفّس وؽًّػ
ا ـُ ثصت هػاق الػُ الجعمػي الروٍبُ  .ـُ شٍم العو، والؾظوة وهرّب، والٌّو وؽًّػ
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o كليح العلىم  –هنشىراخ جاهعح دهشق  -كراب جيىلىجيا النفط: عاهز غربج . د 

2008  
oاجلاهعح السىريح اخلاصح  –رلوىعح زلاضزاخ هقزر  جيىلىجيا النفط : عاهز غربج . دSPU -  
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