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جيوكيميائية ومنشئية الصخور البازلتية في منطقتي الرستن وجرجناز (وسط وشمال غرب سورية)
مصطفى حبيب

قسم الجيولوجيا  ،كلية العلوم  ،جامعة تشرين  ،الالذقية  ،سوريا

( تاريخ االستالم ---- 0212 / 8 / 11 :تاريخ القبول) 0212 / 10 / 11 :

المل ّخص

تناقش البحث الحالي منشئية الصخور البازلتية في منطقتي الرستتن وجرجنتاز ،متن ختال د ارستة تنوعهتا البترور ارفتي وتراكيبهتا الكيميائيتة .استتخدم كت
متتن المجهتتر المستتتقطب لد ارستتة الشترائص الصتتخرية وجهتتاز ال ت  X.R.Fللتحاليت الكيميائيتتة .حت تتدد

الد ارستتة ثالثتتة ونتوار بتروررافيتتة متتن البازلت

القلتتو

تميتز بتركيتب
اعتماداً على فل از الفينوكريس التي تزيد نسبتها المئويتة عتن  .% 5تطابقت التنوعتا البتروررافيتة المح تتدد متك تراكيبهتا الكيميائيتة و ت
النظر عن االختتال فتي تنوعهتا البترور ارفتي (النستيجي) والمكتاني .تترتبط الصتخور قيتد الد ارستة منشتئياً بمهت قلتو متن النتور
كيميائي متقارب بغض ت
الصود – البوتاسي بمغنيزية ( )Mgبين  % 39 – 15في منطقة الرستن ،وبين  % 45-10في منطقتة جرجنتاز متك تطتور للمهت باتجتاي حديتد

ار النستكابا
تميز منطقة الدراسة بغيتاب المختاريط البركانيتة تأكيتداً علتى ونهتا استتمر اً
– مغنيز ناتج عن االنصهار الجزئي للمعط العلو  .ت
شقية محلتية.
هضبة شين – برشين باتجاي الشرق والشما الشرقي مضافاً إليها احتما وجود نشاطا بركانية ت

بازلت

الكلمات المفتاحية :الرستن ,جرجناز ،منشئية الصخور البازلتية ،األنوار البتروررافية.

المقدمة:

ترتبط منطقة الدراسة بانهدام الغاب بشتك وثيتق متن الناحيتة الجيولوجيتة
والتكتونيتتة ،حيتتث ترافق ت

الصتتدور العميقتتة والمرتبطتتة بحركتتة الصتتفيحة

وتوستك للطتر الشترقي
العربية على طو االنهدام السور بعمليا شتد
ت
لالنهتتدام ،ون تتتج ع تتن ذلت ت ظهتتور ان تتدفاعا بركاني تتة تمثتلت ت بانس تتكابا

ممت اتر

توستعية كانت
بازلتية تعود لمه بازلتي قلو عبر شقوق تكتونيتة ت
لالنتتدفاعا واالنستتكابا البازلتيتتة متتن عمتتر البليوستتين األعلتتى N2 -
b

( ،Sharkov et-al 1993د ارستا

فترق المستص الجيولتوجي –0221

 0222المؤسستتة العامتتة للجيولوجيتتا والثتترو المعدنيتتة) ومنهتتا الصتتخور
الرس تتتن – رربت تي حم تتا ووب تتو الظه تتور -
البازلتيت تة المنتش تتر بمنطقت تتي ت
جرجناز والتي تش تك موضور البحث.
هدف البحث وأهميته:

رقعة حم  -طرطوس (الرستن)
N 34.45-35.00 , E 36.30-36.45
رقعة حما  -الالذقية (رربي حما )
N 35.00-35.15, E 36.30-36.45
ب -منطقتتة وبتتو الظهتتور – جرجنتتاز ،تقتتك جنتتوب رتترب نهتتوض حلتتب
وتتبتك الطتر الشتمالي الغربتي متتن الصتفيحة العربيتة .وتشت تك جتزااً متتن

الخارطة الجيولوجية  1/200.000لك من:

رقعة السلمية (وبو الظهور)
N 35 . 30-35 . 45 , E 37 . 00-37 . 15
رقعة حما – الالذقية (جرحناز)
N 35 . 30-35 . 45 , E 37 . 45-37 . 00
الوضع الجيولوجي واإلقليمي لمنطقة الدراسة:

الد ارستتة إلتتى البحتتث فتتي منشتتيئة الصتتخور البازلتيتتة فتتي منطقتتتي

لعتتب تط تتور نظ تتام االنهتتدام الس تتور دو اًر كبيت ت اًر فتتي التط تتور الجيول تتوجي

تنوعهتا البترور ارفتي وتراكيبهتا الكيميائيتة.
الرستن وجرجناز اعتماداً علتى ت
تكمن وهمية البحث بوضك مودي منشئي جيوتكتوني لمنطقة الدراسة.

الترسيبية) خال الميتزوزو والستينوزو .

تهتتد

موقع منطقة الدراسة:

تشتتغ ستتورية الجتتزا الشتتمالي متتن شتتما الصتتفيحة العربيتتة التتذ يبتتد

بنيا

تكتونيتة وجيولوجيتة هامتة لفتت

نظتر واهتمتام الكثيترين ( دوبرتريت

 ،1152 – 1113وريت تري ) وتش تتك إح تتدم وه تتم من تتاطق الد ارس تتة عل تتى
طو امتداد االنهدام السور الكبيتر حتتى نطتاق التصتادم الزارروستي –
الطوروس تتي

1967. LAWS AND

(PONIKAROV

).WILSON 1997
تش غ ل منطقغغة الدراسغغة مسغغاحة قغغدرها ح غوالي ( Km 0111الشغغكل
2

رقم  )0 -وتتمثّل بغ:

و -منطقة الرستن – رربي حما  ،حدود التماس متا بتين وطت ار

نهتوض

حلتتب الجنوبيتتة ووط ت ار

شتترق انهتتدام الغتتاب الجنوبيتتة والجنوبيتتة الش ترقية

وحت ت تتى م ت تتنخفض حمت ت ت

 ،وتشت ت ت تك ج ت تتزااً م ت تتن الخارط ت تتة الجيولوجي ت تتة

 1/200.000لك من:

والتكتتتوني القليمتتي للمنطقتتة ،حيتتث وثتتتر علتتى عمليتتا
(كما هو الحا على العمليا

النشتتاط البركتتاني

فقت تتد ح ت تتدث

نش ت تتاطا

االنستتكابا

البازلتيتتة عبتتر شتتقوق تكتونيتتة مختلفتتة االتجاهتتا  ،ووهمهتتا:

الشتتقوق التكتونيتتة ذا

بركاني ت تتة فت ت تي عص ت تتر الني ت تتوجين حي ت تتث خرجت ت ت
االتجتتاي شتتما -جنتتوب (االنهتتدام وتقتتاطك الفوالتتق

الريشتتية والقصتتية مع ت ) ،إضتتافة للب تراكين المرافقتتة و/وو الالحقتتة .معظتتم
الش ت تتقوق والبت ت تراكين تق ت تتك عل ت تتى الط ت تتر الشت ت ترقي لالنه ت تتدام و امتداداتت ت ت
( ;Sigachev S.p; Kopp M.; Elias K.; Hafez A.
.)Adzhamyan ZH.; Fakyani F. 1995
نشت تتر لت تتويس دوبرتري ت ت ) )1937وو لمحت تتة عت تتن ست تتتراتيغرافية المنطقت تتة
حي تتث وشت تتار فهيت تتا لصت تتخور البازل ت ت

النيت تتوجيني الت تتذ يغطت تتي األعمت تتار

المختلفتتة ف تتي المنطق تتة ،كم تتا وش تتار ف تتي ع تتام  1954لوج تتود عالق تتة ب تتين
االنستتكابا

البازلتيتتة الحديثتتة فتتي ستتورية وبتتين الشتتقوق التكتونيتتة العميقتتة

والتي تعتبر امتداداً لفوالق البحر المي .
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المحددة فيها وعلى اختالف الموقع
الشكل رقم –  :0موقع منطقتي الدراسة (الرستن وجرجناز) واألنواع البتروغرافية
ّ
حت ت تتدد

الم ت تتذكر اليض ت تتاحية (حمت ت ت

 1966عمر االنسكابا

 -طرط ت تتوس  )1/200000ع ت تتام

البازلتية في المنطقة بالبليوسين ( (N2
b

.

تُرتكتز وعمتا المستص الجيولتوجي متن عتام  1971لحتد اآلن  -المؤسستة

العامتتة للجيولوجيتتا والثتترو المعدنيتتة بدمشتتق علتتى التطتتور الجيوتكتتتوني
والست تتتراتيغرافي مت تتن زمت تتن الترياست تتي وحتت تتى وقتنت تتا الحاضت تتر وربت تتط هت تتذا
التطور بتش تك الثروا

الطبيعية بمقياس .1/52222

و تكتتد

والثتترو المعدنيتتة عم تتر الصتتخور البازلتي تتة فتتي جرجن تتار – وبتتو الظه تتور

بالبليوسين األعلى.
ُح ت تتدد العم تتر المطل تتق للص تتخور البازلتي تتة ف تتي ر تترب س تتورية (ش تتاركو
وآخ تترون )1993 ،بالبليوس تتين األعل تتى ( N2b -ومنه تتا عم تتر الص تتخور
البازلتية المدروسة) ،كما ُحدد العمتر المطلتق لبازلت

الستينوزو األعلتى

ف تتي ر تترب س تتورية ف تتي الفت تتر الممت تتد م تتا ب تتين ع تتامي ( 1994-1993
شاركو
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وعمتتا المستتص ( – )0220-0221المؤسستتة العامتتة للجيولوجيتتا

و آخرون– البترولوجيا ،الجزا الثاني ،العدد ، 4روسيا).
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طرائق ومواد الدراسة:

شتمل

نست ت ت تتبتها عت ت ت تتن  % 5لك ت ت ت ت ت مت ت ت تتن :بلت ت ت تتو ار األوليفت ت ت تتين ،البيروكست ت ت تتين،

الد ارستة علتتى أعمغال حقليغغة متن توثيتق المشتتاهدا

المقتتاطك ،وستتحب العينتتا

الحقليتة ،رفتتك

الممثتلتتة للصتتخور المدروستتة وعتتددها 210

عينتتة مختلفتتة (بتروررافيتتة وجيوكيميائيتتة) وأعمغغال مكتبيغغغة متتن مراجعتتة
الس تتابقة وريره تتا م تتن المص تتادر المتعلق تتة بالموض تتور .وعم تتا

الد ارس تتا

مختبريتة متتن تحضتتير شترائص بتروررافيتتة ود ارستتتها بتتالمجهر المستتتقطب،
تحلي ت العينتتا

كيميائيت تاً بطريقتتة األش تتعة المفلتتور م تتك التحلي ت الرط تتب

ج ت تتداو التركي ت تتب الكيمي ت تتائي للص ت تتخور البازلتي ت تتة قي ت تتد الد ارس ت تتة وبع ت تتض
خصائصتتها التركيبيتتة علتتى اختتتال

ونواعهتتا ومواقتتك انتشتتارها وقتتد نفتتذ

التحالي ت الكيميائيتتة فتتي المؤسستتة العامتتة للجيولوجيتتا والثتترو المعدنيتتة –
وزار النفط والثرو المعدنية  -بدمشق ومعالجتة نتتائج التحاليت اواجتراا

الحستتابا
ططا
مخ ت

لتتبعض الخصتتائ

التصني

تشت تتير الد ارست تتا

التركيبيتتة متتك إستتقاط كافتتة النتتتائج علتتى

طط موقك منطقة الدراسة.
المختلفة ووضك مخ ت

المكتبيت تتة والمشت تتاهدا

المدروسة عبتار عتن انستكابا

الحقليت تتة ون الصت تتخور البازلتيت تتة

متتاليتة متكشتفة بستماكا

واضتتحة علتتى الستتطص الطبتتوررافي للمنطقتتة (متتن

مختلفتة وتبتدو

عمتتر،N2b

ش تتاركو

وآخرون ،وتأكيد وعما فرق المسص الجيولوجي  ) 0222-0221حيتث
تتتزداد ستتماكتها متتن الشتتما والشتتما الش ترقي باتجتتاي الجنتتوب والجنتتوب
الغربي خاصتة فتي رقعتة الرستتن ( ،)50-40 mومتا فتي رقعتتي جرجنتاز
– وب تتو الظه تتور فتك تتون وعظ تتم م تتا يمك تتن عل تتى قم تتم الهض تتاب المنتش تتر
ضتتمن منطقتتة العم ت وتأختتذ بالتن تتاق

باتجتتاي الستتفو والوديتتان لتصت ت

للترب الزراعية حيث تبدو فيها علتى شتك قطتك وحصتى بازلتيتة صتغير
(تصت ت ت الس ت تتماكة حت ت تتى  )25mوعل ت تتى اخ ت تتتال

الموق ت تتك حي ت تتث تك ت تتون

السماكة قليلة في الشما والشما الشرقي وتتزداد باالتجتاي نحتو الجنتوب
والجنوب الغربي وخاصة في رقعة جرحناز .
تجت تتب الشت تتار إلت تتى ون الصت تتخور البازلتيت تتة المدروست تتة وعلت تتى اخت تتتال
ونواعهتا لتتم تبتتد تمتاي اًز ستتحنياً واضتتحاً فتتي الطبيعتة وتبتتدو -بشتتك عتتام-
عل ت تتى ش ت تتك كتت ت ت وقط ت تتك بازلتي ت تتة (نت ت تواتج فس ت تتاد االنس ت تتكابا

البازلتي ت تتة

وتقطتعه تتا) تصت ت بأبعاده تتا إل تتى  5×2 mووحيانت تاً تك تتون متقطتع تتة إل تتى

حصى وقطك بازلتيتة صتغير منتشتر ضتمن األ ارضتي المستصتلحة وهغي

مغغغغغن البازلغغغغغت (األوليفينغغغغغي ,األوليفينغغغغغي-األوجيتغغغغغي ,واألوليفينغغغغغي-

البالجيوكالزي) القلوي ,كما تون لم تالحظ توية مخاريط بركانيتة كمصتدر
لهت تتذي الصت تتخور البازلتيت تتة (مت تتك االعتقت تتاد بوجت تتود بركنت تتة شت تتقية وضت تتيف
لالنسكابا

القادمة من جهة الجنوب الغربي).

بتروغرافية الصخور البازلتية قيد الد ارسة:
نتج ت

الصتتخور البازلتيتتة المدروستتة والعائتتد للنيتتوجين (بليوستتين وعلتتى

 )N2bعتن مهت قلتتو  ،وقتد ُح تتدد

األنتوار البتروررافيتة لهتذي الصتتخور

تاا علتتى فلت از الفينوكريست
باستتتخدام المجهتتر المستتتقطب بنت ً

والتتي تزيتتد

والبالجيوكالز ( ك ت على حد ) في الش ارئص الصخرية المدروسة.

وظه تتر الد ارس تتة البتروررافي تتة ل ت ت  022ش تترائص مجهري تتة (ممثل تتة للعين تتا
البتروررافيتتة الموثقتتة) ون الصتتخور البازلتيتتة المدروستتة (وعلتتى اختتتال
مواقعها – من المنطقتين) تمثتل
بازلت ت

باألنوار البتروررافية التالية:

ووليفين تتي قل تتو ن تتاعم إل تتى متوس تتط الخش تتونة ،بازلت ت

ووجيت ت تتي قل ت تتو  ،والبازل ت ت ت

ووليفين تتي-

األوليفين ت تتي -البالجيت ت تتوكالز القل ت تتو  .مت ت تتك

مالحظة رياب واضص للبازلت

األوليفينتي – البالجيتوكالز فتي منطقتة

جرجنتتاز – وبتتو الظهتتور(انظر الشتتك رقتتم  1 -وكتتذل صتتور الش ترائص
المجهرية الممثتلة للصخور المدروسة مك وصفها البتروررافي الموجز).
بتروغرافية الصخور البازلتية في منطقة الرستن – غربي حماة:

تلون تتا
الصتتخر ذو لتتون رمتتاد متتزرق إل تتى وستتود ووحيانتتا رمتتاد متتك ت
بأكاسيد الحديد نتيجة الفساد.

الفينوكريس ت  :بنستتبة  % 14-8لألوليفتتين و  % 7-5للبيروكستتين ،متتك
بلتتو ار مستتطحة م تتن البالجيتتوكالز (البت ترادور) بنستتبة عام تتة

%5-3

ووحياناً تكون متا بتين  % 8-5ولكتن فتي ورلتب المقتاطك المدروستة توجتد
فقط بلو ار

األوليفين بنسبة .% 14-8

ورضية الصتخر :بلتو ار

مجهريتة ناعمتة التبلتور (انترستيرتالية  -ووحيانتاً

ميكروليتي تتة) م تتن األوليف تتين والبيروكس تتين م تتك بل تتو ار مجهري تتة متطاول تتة
وموش تتورية م تتن البالجي تتوكالز -البت ترادور (بع تتض بل تتو ار البالجي تتوكالز
تكون مسطحة وتبد تمنطقاً إلى فلدستبار وكثتر صتودية) .وتشت تك نستبة
 %31 - 32متتن حجتتم الصتتخر (حجتتم الصتتخر مطروح تاً من ت مجمتتور
قيمتتة نستتب فل ت از الفينوكريس ت

األعظميتتة متتك قيمتتة نستتب الف اررتتا )

وتركيبهت تتا كمت تتا يلت تتي :بلت تتو ار وجهيت تتة وتح ت ت

وجهيت تتة (ال وجهيت تتة) مت تتن

األوليفتتين بأبعتتاد ،0.4-0.01 mmبلتتو ار ال وجهيتتة متتن البيروكستتين
بأبع تتاد mm

 ،0.2-0.01وبل تتو ار موش تتورية متطاول تتة وص تتغير م تتن

البالجيوكالز بأبعاد .0.6-0.01 mm
الفل ت از الثانويتتة( :مارنيتي ت  ،ايلميني ت  ،ونتتاد اًر كالستتي ) بنستتبة تقريبيتتة
.% 6

الف ارر تتا  :ال تخل تتو األرض تتية م تتن بع تتض الف ارر تتا

الص تتغير عشت توائية

الش تتك وبنس تتبة عام تتة م تتن  % 7-4وتك تتون ف تتي وكث تتر األحي تتان ممل تتوا
بترسبا

كلسية ثانوية و/وو زيوليتية وناد اًر ما تكون فاررة.

الزجاج البركاني :قاتم اللون تتراو ما بين . % 10-5

درج ت تتة الفس ت تتاد :متوس ت تتطة إل ت تتى درج ت تتة تح ت تتو بل ت تتو ار األوليف ت تتين إلت ت تى
ايدينغستتي بشتتك كلتتي  -متتك وضتتو التلت تتون بأكاستتيد الحديتتد  -وتش ت تك
بعض الفل از الزيوليتية.
غغددة فغغي منطقغغة الرسغغتن – غربغغغي
األنغغواع البازلتيغغة التروغرافيغغة المحغ ّ
حماة
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بازلت أوليفيني-أوجيتي

بازلت أوليفيني

بازلت أوليفيني-بالجيوكالزي
بتروغرافية الصخور البازلتية في منطقة جرجناز – أبو الظهور:

تلون تتا
الصتتخر ذو لتتون رمتتاد متتزرق إل تتى وستتود ووحيانتتا رمتتاد متتك ت

بأكاسيد الحديد.

غغددة فغغغي منطقغغغة جرجنغغغاز – أبغغغو
األنغغغواع البازلتيغغغة التروغرافيغغغة المحغ ّ

الظهور

الفينوكريست ت ت ت  :بنس ت ت تتبة  % 15-12لألوليف ت ت تتين و  % 7-3للبيروكس ت ت تتين
ولكتتن فتتي ورلتتب المقتتاطك المدروستتة توجتتد فقتتط بلتتو ار األوليفتتين بنستتبة
.% 14-8
ورضت ت ت تتية الصت ت ت تتخر :ناعمت ت ت تتة التبلت ت ت تتور (انترست ت ت تتيرتالية) مت ت ت تتن األوليفت ت ت تتين
والبيروكسين مك بلو ار مجهرية متطاولة وموشتورية متن البالجيتوكالز-
البرادور (بعض بلو ار البالجيوكالز تكون مسطحة وتبتد تمنطقتاً إلتى

فلدسبار وكثر صتودية) .وتشت تك نستبة  % 31 - 32متن حجتم الصتخر

(حجت تم الص تتخر مطروحت تاً منت ت مجم تتور قيم تتة نس تتب فلت ت از الفينوكريست ت

األعظميتتة متتك قيمتتة نستتب الف اررتتا ) وتركيهتتا كمتتايلي :بلتتو ار وجهيتتة
وتحت ت

وجهي تتة (ال وجهي تتة) م تتن األوليف تتين بأبع تتاد mm

،0.4-0.01

بازلت أوليفيني

بلتتو ار ال وجهيتتة متتن البيروكستتين بأبعتتاد  ،0.2-0.01 mmوبلتتو ار
موشورية متطاولة وصغير من البالجيوكالز بأبعاد .0.6-0.01mm
الفل از الثانوية( :مارنيتي  ،ايلميني  ،وناد اًر كالسي ) بنسبة .% 7-5
الف ارر تتا  :ال تخل تتو األرض تتية م تتن بع تتض الف ارر تتا

الص تتغير عشت توائية

الش تتك وبنس تتبة عام تتة م تتن  % 5-2وتك تتون ف تتي وكث تتر األحي تتان ممل تتوا
بترسبا

كلسية ثانوية و/وو زيوليتية وناد اًر ما تكون فاررة.

الزجاج البركاني :قاتم اللون تتراو ما بين . %7-6

درج ت تتة الفس ت تتاد :متوس ت تتطة إل ت تتى درج ت تتة تح ت تتو بل ت تتو ار األوليف ت تتين إل ت تتى
ايدينغستتي بشتتك كلتتي وحيان تاً  -متتك وضتتو التلت تتون بأكاستتيد الحديتتد -
وتش تك بعض الفل از الزيوليتية.
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كيميائية الصخور البازلتية قيد ا
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وتعني تحديد طبيعة المه الذ تعود ل الصخور البازلتية المدروسة.

ه تتو ( %5.71ف تتي منطق تتة الرس تتتن – ررب تتي حم تتا ) ،وم تتا ف تتي منطق تتة

تتمثتت ت الص تتخور البازلتي تتة المدروس تتة والعائ تتد للني تتوجين ب تتأنوار ص تتخرية

جرجنتتاز – وبتتو الظهتتور فيكتتون وسط تتي مغنيزي تتة الصتتخور والممثتلتتة بت ت

مختلفتتة بتروررافي تاً لكنهتتا متقاربتتة فتتي تركيبهتتا الكيميتتائي (بغتتض النظتتر
عتتن االختتتال

المكون تتة
فتتي طبيعتتة البني تتة الناميتتة وو الناعمتتة للبلتتو ار
ت

للص تتخر) م تتك المالحت تتظة :ون وسطت تتي مغنيزيت تتة الص تتخور والممثتل تتة ب ت ت

 118عينتة مدروستتة هتو  % 27.5ووستطي محتتوم ووكستيد المغنيزيتوم

 88عينتتة مدروستتة هتتو % 31.33ووستتطي محتتتوم ووكستتيد المغنيزيتتوم

هو . %6.66
انظر الجدو – رقم ( 1التركيب الكيميائي للصتخور البازلتيتة المدروستة
(  ))N2واألشكا رقم –  1و .2
b

الجدول رقم –  :0التركيب الكيميائي للصخور البازلتية المدروسة ( )N2bوبعض خصائصها التركيبية (على اختالف أنواعها وعلى اختالف
مواقع انتشارها ضمن منطقة الرستن).

نفتذ

التحالي الكيميائية (بالفلور والتحلي الرطب) في مخابر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثرو المعدنية – وزار النفط والثرو المعدنية – دمشق،
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والتحاليل ضمن الحدود المسموح بها عالميا.
تابع الجدول رقم  :0 -التركيب الكيميائي للصخور البازلتية المدروسة (  )N2وبعض خصائصها التركيبية (على اختالف أنواعها وعلى اختالف
b

مواقع انتشارها ضمن منطقة جرجناز).

التحالي الكيميائية (بالفلور والتحلي الرطب) في مخابر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثرو المعدنية – وزار النفط والثرو المعدنية – دمشق،

نفتذ
والتحالي ضمن الحدود المسمو بها عالمياً.
وفيما يلي مخططا

222

التصني

لعينا

كال المنطقتين ،الشك رقم – ( 0و ،ب ،و ):
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الشكل رقم  2-أ

الشكل رقم –  2ب
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الشكل رقم –  2ت

الشكل رقم – ( 2أ ,ب ,وت) :مقارنة نتائج التصنيف الكيميائي للصخور البازلتية في منطقتي الرستن وجرجناز.
يوض تتص الج تتدو الت تتالي (الج تتدو رق تتم  )0 -مقارن تتة التركي تتب الكيمي تتائي
ت
الرس ت تتتن وجرجن ت تتاز م ت تتك
تة
ت
ت
ق
منط
تمن
ت
ت
ض
تة
ت
ت
س
المدرو
تة
ت
ت
ي
لت
ز
البا
تخور
ت
ت
للص
ت
التركي تتب الكيمي تتائي ل تتبعض األنت توار البتروررافي تتة ف تتي مختلت ت

البركاني تتة البازلتي تتة (الكتل تتة  )%حي تتث تتط تتابق م تتك ص تتخور التفريت ت

-

بازل .

الص تتخور

الرستن وجرجناز مع التركيب الكيميائي لبعض األنواع
الجدول رقم  :2 -مقارنة التركيب الكيميائي للصخور البازلتية المدروسة ضمن منطقة ّ
البتروغرافية في مختلف الصخور البركانية البازلتية (الكتلة .)%
مجموعة الصخور البازلتية

مجموعة الصخور

(جرجناز)

البازلتية (الرستن)

تيفريت-بازلت

تيفريت -بازلت

47.8-43.46
2.35-0.74
20.2-14.61
15.6-11.2
9.5-3.02
18.92-9.1
3.4-1.4
1.8-0.3

49.86-41.93
2.93-0.87
21.35-12.46
20-12.80
9.07-2.77
11.81-9.11
5.74-0.8
1.5-0.38

مجموعة الصخور القلوية
تيفري  -بازل
48-43
3-0.5
23-14
15-7
6-1
10-4
9-3
3-1.5

منشئية الصخور البازلتية المدروسة  -المرافقة النهدام ال اب:

تميز الصفيحة العربية بوجتود نتوعين متن الفعاليتة البركانيتة وبمضتمون
ت
جيودينتتاميكي متميتتز (حستتب المرجعيتتا العلميتتة الكثيتتر ) ،فهنتتا بركنغغة

مبكغغرة علتتى عالقتتة مباشتتر متتك انفتتتا البحتتر األحمتتر وبركنغغة متجغغددة

تر فت تتي العربيت تتة الست تتعودية ،األردن،
وكثيفت تتة تمثل ت ت فت تتي مجموعت تتة الحت ت تا
وسورية وهي بركنة ضمن صفيحية.

222

مجموعة الصخور العادية
بيكري  -بازل

المجموعة
األنوار البتروررافية

46-42
2.5-0.6
14-5
21-11
24-12
12-5
2-0.4
0.6-0.1

األكاسيد
SiO2
TiO2
AL2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O

تتمركتتز البركنتتة المبكتتر علتتى امتتتداد الهتتامش العربتتي بكثافتتة عاليتتة جتتداً

نتيجتتة للتغي ت ار فتتي اتجتتاي الجهتتود التتتي خضتتع
يضت تتا

لهتتا الصتتفيحة العربيتتة

إلت تتى ذل ت ت تح ت تريض الجهت تتود الليتوست تتفيرية الناتجت تتة عت تتن حركت تتة

الص تتفيحة العربي تتة واألو ارس تتية عل تتى امت تتداد الف تتالق المح ت تتو وعليت ت فت ت ن
انفتا انهدام البحر األحمر هو على عالقة مك حركتة الصتفيحة العربيتة
نح تتو الش تتما وال تتذ يمك تتن النظ تتر إليت ت ك تتدلي مرش تتد م تتن خ تتال دور
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االنزالق الجانبي اليسار للفالق المحتو

(Giannerini et al .1988

) ،والص تتفيحة العربي تتة ه تتي موض تتك فعالي تتة بركاني تتة متج تتدد من تتذ /10/

توج تتد ع تتد فرض تتيا

علمي تتة مختلف تتة ف تتي مج تتا تفس تتير ود ارس تتة منش تتأ

مليتون ستنة ) (Camp et Roobol 1991وتتميغز بمجموعغة البحغر

ووص ت المارمتتا البازلتيتتة لك غ ّن أكثرهغغا قب غوال لغغدج الجيولغغوجيين وعلمغغا
البراكين و الزالزل هي أن الماغما البازلتية القلويغة تنشغأ وتتشغكل مغن

).(Vaumas, 1957,Mc Guire et Bohannon 1989

من النواحي الكيميائية والمينرالوجية والبتروغرافية في صغخور البازلغت

األحمر من حيث تقارب قلويتها وتجغددها وأنهغا بركنغة ضغمن صغفيحية
ترافق االنهتدام فتي ستورية بنشتاط بركتاني كبيتر مغن النغوع القلغوي  -فتي

عمليات االنصهار الجزئغي للمعطغف العلغوي مغع حغدوث ت يغرات طفيفغة

األوليفينغغغغي القلغغغغوي وأن لغغغغد يغغغغيدي لتبغغغغاين فغغغغي قغغغغيم نسغغغغب فلغغغغزات

األردن والستتعودية (-Jarrar et al.1983 -Ghent et at1980

الفينوكريسغغت (األوليفغغين ,البيروكسغغين ,والبالجيغغوكالز) عنغغد الصغغعود

االنكستا ار العالميتة الكبيتر متن نتور

فغغغغي التركيغغغغب الكيميغغغغائي (عتقغغغغي وسغغغغيدا  , 0991دراسغغغغة الصغغغغخور

 ) Bord, 1993 - JARRA ,1985منتذ م ارحت النهتوض والتشتك
وحتى العصر الحديث وذل ككت

االنهتداما (.(BILAL – Camp et al1992 - Barrat 1991
et al 2001
تنتشر صخور ونواتج البركنة البليوسينية في المناطق السورية والتغي
تعكغغا الفعاليغغات البركانيغغة القلويغغة التغغي تميغغز ه غ ا المرحلغغة (ومنهغغا

الصغغغخور البازلتيغغغة فغغغي منطقغغغة الدراسغغغة) وقغغغد ارتبطغغغت ارتباطغغغا وثيقغغغا

بأنظمغغغة الفوالغغغق اإلقليميغغغة حيغغغث صغغغعدت الماغمغغغا عبغغغر األقنيغغغة التغغغي
تشغغكلت فغغي نقغغاط تقغغاطع االتجاهغغات التكتونيغغة الرئيسغغة فغغي المنطقغغة

باإلضغغافة إلغغى نقغغاط تقغغاطع الفوالغغق الرئيسغغة مغغع فوالغغق االنهغغدام ,وقغغد
تغغدفقت مغغن شغغقوق بركانيغغة عديغغدة أو فوهغغات بركانيغغة منفغغردة (رقيغغة

.)0991
تبين

الخصائ

الكيميائية والتركيبيتة ون  %11متن الصتخور البركانيتة

هتتي عبتتار عتتن صتتخور بازلتيتتة متوستتطة القلويتتة بشتتك عتتام ،ورالب تاً متتا
تكون على شك انستكابا

وولستنة بازلتيتة ناتجتة عتن بتراكين شتقية و/وو

مركزية ( مزيد شر .) 0228 ،0222 -
تثب ت

نت تتائج د ارس تتتنا المكتبي تتة والحقليتتة ون الص تتخور البازلت ت

المدروس تتة

تع ت تتود لبركن ت تتة متوس ت تتطة القلوي ت تتة ومارم ت تتا منخفض ت تتة التم ت تتايز (األنت ت توار
البتروررافيتتة المحت تتدد ونتتتائج إستتقاط التحاليت الكيميائيتتة علتتى مخططتتا

التصت تتني

مي ت تز هت تتذي البركنت تتة االنهت تتداما
العالميت تتة المختلفت تتة) .ت ت

التباعد وتنتشر على شك انسكابا

بطيئت تتة

بازلتيتة فتي منطقتة الد ارستة ( بركنتة

م ت تتن الن ت تتور الت ت تتدفقي ،وال ت تتنمط متوس ت تتط القلوي ت تتة والطبيع ت تتة الص ت تتودية –
البوتاسية ).
د ارستتنا البتروررافيتتة والجيوكيميائيتتة ون معظتتم االنستتكابا

التركيت تتب ومتوست تتطة القلويت تتة وتميت تتز انهت تتداما
منخفضت تتة التمت تتايز ،وقت تتد لعب ت ت

وساستتية

بطيئت تتة التباعت تتد ومارمت تتا

طريقت تتة توضت تتك الصت تتخور البازلتيت تتة فت تتي

مواقعها دو اًر هاماً فتي بنيتهتا ومقتاييس ووشتكا مكوناتهتا ،حيتث ونهتا قتد

وختتذ

وشتتكا االنستتكابا

وو األرطيتتة وهتتذا يشتتير إلتتى ونهتتا متتن النتتور

التت تتدفقي ( االنست تتكابي ) وون الصت تتخور البازلتيت تتة المتكشت تتفة فت تتي منطقت تتة
الدراسة  -بشك عام  -هي من البازل

األوليفيني القلو .

الناحية المنشئية :

تؤكت تتد الد ارست تتا

األولية قد تشكل

المرجعيت تتة باعتق ت تاد كثيت تتر مت تتن البترولت تتوجيين ون المه ت ت
باالنصتهار الجزئتي للمعطت

العلتو

البركانية).

لقتتد وشتتار ( )Green and Ringywood- 1967ون المهت البتتازلتي
األوليفينت تتي القلت تتو الت تتذ تشت تتك باالنصت تتهار الجزئت تتي للمعط ت ت
البيريتدوتيتي قتد تجمتتك بكميتا

كبيتتر فتي المعطت

العلت تتو

العلتتو وو فتي القشتتر

األولتي ويمكتن
األرضية في رر مهليتة كبيتر بعيتد عتن مكتان تشتكلها ت
ون يكون ذل قتد حصت نتيجتة لجهتود تكتونيتة عاليتة جتداً وو ذا منشتأ
عمي تتق ترافقت ت

م تتك كس تتور عميق تتة وص تتاب

االنهتتدام العرب تي الفريقتتي ووعط ت
إلى تخفي
المعطت ت

وعم تتاق الركي تتز م تتك تط تتور

بالتتتالي ضتتغوط وح ت ار ار عاليتتة ود

الضغط عن الجسم البيريدوتيتي اللدن فتي القستم العلتو متن
مم تتا ودم إل تتى انص تتهار جزئ تتي لص تتخوري اوال تتى دخ تتو المهت ت

المنصتتهر المتشتتكلة عبتتر هتتذي الكستتور التتتي شتتكل

بتتنفس الوقت

قن توا

ناقلتتة للمارمتتا بتتين القستتم العلتتو المنصتتهر وبتتين الغتتر المهليتتة تح ت
الست تتطحية والحق ت تاً بت تتين الغت تتر المهليت تتة نفست تتها وبت تتين م اركت تتز االنت تتدفار
البرك تتاني عل تتى الس تتطص ،ويمك تتن (بروين تتا وباالعتم تتاد عل تتى تقري تتر الوح تتد

المهنيتتة – عتقي،ستتيدا ،بتتال  )1181االعتقتتاد ون عمتتق تشتتك مختلت
التش تتكيال

البركاني تتة ك تتان متوافقت تاً م تتك العم تتق ال تتذ ب تتدو

المكون تتة له تتذي التش تتكيال

فيت ت الفلت ت از

ب تتالتبلور .ويمكنن تتا االفتت تراض بش تتك وول تتي ون

عمت تتق تش ت ت تك المارمت تتا الست تتورية يت ت تراو بت تتين  12-11كت تتم و ست تتيطر

ض تتغوط تتت تراو ب تتين  1 -2.2كيلوب تتار وق تتيم ح ارري تتة عالي تتة تتت تراو ب تتين
 1022-1122درجتتة مئويتتة ،وون المصتتهور المارمتتاتي النتتاتج مؤل ت
م ت تتن الص ت تتخور البازلتي ت تتة والمت ت تواد الطي ت تتار ومت ت تا تبق ت تتى م ت تتن المص ت تتهور

البترولوجيا المنشئية للصخور البازلتية قيد الد ارسة:
تبينت

إلغغى سغغطر األرض بسغغرعة مغغع أقغغل النسغغب مغغن الت يغرات أو التعغغديالت

( Bultitude

) ،and Green , 1971; Kushiro, 1969; Ohara,1968حيتث

البيريدوتيتي.
تشير األعما التجريبية على إمكانية اقتتالر المهت البازلتيتة القلويتة متن
نطاق السترعا

الضتعيفة علتى عمتق تقريبتي  15 –85كتم  12 -كيلتو

بار بمعد انصهار جزئي بحدود  ،%5وبمعتد  % 12فتتي الليثوستفير
علتى عمتق  12 – 22كتم  03 –11كيلوبتار)  .(Green,1970كمتا
يمك تتن للبازلت ت

ون يك تتون نتاجت تاً مباشت ت اًر لالنص تتهار الجزئ تتي وو لتفاضت ت

مصهور وولي بيكريتي التركيب ).) Bender, 1968
نتتذكر هنتتا ون الحركتتا

التكتونيتتة االنزالقيتتة والشتتدية وفوالتتق االنفتتتا متتك

الفوالق الريشية والقصية المتقاطعة مك فوالتق االنهتدام الرئيستية قتد لعبت
دو اًر مهم تاً فتتي تتتدفق المارمتتا عبتتر الكستتور واألقنيتتة البركانيتتة وفتتي رفتتد
هتتذي الكستتور بالمزيتتد متتن الشتتقوق والقن توا

المغذيتتة والمرتبطتتة بالغرف تتة
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المهلي ت تتة مباش ت تتر  ،األم ت تتر ال ت تتذ وعط ت تتى ه ت تتذي االس ت تتتم اررية للنش ت تتاطا

بتحت تتر المعط ت ت

البركانية النيوجنية (عتقي -1138 ،حاطوم.)1110 ،

وبثبا

إن المهت ت ت ت البازلتي ت ت تتة لبت ت ت تراكين البليوس ت ت تتين األعل ت ت تتى والرب ت ت تتاعي األس ت ت تتف

ب ت تدون قت ت

والحاضنة لصخور الليثوسفير في سورية قد تشتكل

العلت تتو فت تتي ست تتورية صت تتعوداً باتجت تتاي ست تتطص األرض

حرار خاضعاً النصهار جزئي خال تقتدم عمليتة إ ازلتة الضتغط
( ارتف تتار المعطت ت

بتي تتا ار الحم تتالن  -معطي تتا

الش تتركة

باالنصتهار الجزئتي
انص تتهار

الستتورية للتتنفط) متتا يؤكتتد وجهتتة نظرنتتا ويض تاً بحركيتتة المعط ت

وتقببت ت ت باتج ت تتاي الش ت تتما بش ت تتك يتواف ت تتق م ت تتك حرك ت تتة الص ت تتفيحة العربي ت تتة

منخفضة )  ،)Uchuju, 1990متك مالحظتة ون معتد االنصتهار كتان

والتكتونيت ت الع تتام للمنطق تتة ( يؤك تتد ذلت ت ويضت تاً ازدي تتاد س تتماكا

القش تتر

للمعطت ت

العل تتو األرض تتي الليرزوليت تتي  -الس تتبينيلي ب تتدرجا

وكثر تقدماً في البليوسين األعلتى والتذ تتميتز صتخوري البازلتيتة بحتدوث
التبلور المج وز بدرجا

تعتبتتر المعطيتتا

مختلفة.

المنشتتئية التتتي تتتم التوص ت إليهتتا بمثابتتة نتتتائج تعتتالج

األرضتتية باتجتتاي الغتترب والتتتي تضتتع

العلتتو

حركتتة وفعاليتتة ديتتابير المعط ت

العلو ).
يظهغر الشغكل رقغم –  TiO2( - 3بداللغة (Muller - AL2O3

ألو مر منشتئية الصتخور البازلتيتة فتي منطقتة الد ارستة وبمتا يتوافتق متك
وعمارهتتا المطلقتتة  )Sharkov et al ,2006( k/Arوون عمليتتة

طغط التصغنيف الجيودينغاميكي للصغخور
and Groves;1993مخ ّ

البركانيغغة أن الصغغخور البازلتيغغة القلويغغة قغغد تشغغكلت مغغن بركنغغة ضغغمن

متتك تطتتور البنتتى االنهداميتتة االنفتاحيتتة

صغغفيحية ,وعليغغه فقغغد تشغغكلت الصغغخور البازلتيغغة القلويغغة فغغي منطقغغة

حيث تنتهي عمليتة تشتك االنهتدام بظهتور بركنتة قلويتة مرتبطتة بتالفوالق

وتفاضغغل منخفضغغة ,كمغغا هغغو األمغغر عليغغه فغغي الطغغرف الشغغرقي ال نهغغدام

البركنتتة فتتي المنطقتتة قتتد ارتبط ت

لليثوس تتفير متوافق تتة م تتك حرك تتة المعطت ت

العل تتو وتقببت ت باتج تتاي الس تتطص،

التباعدي تتة الش تتدية متوافق تتة م تتك نه تتوض المعطت ت
جه تتود ش تتدية ود

لحرك تتا

األرضتتية وستتبب

انصتتهار جزئي تاً للمعطت

الليرزولي ت

العل تتو  ،م تتا ن تتتج عنت ت

س تتطحية جانبي تتة م تتك تمط تتط وترق تتق للقش تتر
العلتتو حصت ضتتمن نطتتاق

الستتبينيلي بضتتغط وق ت متتن ( )02كيلتتو بتتار وح ترار وق ت متتن

( )1222درجتتة مئويتتة ،وهتتذا النطتتاق يمث ت عمتتق تشتتك ومنشتتأ المه ت
البازلتيتتة وهتتو العمتتق التتذ تحتتدث في ت عمليتتة إعتتاد الت توازن بعتتد وو متتن
ختتال االنصتتهار متتن جهتتة ثانيتتة (تركمتتاني .)0222 ،يتتدعو لالفت تراض

الدراسغغة نتيجغغة االنصغغهار الجزئغغي للمعطغغف العلغغوي بغغدرجات انصغغهار
ال غغغغاب وفغغغغي منغغغغاطق كثيغغغغرة مغغغغن العغغغغالم:

;1968

(O'Hara,

) Kushiro, 1969; Bultitude and Green, 1971وهغغي

صغغخور بازلتيغغة ات طبيعغغة صغغودية -بوتاسغغية قريبغغة فغغي خصائصغغها
البترولوجيغغة مغغن خصغغائص الصغغخور البازلتيغغة فغغي جنغغوب سغغورية -
نمغغغو

بركنغغغة ضغغغمن قاريغغغة (تركمغغغاني – )2119 - 2111 ,حيغغغث

يشير الرمزان الكبيران على الشكل إلى حقل انتشار معظم العينات.

الشكل رقم –  :3مخطط التصنيف الجيوديناميكي للصخور المدروسة بداللة  TiO2و.(Muller and Groves;1993,( AL2O3
الناحية البتروغرافية:

إن معظتتم العينتتا

البازلتيتتة المدروستتة تحت

البالجيتتوكالز وبلتتو ار ناعمتتة متتن األوليفتتين والبيروكستتين وخاصتتة ،كمتتا
المجهتتر تشتتير بتتأن البازلت
(بلتو ار واضتحة

ذو بنية حبيبيتة مجهريتة اوابريتة مؤلفتة متن :فينوكريست
تور صتتغير ال تتترم بتتالعين المجتترد تش ت تك
الشتتك وكبيتتر ومنعزلتتة) وبلت ا

األرضتية الميكروليتيتة ،حيتث نالحتظ وجتود بلتو ار صتغير متطاولتة متتن

221

وب تتد
الفرارا

بع تتض العين تتا

المدروس تتة خص تتائ

ثانوي تتة وخ تترم مثت ت وج تتود

الممتلئة بفل از ثانوية (رالباً من الكالسي

الناحية الكيميائية:

ووحياناً الزيولي ).
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يت تتد التركيت تتب الكيميت تتائي للصت تتخور البازلتيت تتة المدروست تتة ونهت تتا متوست تتطة

وب تتد

القلوية ومن النتور الصتود – البوتاستي متا يتوافتق متك األنمتاط البازلتيتة

المكونة لمختل

في مناطق مختلفة من العالم ( Suwa et al.1976; Sobolev et al

األو بسيطرت وبفسادي وتحوالتت إلتى إيدنغستي

.).1988

إلى درجة تش تك وكاسيد الحديد المختلفتة ووكاستيد الحديتد المائيتة ،حيتث

تتميت تتز جميت تتك الفل ت ت از الموجت تتود فت تتي الصت تتخور المدروست تتة بأنهت تتا ذا

معظ تتم العين تتا

تحت توال

كيميائي تتة الحق تتة حي تتث تباينت ت

الصخور البازلتية بدرجا

الفلت ت از

فستادها ،وفلتز األوليفتين هتو
بشتك عتام (وقتد يصت

يبتتدو التح تتو م تتن األطت ت ار

الخارجي تتة للبل تتور وو اعتب تتا اًر م تتن التش تتققا

ووالً بالتش ت تتك متوض ت تتعاً بفعت ت ت الثقال ت تتة حي ت تتث تغتن ت تتي الالف ت تتا ب ت تتاألوليفين

لدرجت ت تتة تش ت ت ت تك انبثاقت ت تتا

مغنيتيتي ت ت تة ،ويلت ت تتي ذل ت ت ت فست ت تتاد البيروكست ت تتين

مارما وخرم فقير نسبياً ببلو ار األوليفتين الفينوكريست  ،وهتذا متا لتوحظ

بلورات حسب ستطو االنفصتام وو بحستب الستطو الخارجيتة للبلتور  ،ثتم

ح ار ار

عالية التشك (مك انخفاض درجة المه يبدو األوليفتين المتبلتور

الفينوكريست ت

م تتا ي تتؤد لع تتدم التت توازن ف تتي المص تتهور المغم تتاتي وتشت ت تك

حقلياً بوضو في المقاطك المرفوعة عند االنتقا من البازلت

القلو والذ تزيد نسبة بلتو ار األوليفتين الفينوكريست
 % )8إلتتى بازل ت

األوليفينتي

فيت عتن ( – 14

ووليفينتتي  -ووجيتتتي قلتتو ال تزيتتد فيهتتا نستتبة بلتتو ار

التتتي تظهتتر وحيان تاً فتتي بلتتو ار األوليفتتين ويكتتون التحتتو جزئي تاً وو كلي تاً
(األوجيت ت ) وهت تتو الفل تتز المست تتيطر الث تتاني كفينوكريس ت ت

ويتمرك تتز فست تتاد

تبت تتدو بالفست تتاد بلت تتو ار البالجيت تتوكالز األكثت تتر مقاوم ت تة لعوام ت ت التجويت تتة،
وبعدها الزجاج البركاني.
وهكتذا ،يحصت تبلتتور مجت وز مهتم لفلت از األوليفتين والبيروكستين( الفلت از

األوليفين عن ( . % ) 6 – 5

القاتم تتة) مس تتتهلكة Mg

Fe,

 Ti,م تتن المارم تتا األم خ تتال تط تتور

يستمر التبلور للمصدر المارمتاتي فتي الغرفتة المهليتة فتي الطتور الثتاني

المص تتهور المارمت تاتي (

and

;Cox

متتا يتتؤد لتبلتتور وانفصتتا بلتتو ار البيروكستتين ويتبعهتتا تبلتتور وانفصتتا

 )Goles;1985مشتتكلة فل ت از البازل ت  .الحق تاً ،ومتتك تطتتور المصتتهور

بلتتو ار البالجيتتوكالز وهغغغ ا مغغغا ظهغغغر فغغغي نتائجنغغغا (تنغ ّغغوع بتروغرافغغغي:
بازلغغغت أوليفينغغغي قلغغغوي ,بازلغغغت أوليفينغغغي  -أوجيتغغغي قلغغغوي ,وبازلغغغت
أوليفينغغي – بالجيغغوكالزي قلغغوي بحسغغب موقغغع وعمغغق ال رفغغة المهليغغة

وشغغروط حغغدوث التبلغغور وقيم غة الضغ ط السغغائد فيهغغا – وعلغغى اخغغتالف
الموقع ما بين منطقة الرستن ومنطقة جرجناز).

يؤكتتد ) )Sharkov et al, 2006ون بلتتو ار األوليفتتين هتتي البلتتو ار
األكثتتر وفتتر فتتي الصتتخور البركانيتتة الستتورية يليهتتا بلتتو ار البيروكستتين
وبكميا

قليلة البالجيوكالز وهذا يدعم ما ذكر.

Prestvike

1980,

المارمتتاتي يحص ت تمتتايز هتتام آختتر متمث ت بتتالطور الفينوكريستتتي حيتتث
يظهتر الشتتك رقتتم –  2العالقتتة العكستتية بتتين  Mgوبتتين العناصتترAl
 Na, K,متا يتؤد لتشت تك بلتو ار البالجيتوكالز فتي المارمتا األساستية

(كمتتا تتتؤد عمليتتة تبلتتور األط توار الغنيتتة بالحديتتد والمنغنيتتز إلتتى زيتتاد

تز
الستيليكا  ،كتذل تتؤد إلتى زيتاد  ) Na, Kوهتذي اآلليتة للتبلتور المج تو
هي التي تشر التغي ار الكيميائيتة ومنعكستاتها علتى التن تتور البترور ارفتي
(دعم لتفسير ظهور بلورات البالجيغوكالز – فغي منطقغة الرسغتن حيغث
نسبة القلويات أعلى مما هي عليه في جرجناز  -حيث يشغير الرمغزان
الكبيغغغغغغران علغغغغغغى الشغغغغغغكل إلغغغغغغغى حقغغغغغغل انتشغغغغغغار معظغغغغغغم العينغغغغغغغات).

الشكل رقم –  :4العالقة العكسية بين َ MgOو Al2O3
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(دعتتم لتفستتير ظهتتور بلتتو ار البالجيتتوكالز – فتتي منطقتتة الرستتتن حيتتث
نستتبة القلويتتا

وعلتتى ممتتا هتتي علي ت فتتي جرجنتتاز وون عتتدد النمتتاذج

المسقطة يمث وسطي التركيب للعينا
تبل تتور فلت ت از البازلت ت
عمق  15 -10كم وتح

ونواعه ت تتا

ف تتي ررف تتة مهلي تتة متوض تتعة عل تتى

حرار  1000درجة مئوية وضغط بحوالي 5

تطتتور

 – 3كيلو بار يتوافق مك العمق – وهي تشتك آختر م ارحت المهت قبت
الظهتتور علتتى الستتطص (و توج تد ررفتتة مهليتتة واحتتد هتتي التتتي وعط ت
المنتجت تتا

القلويا .
٭ ُح ت ت تتدد نم ت تتط الص ت تتخور البازلتي ت تتة المدروس ت تتة (عل ت تتى اخ ت تتتال
واختال مواقك انتشارها) بالنمط القلو متن النتور الصتود – البوتاستي

الفينوكريست ت

المدروسة)

٭ تتمي تتز الص تتخور البازلتي تتة المدروس تتة بفق تتر ف تتي الس تتيليكا واعت تتدا ف تتي

البركانيت تتة ،إال ون الكست تتور الريشت تتية التت تتي لعب ت ت

دور األقنيت تتة

(متوستتط القلويتتة بشتتك عتتام) دون مالحظتتة تفاضت يتتذكر ،وذا
بالمنحى الحديد  -المنغنيز .
٭ تش تتكل

الص تتخور البازلتي تتة المدروس تتة باالنص تتهار الجزئ تتي للمعطت ت
انص تتهار وتفاضت ت منخفض تتة وقريب تتة ف تتي خصائص تتها

العل تتو وب تتدرجا

الصخور البازلتية في جنوب ستورية ( نمتوذج

الناقل تتة للمارم تتا المنص تتهر م تتن الغرف تتة المهلي تتة وحت تتى الس تتطص تالحقت ت

البترولوجية من خصائ

واستتتمر بعتتد االنستتكاب ومتتك استتتمرار التطتتور الجيوتكتتتوني لالنهتتدام،

لبركنة ضمن صفيحية).

األمتتر التتذ كتتان يتتؤد متتن وجهتتة نظرنتتا لتغييتتر مستتار األقنيتتة الناقلتتة

٭ تشك المنطقة إقليمياً امتداداً لمنطقة االنهدام من حيتث طبيعتة القشتر

للمارمتتا اعتبتتا اًر متتن الغرفتتة المهليتتة وو متتن األقنيتتة التابعتتة لهتتا فتتي نقتتاط

التت تتي هت تتي قشت تتر قاريت تتة طبق ت تاً لمعطيت تتا

نالحتظ بالمقارنتتة ون نتائجنتتا متقاربتتة متك مثيالتهتتا متتن الصتتخور البازلتيتتة

٭ لع تتب توض تتك الص تتخور البازلتي تتة ف تتي مواقعهت تا دو اًر مهمت تاً ف تتي بنيته تتا

تقاطك تل الكسور).

فت تتي رقعت تتة الحصت تتن وهضت تتبة شت تتين  -برشت تتين المرافقت تتة لالنهت تتدام (جت تتا
عجيمان ونبي الياس جم . )1181 -

مواقت تتك انتشت تتارها ،وهت تتي :بازل ت ت

(ووليفين ت تي ،ووليفينت تتي -

ووجيتي ،وووليفيني – بالجيوكالز ) قلو .
٭ التركيتتب الكيميتتائي للصتتخور البازلتيتتة المدروستتة هتتو تركيتتب كيميتتائي
النظتتر عتتن االختتتال
متقتتارب بغتتض ت

المكاني.

توزعهتتا
فتتي تنوعهتتا البترور ارفتتي و ت

المصادر

 -1وعمتتا فتترق المستتص الجيولتتوجي2002 - 2001.

ضتتمن رقعتتتي

وشتتكا

وو األرطية البازلتية وهذا يشير إلى ونهتا متن النتور التتدفقي،

وتميز االنهداما

تقدم ه ا الدراسة مجموعة نتائج جديدة ,نوجزها بما يلي:
ّ
٭ تتمثت الصتخور البازلتيتة المدروستة بتأنوار صتخرية مختلفتة بتروررافيتاً

.

ومقتتاييس ووشتتكا مكوناتهتتا حيتتث إن هتتذي الصتتخور قتتد وختتذ
االنسكابا

االستنتاجات:

علت تتى اخت تتتال

الرئيسية للبازل

التحالي ت ت الكيميائيت تتة للعناصت تتر

بطيئة التباعد.

تمي تتز منطق تتة الد ارس تتة بغي تتاب المخ تتاريط البركاني تتة تأكي تتداً عل تتى ونه تتا
٭ ت
اس ت تتتم ار اًر النس ت تتكابا

بازلت ت ت

هض ت تتبة ش ت تتين – برش ت تتين باتج ت تتاي الش ت تترق

شقية محلتية.
والشما الشرقي مضافاً إليها احتما وجود بركنة ت

التوصيات:

 -ربتتط معطيتتا

البركنتتة فتتي المنطقتتة المدروستتة متتك معطيتتا

البركنتتة

في هضبة شين – برشين.
التوسك في منطقة الدراسة وبشك إقليمي متن وجت فهتم آليتة البركنتة
ت
فتتي منطقتتة وستتط وشتتما رتترب ستتورية وعالقتهتتا باالنهتتدام بشتتك ومثت .
 -7حبي تتب  .مص تتطفى ( )0225د ارس تتة التوض تتعا

البازلتي تتة المنتش تتر

جرجن ت ت تتاز ووب ت ت تتو الظه ت ت تتور (مقي ت ت تتاس  .)1/ 52222المؤسس ت ت تتة العام ت ت تتة

الرستتتن (بتروررافي تاً – كيميائي تاً) .المؤسستتة
ضتتمن رقعتتتي ررب تي حمتتا و ت
العامة للجيولوجيا والثرو المعدنية – دمشق.

 -2وعمتتا فتترق المستتص الجيولتتوجي ضتتمن رقعتتتي الرستتتن ورربتتي حمتتا

 -8حبي تتب  .مص تتطفى ( )0225د ارس تتة التوض تتعا

البازلتي تتة المنتش تتر

 .2004 - 2003المؤسسة العامة للجيولوجيا والثرو المعدنية ،دمشق.

ضتتمن رقعتتتي وبتتو الظهتتور وجرجنتتاز (بتروررافيتاً – كيميائيتاً) .المؤسستتة

للجيولوجيا والثرو المعدنية – دمشق.

 -3بال و ،عتقتي م ،ستيدا  ،تقريتر الد ارستة الجيولوجيتة والبتروررافيتة،

العامة للجيولوجيا والثرو المعدنية – دمشق.

إعداد وحد العم المهني بجامعة دمشق .1181

 -9رقية.محم تتد  )1113( ،تكتوني تتة لبن تتان والج تتزا الغرب تتي م تتن س تتورية

 -4بونيك تتارو 1966 .
حم

الم تتذكر اليض تتاحية  1/200 000للرق تتك:

السلمية.
– طرطوس ،حما – الالذقية ،و ت

 -5تركمت ت ت ت ت ت تتاني  .ر ( )0222 –0222الخصت ت ت ت ت ت تتائ

بتفستتير الصتتور الفضتتائية  -مجلتتة االستشتتعار عتتن بعتتد –العتتدد التاستتك
 -دمشق – تشرين الثاني

الجيولوجي ت ت ت ت ت ت تتة

والمورفولوجيت ت تتة والبتروررافي ت ت تتة والجيوكيميائيت ت تتة والبترولوجي ت ت تتة للص ت ت تتخور

(.)51 -18

 -11شت تتر .مزيد )0222(.البركنت تتة الميت تتزو -ست تتينوزوية فت تتي ست تتورية/
البركنت تتة الكريتاست تتية ./مجلت تتة العلت تتوم الجيولوجيت تتة الست تتورية العت تتدد األو

البركانيتتة ومرافقاتهتتا الفلزيتتة الصتتخرية فتتي األقتتاليم البركانيتتة الس تتورية –

.

منخفض جب العرب ،والغاب.

 -11ش تتر .مزيد )0228(.تط تتور البركن تتة النيوجيني تتة والرباعي تتة فت تتي

 -6حت تاطوم .نزهت ت

( )1110وطروح تتة ماجس تتتير بعنت توان ( بترولوجي تتة

وجيوكيميائي تتة الحشت توا
منطقة شين).
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.02-11

ست تتورية .مجلت تتة العلت تتوم الجيولوجيت تتة الست تتورية – العت تتدد األو .
.01-00

-01
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Abstract
The aim of the present study is to search the origin of basaltic rocks in AL-RASTAN and JARJANAZ region by
the study of its petrographical diversity and chemical composition. Polarized microscope, and X.R.F were
applied. Our data reveal the distribution of three petrographic kinds of basaltic rocks, such as alkaline (olivine,
augetic olivine and plagioclase olivine) basalt – Phenocryst persantage is > 5% (for ol., px., and Pl.). Rocks show
a strict similarity in their chemical composition despite of the local and petrographic variety. These rocks belong
to the sodium -potassic kind of alkaline basaltic rocks, with magnesium (Mg) percentage varies from 15-39% in
AL-RASTAN and 10-45%, in JARJANAZ respectively with Fe-Mg lava development. The absence of volcanic
cones indicates the continuity of basaltic plateau in E, N E directions of Perchin-Chin, with the possibility of
local volcanism.
Keywords: AL-Rastan, Jarjanaz, origin of basaltic rocks, petrographic kinds.
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