
Stratigraphyالطبقاتعلم

تدرسوطبقاتشكلعلىايالمتطبقةالصخوربدراسةيختصالذيالعلموهو

وتعاقبهانيوالزمالجغرافيوتوزيعهاالترسيببيئةايتكوينهاطريقةناحيةمن

.طباقيةوحداتالىتقسيمهاالىاضافةاالخرىالطبقاتمعومضاهاتها

stratumالالتينيةمناالولالمقطعمقطعينمنمكونةStratigraphyاصلان
هذااساسان.الكتابةوتعنياغريقيةgraphiaالثانيوالمقطعطبقةوتعني

هيرسوبيالالصخورفانطبقاتبشكلتكونالتيالصخورعلىيتطبقالعلم

ناريقاتطببشكلتكونصخورايوكذلك،العلمهذالتطبيقاتاالساسيةالمادة

.اومتحولة



:يتبيناسنوضحهالتيالدرسةطريقةومنالترسيبعلمعلىالطبقاتعلماعتمادان•

لصخريةاالمكوناتثمالصخريةالصفةبدراسةيكونالرسوبيةالصخوردراسةان–1•
.ترسيبهابيئةوتحديدالنسيجدراسةايباالخرىالواحدةالمكوناتوعالقة

لهاتعرضتالتيالصخورتلكعلىواالدلةالصخورتلكوترسيبنقلطريقةدراسة–2•
.الترسيبعمليةوبعداثناءاثرتالتيوالعواملالنقلقبل

منخورالصتلكتحملةوماالترسيبعمليةمنالناتجةالصخريةالطبقاتدراسة-3•
.والعمرالبيئةعلىدالئل

والنفطحمكالفالطاقةمصادرمنعاليةنسبةعلىتحتويالرسوبيةالصخورفانوكذلك•
حصىوالالجيريكالحجرالرسوبيةالصخورمنهيالبناءموادمعظموكذلكوالمعادن

.الجوفيةللمياةاالساسيالمكمنوهيواالسمنت،والرمل



:الصخريةالطباقيةوالوحداتالطباقيالتقسيم•
وقد،اعتياديطباقيتعاقببشكلالصخريةوالكتلللطبقاتمنسقتنظيموهو•

الطباقيةالوحداتمنالتاليةاالصنافتشخيصاقتراحتم
مويضالصخوروعالقةالجيولوجيالزمناساسعلىمبنيتقسيم–1•
Timeزمنيةوحدات–أ• unitsالدهرمثلالجيولوجيالزمنمناجزاءوهي

EraوالعصرPeriod
Timeزمنيةطباقيةوحدات-ب• stratigraphic unitsمجموعةوهي

والسلسلةSystemالنظاممثلمحددةزمنيةفترةخاللالمترسبةالصخور
Series

مجموعة الصخور التي يمكن وضعها  Rock unitsوحدات صخرية -2•
الحظتها على الخارطة الجيولوجية وتتميز بصفات فيزيائية واضحة يمكن م

Group, Formatiomفي الحقل وتحت السطح  , Member , Bed



Stratigraphicالطباقيةالوحداتاصناف• units

Lithostratigraphicصخريةطباقيةوحدات–1• Units

Biostratigraphicحياتيةطباقيةوحدات–2• Units

Chronostratigraphicومنيةطباقيةوحدات–3• Units

Geologicalالجيولوجيةالزمنيةالوحدات-4• time units

Geologicalالجيولوجيةالمناخالوحدات-5• Climate units



Lithostratigraphicوحدات طباقية صخرية  • Units
او هي اجزاء من صخور القشرة االرضية من الممكن ان تكون صخور رسوبية•

فات التي متحولة او نارية تتميز وتحدد على اساس صفاتها الصخرية تلك الص
تكون واضحة للعيان في الحقل المكونات الصخرية ولون الصخور وحجم

.الحبيبات
حدود الوحدات الصخرية•
عتباطي في توضع في مناطق التغير الواضحة بين الطبقات الصخرية او بشكل ا•

حالة تدرج المكونات الصخرية بالحجم، ان امتدادها ان تقطع خط الزمن 
.الجيولوجي او حدود امتدادات المتحجرات وحدود اي وحدة طباقية اخرى



امتداد الوحدة الطباقية الصخرية والمقطع النموذجي
لوحدة ان تحديد وحدة طباقية صخرية يجب ان تكون معرفة كاملة بامتدادات تلك ا

وتحديد  Type sectionجانبيًا وعموديًا، ومن الضروري اختيار مقطع نموذجي  
لوحدة النموذجي جغرافيًا بواسطة خارطة او االحداثيات ، وتشخيص االمقطع موقع 

يار بعض وباالمكان اخت. جيولوجيا وذلك بوصف الوحدة بصورة كاملة وتعين حدودها
يقع الشواخص الصناعية على االرض كمرجع مثل تكوين عقرة المقطع النموذجي

.كم عن مركز الشرطة5على بعد 
Stratotypeالمقطع النموذجي  

ب معين هو المثال الذي يمثل الوحدة الطباقية وحدودها الطبقية ويشخص في تعاق
ي لتعريف للطبقات الصخرية معين للطبقات الصخرية وهو يعتبر المثال النموذج

.وتشخيص تلك الوحدة الطباقية وحدودها



Typeالنموذجيالموقع• locality
بعضيوف،النموذجيالمقطعفيهايقعمعينةجغرافيةمنطقةالىيشيروهو•

ولوجيالجييختارلذانموذجيمقطعالصخريةالطباقيةللوحدةاليوحدالحاالت
.نموذجيليشكحدودهااوالطباقيةالوحدةتلكفيهايظهربحيثنموذجيةمنطقة
مثال

منكم5دبععلىعبدالعزيزشيخواديفييقععقرةلتكوينالنموذجيالمقطع•
الذيمقطعوالعقرةلتكوينالنموذجيالموقعتعتبرعقرةفمنطقةالشرطة،مركز

.التكوينلهذاالنموذجيالمقطعيعتبرعبدالعزيزشيخواديفييقع
وحدةياراختفيكاساسواستخدامهتشخيصةبعداليتغيرالنموذجيالمقطعان•

التغطيةلمثدائميةبصورةالنموذجيالمقطعاختفاءحالةفياالصخريةطباقية
.لبدينموذجيمقطعاختياريتمذالكعندطريقشقاوسدبناءبسبب



Supplementaryاالضافيالنموذجيالمقطع• type section
وصيتلةمجاورثانيبلدالىبلدفيشخصتصخريةطباقيةوحدةتمتدقد•

فيالجيولوجينيعتمدوقدالثانيالبلدفياليتغيرالوحدةتلكاسمبانالتعليمات
لمقطعايسمىبلدهمفياليةللرجوعنموذجيمقطعاختيارالىالثانيالبلد

العراقفيوممتدالسعوديةفيالدمامتكوينشخصمثال.االضافيالنموذجي
كذلكتركيافيجركستكوين.3زبيربئرفياضافينموذجيمقطعلةواختير
يففياضافينموذجيمقطعلةواختيراالسمنفستحتالعراقفيممتد

.دهوك
•



الجيولوجيالزمنمفاهيمعنالصخريةالطباقيالوحدةاستقاللية•
المناطقكافةفيواحدعمرفييكونقدالصخريةالطباقيةللوحدةاالعلىالحد•

.الوحدةلكتتونجدمناطقفيمتماثلبعمراالدنىالحدويكونفيهايتواجدالتي
منطقةيفالسفلىحدودهامنعمراً احدثمنطقةفيالسفلىحدودهاتكونقداو

تقدمزمنيةةفتر بعدثمالبحركساحلمامنطقةقيالترسيببدايعنيايثانية
منمراً عاقدمستكوناالوليللترسيبالسفلىفالحدوداليابسةعلىالبحر

اخرىمنطقةيفمعينبسمكالصخريةالطباقيةالوحدةتكونوقد.الثانيالترسيب
رسبتاخرىمنطقةوفيشرانشتكوينترسبمنطقةفيمثل.اكبربسمك
.بخمةوتانجيرووالهارثةشرانش



Bounderالصخريةالطباقيةالوحداتحدود• of lithostratigraphy
units

صفاتالفيتغيرفيهايظهرالتيالموقعفيالوحداتبينالحدودتوضع•
.خريةالصالصفاتفيالتدرجحالةفياعتباطيبشكلتوضعاوالصخرية

بينهماللتدرجةنتيجعمودياً اوجانبياً اخرىالىصخريةطباقيةوحدةتتغيرعندما
فوقعتقالطفلمنطبقةكان،اذاالصخورمناكثراونوعينبينالتالسناو

قةطباعلىفوقيوضعالحدفانوالطفلالجيريالحجرمنمتداخلةوحدات
الىاالعلىالىتتدرجالطفلمنطبقةكاناذااما.الجيريالحجرمنمشخصة

.طفلللظهوراخرعندويوضعاعباطييكونالحدفانالرمليالحجرمنطبقة



Hiatusesالفجوات•
عدمىعلوتحتويمتماثلةصخريةصفاتذاتللصخورتعاقبوجودحالةفي•

باقيتنطوحدتينالىتفصلوالواحدةطباقيةوحدةتعتبرداخلهافيتوافق
الزمنيةالفترةىعلتطلقالطبقاتعلمفيوالفجوة.التوافقعدمبسببصخريتين
ترسيبعدمبسببصخوربايةالطباقيالعمودفيالمتمثلةغيرالجيولوجية
.افقتو عدمبسطوحتمثلوهيالترسيببعدتعريتهانتيجةاوالصخور



:الصخريةالطباقيالوحداتاقسام•
خريةصوحدةاعلىمنابتداءالرئيسيةالصخريةالطباقيالوحداتاقسامان•
BedوطبقةMemberوعضوFormationوتكوينGroupمجموعة•

Flowوانسياب
Formationالتكوين•
رسميةوحدةوهوالصخريالطباقيالتقسيموحداتمناالساسيةالوحدةوهو•

وحداتالىلمالعاانحاءجميعفيالطباقيالعامودتقسيمفيالمستعملةالوحيدة
لطبقاتامنكتلةهووالتكوين.الصخريةصفاتهااساسعلىتسمياتلها

اوصخريةصفةمنمتكونةالنهاوذلكتوحداوتتجمعالتيالصخرية
المجاورةاتالطبقعنتميزهاوالتيفيهاالسائدةالصخريةالصفاتمنمجموعة

اوواحدنلو ذاتصخوروالسفلىالعلياحدودةبينالتكوينيحتويوقد.لها
.متجانسةالصخريةمكوناتهااوالصخورمناكثراولنوعينتكرار



االولىلمتينكمنمكونفيهااالسميكوناالولالتكويناتلتسميةطريقتينهناك•
Typeالنموذجيالمقطعمنقريبجغرافيلموقعاسم sectionالثانيةوالكلمة

Koloshمثلتكوينعبارة Formation.
التكوينكاناذاللتكوينالصخريةالصفةاضافةهيالتسميةفيالثانيةوالطريقة•

Aqraمثلسائدةواحدةصفةذو limestone Formation.اسمذكروعند
.Fnاو.Fmالىيختصرالممكنمنالتقريرفيمراتعدةالتكوين

استحداثةحينالتكوينسمكفيهايكونانيشترطاساسيةقياساتهناكليس•
يكوننواالحقل،فيالجيولوجيةالفائدةدرجةعلىبناءيتماالستحداث،فان

سمكةتغيريقدالواحدفالتكوين.الخارطةعلىبوضعةتسمحالتيبالدرجةسمكة
.جداً رقيقسمكالىمتر2000من



Memberالعضو•
التكوينسيمتقباالمكانصخريةبصفةيتميزالتكوينمناصغرصخريةطباقيةوحدةوهو•

التقسيماهذتبررطبيعيةصخريةصفاتالواحدالتكوينضمنلوحظاذاوذلكاعضاءالى
.الخرائطورسمالحقلفيالتقسيملهذااالهميةمدىوهواالعضاءالستحداثاالخروالشرط

.ينمعتكوينضمنتكونانيجبالعضوحدوداالنالعضوبسمكخاصشرطيوجدوال
.طبقاتعلىيحويانيمكنوالعضو

TypeنموذجيمقطعلةنختارانيجبمرةالولMemberعضواستحداثعند• section
Typeجغرافيوموقع localityريةالصخالصفةتدخلفقدالصخريةالصفةتشخيصكانواذا

Satineالمتبخرساتيناعضومثلالعبارتينبين Evaporite Memberتكوينمنجزءوهو
Chiaالجيريجيازيري Zairi Limestone Fn.المتأخرالبرميعمرة.



Bedالطبقة•
عبارةيوهالصخريةبصفاتهاتتميزالصخريةالطباقيةالوحداتمنوحدةاصغرهي•

Lamina.امتارعدةالى1cmمنسمكهاLayeredالمتطبقةالصخورعلىتطلق
1cmمناقل

ثملنموذجياالمقطعمنقريبجغرافيلموقعاسماً نستخدمرسميبشكلالطبقةتسمية•
PlummerالفحميةبلمرطبقةمثلBedطبقةعبارةثمالمميزةالصخريةالصفة Coal
Bed

جزءهيلتياالتكويناوالعضوحدودتعبرانيمكنرسميبشكلتسمىالتيالطبقةان•
.جديداسمالىالطبقةاسميتغيراندوناخرعضواوتكوينالىمنة

Flowالجريان•
معدنيالنسيجهاخاللمنتميزهايمكنبركانياختراقيمثلصخريجسمعنعبارة•

.الواضحةالخواصوبقية
التكاوينمنخاصةاشكاالً تمثلصخريةوحداتهيTongueواللسانLentilالعدسة•

.واالعضاء



داخلتوجدعدسةبشكلاوعضوتكوينصخريجسمهي:Lentilالعدسة•
مثل.جانبكلمنبهاتحيطالتيالصخريةبالمكوناتعنهاتختلفاخرىصخور
.كولوشتكوينداخلعدسةبشكلخورمالةتكوين

حدةالو تلكنطاقخارجلسانبشكلصخريةلوحدةامتدادهو:Tongueاللسان•
كوينتمثلالصخريةبالمكوناتعنهامختلفةاخرىصخريةوحدةمعويتداخل

.انششر تكوينداخللسانوبشكلتأنجيروتكوينداخلعدسةبشكلعقرة



Groupالمجموعة
والمجموعةخريالصالطباقيالتقسيمفيالتكوينمناعلىتاتيصخريةطباقيةوحدة
العالقةارواظهوتوحيدهامشتركةصخريةصفاتتجمعهمااكثراوتكوينينتشمل

صغيررسممقياسذاتالخرائطرسمفيمجموعةاستحداثفيويفيد.بينهاالطبيعية
Kirkukكركوكمجموعةمثل. Groupوباجوانعنه)تكويناتتسعةيظمالذي

مقطعموعةللمجاليوجد،(وبالنيوتارجيلوابراهيمعالسوشيخوباباوازقندشورا
Typeنموذجي sectionالتيللتكاويناالصليةالنموذجيةالمقاطعبل
.كافيةالمجموعةتضمها

الصخريةالطباقيةالوحدةدرجةفيالتغير•

منخريةالصالوحدةمستويلتبديلمبرراً يعدتكويناتعدةاومجموعةفيتكوينتضيقان•
.االولىبالتسميةمحتفظاً تكوينالىمجموعة

ًا وبقى تكوين مثال مجموعة دهوك مكونة من تكوينين وتضيق احد التكوينين بحيث اختفى جانبي•
واحد فيبدل اسم مجموعة دهوك الى تكوين دهوك



Supergroupالمجموعةفوق•

وامجميععدةالىلالشارةوذلكالمجموعةمناعلىطباقيةوحدةالىالحاجةكانتاذا•
.واضحةصخريةصفةذاتومجاميعتكاوين

:الصخريةالطباقيةالوحداتتسمة•
اسممعمالئمجغرافيلموقعاسممنيتكوناتيجبالصخريةالطباقيةالوحدةاسمان•

المميزيالصخر النوعاسماو(وطبقةوعضووتكوينمجموعة)الصخريةالطباقيةالوحدة
الذيفالجزءريةالصخصفاتهافيجانبياً تتدرجانصخريتانوحدتانوجداذا.الوحدةلتلك
مثالارحةشوتفصلهماالوحدتينتلكبأسماليةيشارانيمكنالوحدتينتداخليمثل

Tanjeroتانجيروا-شرانشتكوين – Shiranish Fm.
الجغرافياالسممصدر•

الوحدةمنهرببالقاوفيةتقعصناعياً اوطبيعياً مظهراً الجغرافياالسميكونانيجب•
لصخريةاالطباقيةالوحداتاساءمناالولىاالحرفان.شكلبأحسنالصخريةالطباقية

Koloshكولوشتكوينمثالكبيريكوناالنكليزيةباللغة Formation.



الجغرافيةالمظاهراسماءتغير•

اوالً اليةبةنسسميتالتيالطباقيةالوحدةاسمتغيرالىاليوديالجغرافيالمظهراسمتغيران•
.تبدلاليالتكويناسمفانالمدينةاسمغيرذلكبعدمدينةالىنسبةتكوينسمىاذامثال

الجغرافيالمظهراختفاء•

اليةنسبةميةسالتيالصخريةالطباقيةالوحدةاسمتغيرالىاليؤديالجغرافيالمظهراختفاءان•
.ذلكاوغيرسدببناءالمظهراختفاءمثال.

مختلفةولغاتمختلفةاقطارفياالسماء•

يقعالذيلبلدافيصخريةطباقيةوحدةاسممنكجزءالجغرافياالسمبهايتهجأالتيالطريقةان•
.ثانيةغةلفياخرىكلماتواستعماللةمكافئاسمالىاليتغيرانيجبالنموذجيالمقطعفية

.االسمنفستحتالعراقفيوممتدتركيةفيجركستكوين



السياسيةالحدود•

مثللةرمجاو ثانيبلدالىالوحدةتلكامتدادحيناليتغيرالصخريةالطباقيةالوحدةاسمان•
.الدماموتكوينجركستكوين

:صخريةطباقيةوحدةالستحداثالمستخدةالخطوات•

المعترفيةالعلماالواسطاحدفيالنشريستلزمرسميبشكلصخريةطباقيةوحدةاستحداثان•
يحتويانويجببها

اشاره. .رسميةطباقيةوحدةاستحداثفيقرارهالىالباحثمن1

اختيار. .جغرافيموقعالىنسبةالوحدةاسم2

وصف. علىمقطعالتحديدويشملالنموذجيالمقطعموقعتحديدمعالنموذجيةالمنطقةفيالوحدة3
تحديد .عليةعامتعليقمعالموقع-أ

الوصف .جويةوصورخرائطوترفقتفصيليبشكلالجغرافي-ب
الوصف ذجيالنمو المقطع،للحدودالنموذجيالمقاطعمع،تفصيليةبصورةالجيولوجي-ت
.الطباقيةالعالقاتالمجاورة،الوحداتطبيعة،المرجعي
وصف .المرجعيالنموذجيالمقطعمع،تفصيليةبصورةالوحدةحدود-ث

توضيح .البيئيةوالسحناتالوحدةتلكصخورواصللمنشأ-ج



توضيح .البيئيةوالسحناتالوحدةتلكصخورواصللمنشأ-أ
الصفات. .للمنطقةالعامةوالمظاهرالصخريةالطباقيةللوحدةالمميزة1
ذكر. .االخرىالوحداتمعوعالقتهاالطباقيةالحدود2
شكل. منشألتوضيحمعالباحثمايستطيعةاقصىالىالوحدةتلكوابعاد3

.البيئيةوالسحناتالوحدةتلكصخور
العمر. .والمضاهاةالجيولوجي4
المصادر. .المستخدمةوالمراجع5
تاريخ. اسماءو عليهااطلقتالتيالرسميةغيراالسماءبهاويقصدالوحدة6

.رسميةبصورةتسميتهااالسماءقبلتلكاستخداموتاريخسموهاالذينالباحثين



السطحتحتمستحدثةلوحداتالضروريةاالضافات•

منونيكالتيالحاالتفيرسميةاسماءتعطيالسطحتحتالصخريةالطباقيةالوحداتان•
الناحيةنممختلفةالسطحتحتالوحدةتلكتكونوحينماالتسميةتلكاعطاءجيولوجياالمفيد

الوحدةفيةقعتالذيالمنجماوالبئرفان.السطحعلىالعمرفيلهاالمكافئالصخورعنالطبيعية
:الحاالتلهذهاضافيةمعلوماتوهناكالنموذجيالموقعيصبحالصخريةالطباقية

.الموقعذلكتبينخرائطمعةوترفقللبئرالنموذجيالموقعتحديد–1•

.البئرفيالصخريةالنماذجسجالتتحديد-2•

عدةمنيةالنوعوالمقاومةوكاماالنيتروناالخرىالميكانيكيةاوالكهربائيةالسجالتتؤخذ-3•
.كبيرمقياسعلىالوحدةوتقسيماتحدودوتوضحابار

توضعو لباباوصخريفتاتكانتسواءالصخريةالوحدةتلكمنالمحفوظةالنماذجموقع-4•
.اليةالوصوليسهلبشكل



سطحيةوالتحتالسطحيةالوحداتاسماء•
معحالسطتحتوتقعتسميتهاتمتوحداتبينمضاهاةتجريانباالمكان•

بكلةخاصمميزةصفاتهناككانتاذاالسطحعلىتقعتسميتهاتمتوحدات
فيهاالجيولوجييجددرجةالىمتقاربةلهماالمميزةالصفاتكانتاذااما.وحدة
االولويةعلىاالعتماداسلوبفنتبعمنفصلتينوحدتينالىتقسيمهاضرورةعدم
التسميةريقةطكانتاذااوالً المنشورالوحدةباسميحتفظحيثالوحدتينتسميةفي

.الثانيةالطباقيةالوحدةاسمويسقطصحيحةوالنشر



الترابيةالطباقيةالوحدات•
الذيلذيابالشكلطباقيةوعالقاتفيزياويةصفاتذاتتربةعنعبارةهي•

وتتميزاقية،طبكوحدةخرائطعلىوضعهاويمكنالثابتبالتشخيصلهايسمح
الوحدةفانالصخريةالطباقيةالوحدةعنوتختلفالصخريةالوحداتكلعن

الصخريةةالطباقيالوحداتمنموضعياً اجزائهامعظمتكونالترابيةالطباقية
عنناتجةوهياوعمرهالصخريةبمكوناتهاعنهاتختلفقدواتيتحتهاتقعالتي

تاثيرتحتتتكونوانهاالحقةاوقاتفياالحياءوتأثيرالسطحيةالتعريةعملية
.االمالصخورتكوينحينسادتالتيتلكعنمستقلةبيئيةظروف

:الصخريةالطباقيةالوحداتمضاهاةطرق•
تيارواخالصخريةالطباقيةالوحداتلمظاهاةتطبيقهاممكنطرقعدةهناك•

لمقاطعامضاهاةانجازيتطلبالتيالدراسةنوععلىتعتمدالمالئمةالطريقة
مقاطعالهذهبينالمضاهاةعندمقاطععدةيوجدعندالسياجمخططمنها.بها

.السياجشكليعطي



الصخريةالطبقاتتعقب•
منهاالحقلفيالصخريةالطبقاتلتعقبتعتمداساليبعدةهناك•
يفالطبقاتتعقبهوالمضاهاةاساليبمنوهي:الصخريةالمكاشفتعقب–1•

التعقبانكواضحةالمكاشفكانتوكلماالطباقيالتعاقبتشخيصفيلتساعدالحقل
لطبقاتاتعقبالصعبمنفانالمتعريةالمواداوالنباتاتبعضوجودعندامااسهل،

مساحاتيفالصخريةالطبقاتامتداداتتحديدفيالجويةالصوروتستعمل.الصخرية
.بالنياتاتمغطاةاجزائهابعضكانتلوحتىواسعة

اسةبدر امااخرالىبئرمنالمضاهاةعمليةتتم:السطحتحتالطبقاتتعقب-2•
لخالمناو.اللباباوالفتاتمنالصخورنماذجمضاهاةاوالكهربائيةالسجالت

كاناذافمثال،الجوفيةالمياهاباراوالنفطاوالغازتنتجالتياالبارفيالسوائلسلوك
طبقاتانعلىدليليعطيثانيبئرداخلفيالضغطعلىيوثرالنفطمنبئرانتاج

.واحدةالبئرينفياالنتاج
وارتفاعةالماءضغطعلىيوثرقدالبئرمنالماءسحبفانالجوفيةالمياةابارفياما•

.واحدةهيالجوفيالخزانطبيعةانعلىدليالً يعتبراخربئرفي



الطباقيةداتللوحالفيزياويةالصفةتعتبر:الصخريةالصفةتطابق-•
بيعيةطصفةابرزهوواللونالمضاهاةعمليةفياساسيعاملتعتبر

فيلعراقاشمالففيمثالالمضاهاةتتماساسهاعلىالتيالصخورفي
هوكدمنالقريبةالمناطقفيجركستكوينتحديدمنيتمكندهوك
.الشمالباتجاهوخاصةصخورهفيالسائدالواضحاالحمربالون

اليمكناللونصفةواناالخضرالىمائللونةكولوشوتكوين
فةصايفانلذا.محددةمناطقفيبلالمناطقجميعفياستعمالها

كالتطبقهاةالمضاعمليةفيتفيدانيمكنالحقلفيالجيولوجييميزها
.المعدنيةوالمكوناتالطبقاتوسمك

منكدللتأالصفاتبعضاستعملتسطحيةالتحتالدراساتفياما•
والموادالكهربائيةوالصفةالطينيالمعدننوعمنهاالطبقاتمضاهاة
.الحفرناءاثالحفارةتستغرقةالذيوالوقتالطبقاتفيالموجودةالمشعة



اقيةالطبالمضاهاةفيالمتحجراتتستخدم:المتحجراتاستعمال-4•
انيمكنعيانللالواضحةالكبيرةالمتحجراتبعضلكنوالزمنيةالحياتية
انصخورحتىالمنغيرهاعنوتميزهاالصخرةفيفيزياويةصفةتصبح

كميةعلىيحويعقرةتكوينمثال.عمرهااونعهافيمعرفةتكنلم
.المحارياتانةاعاحدهيالرودستمتحجراتمنكبيرة

فياساً استعتبرالصخريةالصفةان:طباقيتعاقبفيالموقع-5•
لصخريةامكوناتهافيالطبقاتمنعددتشابهحالةفيولكنالمضاهاة

التيقاتللطببالنسبةالوحدةموقعوهوالمضاهاةمناخراسلوبنتبع
تقعحدهمااالجيريالحجرمنطبقتينكاناذامثل.تحتهااوفوقهاتقع
يقعنيةوالثاالرمليالحجرمنطبقةفوقهاويقعالطفلمنطبقةفوق

الحجربقةطفانلذا،الدلومايتطبقةوفوقهاالرمليالحجرطبقةتحتها
محددكونتالتيالجيريالحجرطبقةتضاهياالولالمقطعفيالجيري

وليسعالتتاباستخدمناالنوذلكالطبقاتبنفسواالسفلاالهلىمن
.الصخريةالسفة



:المتحجرات ذات االعمار المتنوعة
يحصل اختالط لنماذج المتحجرات في الصخحور الرسوبية لعدة اسباب منها

Roworkingتحصل نتيجة انتقال المتحجرات من الطبقات االقدم الى االحدث ويطلق عليها –1
خور رسوبية تحوية من كائنات حين تتحول بعد مرور الزمن الى صوما تحصل حين تتجمع الرسوبيات 

وبيات والمتحجرات الى وتحتوي على المتحجرات ثم تتعرض تلك المنطقة الى ارتفاع وتعرية فتنتقل الرس
.منطقة ترسيب جديدة وبذلك تختلط مع رسوبيات ومتحجرات الصخور االحدث 

نماذج مع ال( االقدم عمر) يحصل اثناء حفر االبار اختالط في نماذج االبار بين النماذج االعمق-2
.ع طين الحفرنتيجة لتلوث النماذج التي تخرج من البئر اثناء الحفر او م( االحدث عمراً ) االقل عمرًا 

س العمر تلك التي تحصل نتيجة النتقال كائن حي او اجزاء منة الى بيئة معينة اخرى وبنف-3
الجديدةوتجمعها في البئية 

.تلك التي تنتج من نزول االحياء او بقاياها من بيئة عليا الى بيئة قاعية -4
قات السفلى تقوم بعض الكائنات بالحفر من سطح التربة الى باطن االرض وحين موتها في الطب-5

.فانها التمثل العمر الزمني الحقيقي الذي عاشت فية 



Biostratigraphicالوحدات الطباقية الحياتية • units 

والمتكونةريةتحجصفةايةاوالمتحجراتمنبمحتوياتهاتمتازالتيالصخريةالطبقاتمنطبقاتمجموعةاوطبقةهي•
درجةاوندرتهااوهاكثرتبالمتحجراتويقصد.لهاالمجاورةالطبقاتعنتفرقهاوبذلكتحويهاالتيالصخورمعموضعياً 
علىدليلفهياهاةوالمضالحياتيةاالنطقةتحديدفيفائدتهاالىباالضافة،الرسوبيةالصخورفيمنتشرةوهيتطورها
المتحجراتان،االنطقةتشخيصفيتستخدملكيللعيانواضحةالمتحجراتفييشترطوالالماضيفيالمناخطبيعة
منتنتقللمايالمكاننفسفيودفنتماتتثمسويةعاشتاحياءالىتعودالتيتلكالحياتيةاالنطقةبهاتحددالتي

.االصليمكانها

•Biocoenosisانالمكنفسفيودفنتوماتتمشتركةعالقةذاتكمجموعةسويةتعيشالتياالحياءمجموعةهو.

•Thanatocoenosisختلفةمبيئياتالىنقلتمابعدالموتبعدسويةجمعتالتياالحياءمجموعةوهيالموتتجمع
.االصليةبيئتهاعن

الىوتوديورالصخعلىتوثرالتيالتعريةلعواملنتيجةوذلكاالحدثالىاالقدمالصخورمنالمتحجراتتنتقلفقد-
Reworkedالمنتقلةالمتحجراتعليهاويطلقاالصليةمواقعهامنمتحجراتهامعانتقالها fossils.

نتيجةاوورالصختشققاتخاللمنبنزولهاوذلككاحياءبهاالتيالمنطقةمناقدمصخورفيالمتحجراتدفنيكون-
.اقدمصخورالىوالنزولالصخوربحفرالحيالكائنلقيام



-
Indexالدالالمتحجر• Fossil
وجيجيولعمراي)قصيرزمنيومدىمميزةصفةلةالذيالمتحجرذلكهوالدالالمتحجران•

.الدالرللمتحجمهمةصفةالواسعالجغرافياالنتشارويعتبرواسعجغرافيوانتشار(قصير
الزمنيةالطباقيةوالوحداتالحياتيةالطباقيةالوحداتبينالعالقة•
حدودانية،الزمنالطباقيةوالوحداتعنالمفهومناحيةمنتختلفالحياتيةالطباقيةالوحداتان•

كانتاذافمتحجراتمجموعةاومعينمتحجرمدىفيمحصورةتكونقدالحياتيةالطباقيةالوحدات
عايرماالنوالزمنيةالحياتيةالوحدتينحدودتتطابقذلكعندمعينلعمردالةكمتحجراتمهمة

يتحددلحياتياالطباقيالنطاقانهوبينهمااالساسيالفرقان.االخرعنيختلفمنهماكلتشخيص
الصخورميعجيميزالزمنيالطباقيالنطاقاما،المتحجراتصفاتمنمعينةلصفةالفعليبالوجود
.االرضعمرمنزمنيةفترةخاللالمتكونة

.  العمريجب ان تكون في كل مكان متماثلة في  الزمني ان حدود النطاق الطباقي •



منهااسبابلعدةاخرالىمكانمنتختلفالحياتيةالطباقيةالوحداتحدوداما•
اكتشافعدم-3المتحجراتحفظظروفاختالف-2الترسيبظروففيالتغير–1•

خطوطفيالموضعيةاالختالفات-5الهجرةحينالمصنفيحتاجةالذيالوقت-4المتحجرات
متماثلةالمناطقجميعفيليستالحياتيةالطباقيةالوحداتفانلذا.العواملمنوغيرهاالتطور
.العمر

مجموعةواطبقةوهوالحياتيالطباقيالتصنيففياالساسيةالعامةالوحدةوهوZoneالنطاق•
مناكثراوواحدباسمالنطاقويسمىمصنفاتمجموعةاوواحدمصنفبوجودتمتازطبقات

.صخورهافيتتواجدالتيالمصنفات
االعتماددونبفقطالمتحجراتمنالصخورمحتوىالىاستناداً يتمحياتيطباقينطاقتحديدان•

تداخلةمحياتيةانطقةعدةواحدمقطعفينجدلذا.الزمنومفهوموالبيئةالصخريةالصفةعلى
والدايتوماتوالبطنقدميالفورامنيفرامثلمختلفةمتحجراتالىمستندةكانتاذااالخرىمعالواحدة

:الحياتيةاالنطقةمنعددوهناك.اللقاحوحبوبوالسبورات



Assemblageالتجمعنطاق–1• zone
اتالمتحجر منخاصةمجموعةعلىباحتوائهاالمتميزةالطبقاتهي•

حتويويالمتحجراتمنمحتواهاناحيةمنالطبقاتمنغيرهاعنتميزها
نطقةافيوالتغيرواحدمتحجرامتدادوليسالمتحجراتمنمجموعةعلى

االسماما.هماكلياوالصخورعمرتغيراوالبيئةتغيرالىتشيرقدالتجمع
.المتحجراتمناكثراوواحدمنيأخد

واجدتحدودتمثلحياتيةسطوحفوقحدودترسمالتجمعنطاقحدود•
البيئةحديدتفيالتجمعنطاقاهميةان.للوحدةمميزةتعتبرالتيالمجاميع
.العمروتحديد

قليلتغيروبطباقيتعاقبفيمراتعدةظهورهاالتجمعانطقةتعيدوقد•
.البيئةعودةعلىدليلويعطيصفاتهافي



Rangeالمدىاواالمتدادنطاق-2• Zone
مناختيارةيتمTaxonمصنفايلوجودالكلياالمتدادتمثلالتيالطبقاتمنكتلةهو•

تضمنتامتدادعبارةانطباقيتعاقبفيالموجودةللمتحجراتالكليالمجموعبين
جنساونوعتصنيفةوحدةالمصنفيكون.عمودياوافقيكاناتجاهايفيانتشار

.االنواعمنعددالىويقسمتطوريا،خطاً اورتبةاوعائلةاو
Taxonمصنفمدىنطاق–أ• range zone
مصنفذجنمالوجود(والعمودياالفقي)الكلياالمتدادتمثلالتيالطبقاتمنكتلةهو•
Globotruncaniteمثال(..اوجنسنوع) calcaritaاولبينمحصورةصخورمجموعة

.الدالللنوعظهورواخر
،راسةبالدالمعنيالمصنفوانقراضنشوءنقاطتمثلالحدودمصنفمدىنطاقحدود•

.قالنطاذلكيمثلالذيالمصنفاوالمتحجرنوعيةالىنسبةللنطاقالتسميةوان
اثرتتالمصنفذلكنماذجتوزيعكاناذاالبيئةناحيةمنمصنفمدىنطاقاهمية•

.الجيولوجيالعمرتحديدفياهميةولةبالبيئة



Concurrentمشتركمدىنطاق-ب• Range Zone
تدادامانطقةتطابقاوباشتراكتتحددالتيالصخريةالمنطقةهي•

يولوجيالجالعمرتحديدفيالحياتيةاالنطقةاهموهواكثراومصنفين
الطبيعياجدالتو الىاليستندالنطاقهذاان.الزمنيةالطباقيةالدراسةوفي

فيكماةالصخريالطبقاتمنكتلةفيسويةطمرتوالتياالشكاللجميع
.جراتالمتحمجاميعمنعناصرانتقاءعلىتعتمدبلالتجمعنطاقحالة

زمنيةالاالهميةالنالزمنيةالطباقيةالمضاهاةفيمهم:النطاقاهمية•
نسبةويسمى.راكثاولمصنفينامتدادباستعمالكثيراً تتقوىواحدلمصنف

طاقالنحدودوان.النطاقتميزالتيالمصنفاتمناكثراواثنينالى
.اخرلنوعظهورواخرنوعظهورباولتحدد



Oppleاوبلنطاق-ج• Zone
االعمارذاتالمختارةاالنواعمنكبيرعددامتداداتتداخلعلىيستندمشتركمدىنطاق•

يحدداوبلاقنطمناالسفلالجزءان.المتحجراتالشكالالطبيعيالكليالتجمعمنبدالً المتقاربة
اسمان.اخرىمصنفاتباختفاءالعلويالجزءويحددخاصةلمصنفاتاالولبالظهورعامةبصور
يكونالقدالذيالنطاقتحددالتيالمتحجراتبينمنبارزواحدمصنفمناختيارةيتمالنطاق
.النطاقاجزاءجميعفيموجود

Lineageالساللةنطاق-د• zone
اوطورياً تخطاً تمثلنماذجعلىتحتويالطبقاتمنكتلةمنيتكونالمدىانطقةمناخرنوع•

مدىمنجزءالذلكوهو.االتجاهاوالخطذلكبمظاهروالسفلىالعلياحدودهاتتحددحياتيةمجموعة
بالمصنفمدىنطاقاوأمنالمتناسلبالمصنفظهوراولوحتىظهورةاولمنأالمصنف

.اختفائةوحتىأمنكنسلظهورهاولمن
اعدتةقولكنالساللةخطفيلمصنفالكليالمدىمعاليتطابقالذيالساللةمقطعنطاقان•

خطفياخرلمصنفالمدىبحدودتتحددقمتهالذيالساللةخطفيلمصنفالمدىبحدودتتحدد
االسفلزءالجيحددالذيالمصنفاسمان.المصنفينهذينالىنسبةتسميةتتمانيجبالساللة

.العلويالجزءيحددالذيالمصنفاسمعلىيتقدمانيجب



Acmeالقمةاوالذروةنطاق-3• Zone or Peak Zone
اونسجاونوعكانسواءمعينلمصنفاعدادتواجدذروةتمثلالتيالطبقاتمنكتلة•

يدقالمصنفمناسمةالنطاقويأخذالكليالمدىذلكيشملوالاالخرىالمصنفاتاحد
.النطاقذلكتحددالمصنفذلكنماذجتواجدمننسبةاعلىوانالدراسة

Intervalالبينيالنطاق-4• Zone
انمحددينيينحياتطباقينمستويينبينماالواقعةمتحجراتعلىالحاويةالطبقاتكتلة•

بلاتلمصنفمتداخلمدىنطاقاومصنفمدىنطاقيكونانيشترطالالمحددالنطاق
واسفلةهاعالالواقعةالحياتيةبالمستوياتالمحصورموقعةاساسعلىويعرفيحددانة
.فقط

Barrenالقاحلالنطاق-5• zone
تماماخاليةمااتكونقدبطبقاتالبعضبعضهاعنتفصلقدالمتعددةالحياتيةاالنطقة•

المجاورةنطقةاالتحديدتماساسهاعلىالتيالحياتيةالطباقيةالصفاتاوالمتحجراتمن
البينيةنطقةاالتسمىفانهاالمتحجراتمنتماماخاليةكانتفاذا،البينيةاالنطقةتسمى
.القاحلة



Partialالجزئيالمدىنطاق-د• range zone
راتالمتحجمنلمجموعةظهوراخرفوقالكتلةهذهتقعمتحجراتتجمعمدىضمنالطبقاتمنكتلة•

.تعقبهامتحجراتلمجموعةظهوراولوتحتالسابقة
حياتيةطباقيةوحدةاستحداث•
وحدةيةااستحداثحينالمتبعةالخطواتتمثلحياتيةطباقيوحدةاستحداثفيالمتبعةالخطواتان•

بالوحدةريفالتعمعالعلميةالنشروسائلاحدىفينشرهايتطلبالرسمياالستحداثفاناخرى،طباقية
:يشمل

.الوحدةونوعرسميةوحدةاستحداثفيالباحثنيةالىاالشارة–1•
.للوحدةوالمحددةالمميزةالصفات-3االسماختيار-2•
ةالحياتيالطباقيةاالنطقةمعوالعالقةالحدودتحديد-5.النموذجيالمطقعتحديدمعالوحدةتعريف-4•

.البيئيةواالهميةالسحنة-7.الجانبيةوامتدادتهاالوحدةسمك-6.االخرى
.والزمنيةالصخريةالطباقيةبالوحداتالوحدةعالقة-9الجيولوجيالعمر-8•
.الرسمياالسماستعمالقبلعنهاسابقاً المنشورةوالمالحظاتالتسميةتاريخ–10•
النطاقتحديدفياالساسيةللمصنفاتوصوردقيقوصفهناكيكونانالضروريومن-11•



Chronostratigraphicالوحدات الطباقية الزمنية • Units
فترةخاللةالمتكونالصخورتمثلباعتبارهاسويةتجمعالتيالصخريةالطبقاتمنكتلةهي•

.جيولوجيالالتاريخفترةخاللالمتكونةالصخورتمثلفانهالذا،الجيولوجيالزمنمنمحددة
زمنيةاقيةطبوحداتالىاالرضصخورتعاقبتقسيمهوالزمنيالطباقيالتقسيممنالغايةان•

للطبقاتلزمنيةاللعالقاتمرجعاً تعتبركانظمةالجيولوجيالزمنمنفتراتوتقابلومالئمةمفيدة
.التاريخوالحداث

Chronostratigrphicالزمنيالطباقيالسطح• horizon
الطباقيةالوحداتوحدودمنةنقطةكلفيIsochronousمتساويعمرذوطباقيسطحهو•

.العمرفيمتساويةمستوياتهيالنظريةالناحيةمنالزمنية
الجيولوجيةالزمنيةوالوحداتالزمنيةالطباقيةالوحداتبينالعالقة•
االحداثوتعاقبعمرتحديدعلموهوGeochronologyالجيولوجيةاالعمارتحديدعلمان•

والتيالجيولوجيالزمنوحداتهيالجيولوجيةالزمنيةوالوحدات.االرضتاريخضمنزمنياً 
للتاريخحيدالو السجلوالنطبقاتعدةمنمكونةاالرضالنالتاريخهذاعنفيةيعبربواسطتها

(الجيولوجيةيةالزمنالوحدات)الجيولوجيللزمنتقسيماتنافانالطبقاتهذهفييقعالجيولوجي
.الزمنيةالطباقيةالوحداتعلىوواقعيامنطقياً وتعتمدتتحدد



االرضرصخو تعاقبتقسيمبةنقصدجيولوجيةزمنيةوحداتالىاالرضطبقاتتقسيمان•
منبلهايقامايوجد(الصخريةالطبقاتمنجزء)زمنيةطباقيةوحدةولكل.الزمنالىاستناداً 
وجيةجيولزمنيةوحدةكلباننالحظولذا(الجيولوجيالزمنمنجزء)جيولوجيةزمنيةوحدات
.تكافئهاالتيالزمنيةالطباقيةالوحدةاسمنفستحمل

،باقيةطوحداتليستالجيولوجيةالزمنيةالوحداتفانمحسوسةمادةليستالجيولوجيالزمن•
الحقلفيمالحظتهايمكنالنهاالطباقيةالوحداتمنتعتبرالزمنيةالطباقيةالوحداتلكن
الزمنيةالطباقيةالوحدات

Chronostratigraphic units
الجيولوجيةالزمنيةالوحدات

Geochronology units

Eonothem ايونوثيم

Erathem اراثيم

System نظام

Series سلسلة

Stage مرحلة

Chronozone زمنينطاق

Eon (ابد)ايون

Era دهر

Period عصر

Epoch حين

Age عمر

Chrono زمن

التقسيم الهرمي للوحدات الطباقية الزمنية وما يقابلها من وحدات زمنية جيولوجية



Stage (age) لى عبارة عن وحدات طباقية زمنية بمستوي واحد او محدود ويتم ع(  العمر)المرحلة
نوعية الصخور الىاستنادًا اساس وحدة طباقية صخرية تقابل التكوين وتحديد حدودها العلى والسفلى 

العمر وقد او السحنات لزمن محدد بحيث يمكن اجراء المضاهاة الزمنية في الموقع المثالي للمرحلة او
تغير د على حدوث يأخذ بيئات مختلفة تعود الى عمر واحد مثل البيئات البحرية والقارية ويعتمد التحدي

.  الجيولوجي كبير في العمود بيئي  
لة الى مرحلة اسم الوحدة يشتق من موقع جغرافي ويكون للوحدة امتداد جغرافي واسع وقد تقسم المرحان 

.ثانوية تعتمد على خصائص دقيقة وتقسم الى فوق مرحلة استنادًا الى خصائص عامة

•Series( Epoch)لحينلومكافئةالنظاممنواقلالمرحلةمناعلىرتبةوهي(الحين)السلسلة
Epochهيلسلسلةاوحدود،مراحلستةالسلسلةتشملوقدالنظامتقسيماتاحدالسلسلةوتمثل

االرضسطحعلىواسعةبتغيراتمتمثلةوبيئيةجيولوجيةحوادثتمثلالتياالسطحعنعبارة
فيةجغرامواقعمنتشتقغالباً والتسميةسنةمليون15الىيصلقدالسلسلةاساسهاعلىتحدد
.لهاالمثاليالمقطعمنقريبة



System (Period)اقيةالطبالتقسيماتفيرئيسيةوحدةوهو(العصر)النظام
النظامويحددPeriodالعصرالجيولوجيةالزمنيةالوحداتفيويقابلهاالزمنية

بينبترسيعدمكتغيراتمحددةجيولوجيةاحداثتمثلقدواضحةوحدودبوحدات
مقداريحددو واسعاقليميامتدادعلىويكونمفاجئبيئيتغيراوالصخريةالوحدات

.لوريالساوالدفونياوالثالثيالعصرمثالالنظاميحددالذيالجيولوجيالزمن

•Erathem (Era)ويحتويمنيالز الطباقيالتقسيممنالكبيرةالنظاميةالرئيسيةالوحدةهوالدهر
تغيريمثلموضعياسمويأخذ.Eraالدهريسمىيستغرقةالذيوالزمنمتجاورةانظمةعدة

الحياةودهرPaleozoicالقديمةالحياةدهرمثلاالرضقشرةعلىالحياةنمطفياساسي
Misozoicالمتوسطة Era Cenozoic Era,.

•Enothem (Eon)الدهرعنتزيدالتيالزمنيةالجيولوجيةالوحداتعنعبارةهواالبدEon
الحياةوابدالخفيةالحياةابدالىويقسمEnothemالزمنيةالطباقيةالوحداتمنيقابلهاوما

.الظاهرة



زسمية التسميات الرسمية والغير 
باقية الزمنية ان التسمية الرسمية هي التي تقع ضمن التقسيمات الهرمية للوحدات الط

لوحدة الطباقية او الزمنية الجيولوجية وتتم بالشكل الذي يتفق مع تعليمات استحداث ا
ة بصورة االستعمال غير الرسمي هو ان ترد عبار اما . الجيولوجيةالزمنية او الزمنية 

.عامة بدون مدلول محدد الحد التقسيمات الهرمية المشار اليها سابقاً 
Cambrianالكامبرينظامالرسميةالتسميةمثال• Systemالمايوسينوسلسلة

Miocene Series.زمننطاقمثالرسميةالغيراماChronozoneوعمر
AgeوفترةPeriod

عمررةعباوان.الصخورترسيبوفترةالصخوروعمرالدانصوراتزمننطاق•
ويمكن،يةالجيولوجالزمنيةللوحداترسميةكتسميةايظاً تستخدمونظاموفترة

Cambrianالكامبريعصرمثالالرسميوغيرالرسميالمدلولبينالتفريق
periodللنظامالمكافئةالجيولوجيةالزمنيةالفترةنقصدSystemفي
كليزيةاالنفيكبيرحرفيكونالكلمةمناالولالحرففانالرسمياالستخدام

فيبيركحرفاليجدالنةالعربيمعاالنكليزيالمصطلحكتابةالمفضلومن
.العربية



Magnetostratigraphicالمغناطيسيةالطباقيةالوحدات Units
ةحركواناالرضلبفيتحدثالمغناطيسيالمجالتشكلالتيالعملياتان

االرضيطيسيالمغناالمجالتولدديناميكيةيشكلمماالتياراتتسيرهاالتيالسوائل
اساساً ديمةالقالمغناطيسيةتتعلق.االرضحركةلمحورمناظرةبصورةعموماً ويظهر
Naturalللصخورالمتبقيةالمغناطيسيةبدراسة Remanent Magnetization

يالمناطيسالمجالشدمعواتجاهاً كماً تتناسبالمغناطيسيةNRMوتختصر
.القديماالرضي

وانالقطبينثنائيمغناطيسعنعبارةاالرضيةالكرةانالجيوفيزيائيونيعتبر•
Earthارضيمغناطيسيمجاللالرض Magnetic fieldاالرضلبمصدرة

قطبالالىوتتجةالشماليالقطبمنتخرجبحيثمرتبةالمجالهذاخطوطوان
فغالتشكلالمغناطيسيالمجالخطوطان،االرضمركزخاللمارةالجنوبي

Magnetosphereالمغناطيسيةالكرةيسمىوهواالرضحولمغناطيسي
والمجال.المؤذيةالكونيةاالشعةمناالرضحمايةفياهميةلةوالذي

Angleاالنحرافزاويةتسمىبزاويةاالفقعنيميلالمغناطيسي of
inclinationمواقعمعالينطبقاالمغناطيسيالمجالقطبيفانذلكوعلى

11.5هاقدرزاويةبينهماوتكونالجغرافيينالجنوبيوالقطبالشماليالقطب
.درجة



لتياالبراكينفياماوالمتواجدةالممغنطةالحديدقطععلىيؤثرالمجالهذاان
ان.الرضلالمغناطيسيالمجالباتجاهالقطعهذهوتنتظمالرسوبياتفياوبردت
معروفوهوكماالشماليالقطبموقهالىيشيراالفقعنوانحرافهاانتظامهااتجاه
فيافقيةاالبرةوتكونالمغناطيسيةاالقطابفيعمودياً تشيرالمغناطيسيةاالبرةفان
سنفاخذتالممغنطةالحديداكاسيدقطعفانالطريقةوبنفس.االستواءخط

لقشرةافيالحالةتلكعلىوبقتالجيولوجيالماضيفياالتجاةفياالسلوب
.القديمةاطيسيةالمغناالقطابتحديدمنالجيوفيزيائيونتمكنالوسيلةوبهذهاالرضية

ناطيسيةالمغاالقطابفيتبدلوجودعنالقديمةالمغناطيسيةالدراساتاثبتت•
اتمر عدةالمغناطيسيالجنوبالىالمغناطيسيالشمالتحولحيثلالرض
علىرالعثو خاللمنالظاهرةهذهاكتشفت.لالرضالجيولوجيالتاريخخالل
صلتحيثالحاليالمغناطيسيللمجالمعاكسباتجاهممغنطةصخريةنماذج
:لهااحتماليةوهناكالنماذجمن%50حواليالىنسبتها



ايلزمنامعذاتياً مغناطيسيةليعكسالنموذجمكوناتفيقابليةهناكان:االول
.الزمنمعمغنطستهالعكسالقابليةلهاالصخرةمعدنيةان

هذاديماً قالصخورواكتسبتالوقتذلكفيانعكسقداالرضيالمجالان:الثاني
.الصخرةفيمعكوسةمحصلةنالحظولهذاالمعكوسالمجال

Evidenceاالرضيالمجالانعكاسادلة• For Earth Reversals
بالتماسالمتحولةالصخورفيالمغناطيسية–1•
اطيسيتهامغنتكتسبسوفاالفقيةالالفافانبركانيةنشطةمامنطقةاخذعند•

الالفاهذهلاختراقحدثالسنينمنماليينوبعدلنفرض.التبريدخاللبالحث
غنطتتماالفقيةاناالستنتاجممكنالظاهرةهذهمثلمالحظةمنجديدةبالفا
الطبقاتطيمغناالسفلباتجاههوالمجالكانفاذاثانياً تمغنطتوالقاطعةاوالً 
نطاقو الجديدالمجالاتجاهبنفسالجديدةالالفاتمغنطتالمجالانعكسواذا

يتمغنطوفسيبردوعندمايسخنسوفالجديدةوالالفاالقديمةالالفابينالتماس
نطاقعنعيدةالبالقديمةالالفافيالصخوربينمااتجاههويكتسبالجديدبالمجال
.اتجاههنفسواتجاههاالقديمبالمجالممغنطةتكونالتماس



وجود قطبية انية واحدة حول االرض-2
.لفترة من الزمنكل الالفا التي ظهرت خالل زمن معين تكتسب مغناطيسيتها بالمجال الموجود في تلك ا

تابعتفيمقاسالمغناطيسيالمجاللتبدالتمستمركاملتسجيلوجود-3•
.مستمرصخري

وهذاتراليااسفيواخرامريكيافيواخرافريقيافيصخريعمودلدينالنفرض•
يمغناطيسمجالنجدوسوفالزمنفيانقطاعدونمستمرالرسوبيالعمود
قيعاننمتأخذالتيالنماذجفيموجودوهذاواالتجاهالكميةبنفسفيهامسجل

اخذنافاذا،السنينماليينمنالمستمرةوالرواسبالعميقةالمياهحيثالمحيطات
فيهارسبتتالتيللفترةالمجالتسجيلتعطيفسوفالرسوبياتهذهمننموذج
فيهاترسبتمختلفةمحيطاتفيالمجالفيصخريةتتابعاتيكافئوهذا

.االشعاعيةالطريقةبواسطةاالعماروتقاسالفترةلنفسالرواسب



 stratigraphic relationshipالطباقيةالعالقات 

عد الترسيب في بيئة الترسيب ومصدر الرسوبيات وعوامل التعرية وتأثير عوامل مابان 
.احواض الترسيب هي التي تعطينا انواع مختلفة من الطبقات الرسوبية

Lithosome:ها الطباقية هي كتلة صخرية متجانسة في صفاتها دون تحديد تقسيمات
صفاتها تتداخل مع كتلة صخرية ثانية متجانسة في...( تكوين ، عضو)الصخرية 

.صخرية ايضاً وتختلف عن الكتلة الصخرية االولى دون تحديد تقسيماتها الطباقية ال
Biosome : نف واحد الحياتية هي الطبقات الصخرية التي تحتوي على مصالكتلة

خر من المتحجرات وتتداخل مع مجموعة ثانية من الصخور تحتوي على مصنف ا
. يختلف عن االول

المتداخلةالصخريةالمجاميعاشكال•
لكتلاشكلوبتحددواسعجغرافيوامتدادقليلبسمكتمتازالصخوراشكال•

تلالكمنعرضيمقطعباخذويتملهاالمجاورةالكتلعنبمعزلالصخرية
اشكالوجدوت.واالرتفاعوالعرضالطولبقياسالهندسيشكلهاويحددالصخرية
عديدةهندسية



الشريطيالشكل-4العدسيالشكل-3الغطائيالشكل-2الصفائحيالشكل–1
.المنشوريالشكل-6الوتديالشكل-5

:تكويتهااساسعلىالكتلوقسم
.االرتفاعواطئةالشعاباوالحواجزشكل-2الصخريةالشعاباوالحواجزشكل–1

.القناةشكل-4الرمليةالجزرشكل-3

المتداخلةالصخريةللمجاميعالعموديةالعالقات•

فةصالىصخريةصفةمنتغيرايالصخورانواعمننوعايبينالعموديةالتغيراتان•
حظةمالمناسهلبصورةالطبيعةفيمالحظتهايمكنالعموديةالتغيراتاناخرىصخرية
التغيراتالىبةنسقليلةعموديةمسافاتفيتالحظالعموديةالتغيراتالنوذلكالجانبيةالتغيرات
ايضاالسطحتحتالعموديةالتغيراتونالحظجدا،واسعةجغرافيةمسافاتالىتمتدالتياالفقية

ضمنصخورالبينالعموديةالتغيراتادراكويمكن.الحفرنماذجاوالكهربائيةالصفاتخاللمن
:مجموعتين



Conformableمتوافقةطباقيةعموديةعالقات–1 relationship
اعانقطعلىدليلايمالحظةدوناخرالىنوعمنالحقلفيالصخورتغيرهو
الحالةذههفيالعالقةوتسمى(التوافقعدمعلىادلةمالحظةعدماي)الترسيبفي
باحدىتتكوندقالتوافقيةالتغيراتوهذهتوافقيةعالقةالصخريتينالوحدتينبين

الطريقتين

الممزوجالتدريجيالتغير–أ•
صخريةطبقةمثالالرسوبياتمننوعينبينتدرجيظهرالتغيرمنالنوعهذافي•

بزيادةلكوذالطفلالىتدريجيةبصورةاالعلىالىتتغيررمليحجرمنمكونة
متالءباالتغيرويكوناالعلىالىاتجهناكلماالطينكمياتفيتدريجية
تصلحتىالرملكميةوتقلالطينكميةوتزدادبالطينالرملذراتبينالفراعات

هذهاباسباحديكونوقدالرملوينعدمالطينفيهايسوداالعلىفيحالةالى
.تدريجيبشكلالترسيبحوضعمقزيادةهوالحالة



واحدلنوعالتدريجيالتغير-ب
الىاالسفليفكبيرةقطعمنحجمهافيالرملحبيباتتغيرحينيتمالصخورفي

التغيرنمالنوعوهذاالطباقيالعمودفياالعلىنحواتجهناكلماحجماً اصغرقطع
ثمملم1/16-2مابينوهوونتوورثمقياسحسبالرملبحجمحجمهابقطعيبدأقد

ينتهيثمملم1/256–1/16بينيتراوحالقطعحجمالغرينالىالحجمفيتصغر
.ملم1/256مناقلالطينحبيباتبحجم

بالملمترالقطرالحبيبةاسم
الجالمي

د

Boulder
حصى
خشن

Cobble
حصى

Pebble
حبيبات

Granule
رمل

Sand
غرين

Silt

256مناكثر

64-256

4-64

2-4

2-1/16

1/16–1/256

1/256قل من 1

تدرج قطر المواد الفتاتية حسب مقياس ونتوورث 



الطبقيةالحدودفيالمفاجئالعموديالتغير–ج
دونجداً ةقصير عموديةبمسافةاخرىالىصخريةطبقةمنالعموديالتغيرذلكهو
لسببيناالحديحصلوقدالطبيعةفيالوجودنادروهو.التوافقعدمعلىدليلاي
السنينالفافيالسنتمترمنباجزاءمعدلةيقاسجداً بطيئاً الترسيبكاناذا–1
العالقاتيفمفاجئتغييرالىيؤديقدالمصدرصخورطبيعةفيتغيرايفانلذا

.العمودية
تغيرالىكذلفيؤديالدلمتةبعمليةالدلومايتالىالجيريالحجرمنطبقةتغير-2

دليلونوبدمفاجئتعاقبهماويكوندلومايتالىمنهاجزءاوالجيريالحجرطبقة
.التوافقعدمعلى



تكوين اسطح عدم التوافق واشكالها
اسطح التعرية تتكون نتيجة لتعرية الصخور المرتفعة فوق مستوى البحر، واول مراحل
ن بتأثير العوانل قد تكون متعرجة بينما االسطح المتقدمة تكون مستوية وان التعرية تكو 

الف ولكنها تحصل تحت الغ( رياح ، مياه ، ثالجات)الموجودة على سطح االرض 
اما داخل الجوي تسمى تعرية في اليابسة اي تحت الهواء وهناك عدم توافق يحصل
مواج بتعرية البحر او بتاثير امواج البحر يطلق علية عدم توافق بحري حيث تقوم اال

ب طبقات جديدة الصخور القريبة من الساحل وقد تودي الى تاكلها وتعريتها قبل تترس
.فوق الطبقات القديمة ويفصلها عدم التوافق

Unconformableمتوافقةغيرطباقيةعموديةعالقات–2• relationship
ريالصخالترسيبفياالنقطاععلىادلةمجموعةاودليلوجوديالحظالحقلفي•

Unconformityتوافقعدمسطحيسمىالطبقاتبينيفصلالذيوالسطح surface
طبقةوترسيباتعريتهثمالسفلىالطبقةارتفاعبسبباماالتوافقعدمحدوثيكونوقد

.االولىالطبقةفوقةيثانترسيبحصلثملفترةالترسيبفيلتوقفنتيجةاوفوقها،ثانية



التوافقعدمانواع
Angularالزاويالتوافقعدم–1 unconformity

طبقاتنعتوافقعدمسطحويفصلهامائلةالسفلىالطبقاتكانتاذاعليةيطلق
سطحعنهذهعتوارتفافقيبشكلصخريةطبقاتترسبتويحصل.فوقهاتقعافقية

هذهتتعرضثمطياتتكوينالىادتارضيةحركةاوميلالىوتعرضتالبحر
بشكللثانيةاالطبقاتترسبتالبحرسطحتحتثانيةوبانخفاظهاالتعريةالطيات

.المائلةاالولىالطبقاتفوقافقي
Disconformityالمتوازيالتوافقعدم-•
كالو منهااحدثطبقاتعنتوافقعدمسطحيفصلهاقديمةطبقاتبينتالحظظاهرةهي•

.متوازيتانوالحديثةالقديمةالطبقتين
Nonconformity(الالتوافق)المتباينالتوافقعدم-3•
اوفوقهاقعترسوبيةصخورعنتوافقعدمبسطحمفصولةمتحولةاوناريةصخوربينالعالقة•

عنناتجافقتو عدمسطحوفصلهاالرسوبيةالصخورفوقتقعالتيهيالناريةالصخورتكون
.ترسيبعدماوتعرية



regionalاالقليمياوالمحليالتوافقعدم conformity
.التوافقعدملالجغرافياالمتدادعلىيعتمدواقليميمحليالىالتوافقعدمتقسيمان

حوضمنقريبةمناطقفيمحصورمحدودجغرافيامتدادلةيكونفالمحلي
لحوضلمجاورةااليابسةبينماالترسيبحوضداخلالترسيبيستمرحيثالترسيب
.للتعريةمعرضةاللترسيب

رسيبالتحوضاطرافلتأثيرنتيجةواسعجغرافيامتدادلةيكوناالقليمياما
توافقدمعهناكللبحركبيرالنحسارنتيجةالتعريةبعمليةاالصليةواالحواض

اجزاءمعظمفياالسفلوالباليوسيناالعلىالكريتاسيبينهوالعراقفياقليمي
.العراق



:الطبقيالتوافقعدمادلة
المكاشفيفتقعالسطوحهذاكانتسواءالحقلفيالتوافقعدماسطحعلىللتعرفادلةعدةهناك

.مجاميعثالثةالىاالدلةهذهتقسيمباالمكان.السطحتحتاوالصخرية
الطباقيةالخرائطادلة-4التركيبيةاالدلة-3المتحجراتادلة-2الرسوبيةاالدلة–

منهاقتوافعدموجودعلىرسوبيدليلعشرونمناكثريوجد:الرسوبيةاالدلة-1•

عادةتتكونوهيملم20عنقطرهيزيدبحجمصخريةقطع:القاعديةالمدملكات–أ•
االسفلفيكولوشتكوينيبينمثال.فيضيةمدملكاتوهناككماالخلجانلتقدمنتيجة

.دهوككليمنطقةفيالمدملكاتمنطبقةتوجداالعلىفيجركسوتكوين

ثمالجيريالحجرمنتصلباتبشكليوجد:للتعريةنتيجةالمتبقيالصوانحجر-ب•
قدالسليكاان.نالصواقطعفتبقىالكيمياويةالتعريةعواملبتأثيرالجيريالحجريذوب
chert)دائريةصوانقطعالىتتصلبكرويةاجسمالىتتجمع nodules).



مناطقثالثفيهاتتكونللتعريةالمتعرضةالتربةان:المدفونةالتربةمقطع–ج
ذكرهاقسبالتيالثالثةاالدلةان.بعضهامعومتداخلةاالخرىعنالواحدةمتميزة

هناك.االرضسطحعلىالمتكونالمتوازيالتوافقلعدمرسوبيةكادلةمهمةتعد
البحرطحستحتالمتكونالمتوازيالتوافقعدمعلىتدللاخرىرسوبيةادلةثالثة

Submarine
عالقةةلرمليةحبيباتبشكلاللوناخضرمعدنهو:الكلوكونايتمنطقة–أ•

فيوتوجدةالمائيوالحديدالبوتاسيومسليكاتمنويتكونالمايكابمعدنقريبة
.البحريةالرسوبيةالصخور

اويواناتالحاصدافمنالفوسفاتتاتي:الفوسفاتعلىالمحتويالحصى-ب•
.كالعظامللحيواناتاالخرىالصلبةاالجزاء

التوافقعدمعلىالمتحجرةاالدلة-2•
بينوافقتعدموجودعلىلالستداللالمتحجراتفيهاتستخدمادلةثالثةهناك•

:وهيالصخريةالمجاميع



.كالهمااوالنباتاتاوالحيواناتمتحجراتمجاميعفيالمفاجئالتغير–أ

اليفترضثانيةمجموعةالىمثالً الحيوانيةمتحجراتمنمجموعةمنالمفاجئالتغير
جيولوجيةةزمنيفترةبعدموجودةتكونانيفترضبلمباشرةفوقهاتكونانبها

بشكلاالخرىفوقالواحدةالمجموعتانهاتانتواجدانعلىالدليليعطيناطويلة
يفترضكانوجيةجيولزمنيةلفترةصخريةطبقاتترسيبعدماوتعريةسببهمتعاقب

.التحجراتمنمعينةمجموعةعلىتحتويان
علىتدلمتحجراتمباشرةبعدهاتأتيالباليوسينعصرعلىتدلمتحجراتمثال

المايوسينعصر
متحجراتىالبحريةبيئةعلىتدلمتحجراتمنالمتحجراتمجاميعتغيرهي:الثانيةالحالةاما•

.توافقعدمعلىيدلهذاالمفاجئالتغيرفانقاريةبيئةعلىتدل
لسلةلسالعموديالنسقخاللاالحياءمنمعينلنوعالتطوريةسلسلةفيانقطاعحدوث-ب•

.توافقعدمعلىيدلمفاجئبشكلالجنساوالنوعذلكتطور
.التوافقعدمعلىدليالً يعطيالقاعديةالمدملكاتمعواسنانالعظامبقاياوجودان–ج•



:التركيبيةاالدلة–3
فانصخريتيننطبقتيالتقاءسطحبينالطبقاتميلفياختالفمثلالحقلفيتركيبيةادلةهناك
.الطبقتينبينزاويتوافقعدموجودعلىدليلذلك
التيالطبقاتمعمتموجاتصالسطحمنهاالعلويالقسميقطعالصخورمنطبقاتعدةوجوداو

السفلىلصخورالتعرضنتيجةالصخورمنمجموعتينبينيفصلالتوافقعدمعلىاخردليلفوقها
.العلياالصخورمجموعةترسيبقبلتعريةالى

صخورتعلوهاDikeالراسيكالسدناريةصخورتخترقهاصخريةمجموعةوجود•
دليلوهذارتغيبايالعلياالصخورتتأثرولمالراسيبالسدمباشراتصالعلى
مثتعريةالىتعرضتقدالرأسيالسدمعاالولىالصخورمجموعةانعلى

الحالةذههفيالعلياالطبقاتفانلذاالصخورمنجديدةطبقةفوقهاترسبت
يمثلاالتصالحوسطالبركانيةللفعالياتالمصاحبةللتحوالتاثرايفيهاالتظهر

.توافقعدم



تقعخورالصمنمجموعتينبينوكثرتهاالصدوعشدةفياختالفوجودالحظنااذا
العليامنراكثالسفاىالصدوعكانتبحيثالمجموعتينبيناالتصالواسفلفوق

عدمعلىلدليذلكفجأةالطبقتينبيناالتصالسطحعندتتوقفالصدوعوسطوح
.التوافق

الطبقيةالخرائطادلة-4
تركيبيةاهرظو عدةعلىالتعرففييساعدالطبقيةالخرائطوعملالحقليةالدراسةان

.التوافقعدماهمهاومن
الصخريةالكتلبينالجانبيةالعالقات•
بلالعموديةيراتكالتغقليلةلمسافاتالتالحظالصخريةالكتلبينالجانبيةالتغيراتان•

امقاريةانتاكسواءالترسيبمناطقامتدادلطبيعةنتيجةتكونالجغرافيةامتداداتهاان
مماالبحرطحسمستوىفيلتغيرنتيجةتحصلالجانبيةوالتغيرات.بحريةاممختلطة

االخرالتغيرو .المترسبةالموادطبيعةتغيرالىتؤديالتيالساحلخطتغيرالىيؤدي
.البحرسواحلكخطوطلهامخالفةاخرىببيئةمعينةبيئةاتصالمناطقفييحصل

:وهيالجانبيةالتغيراتمنانواعثالثةتوجد



Intertonguingالتالسن–1
جانبياً لترسيبابيئةتغيرنتيجةوذلكاصغروحداتالىجانبياً تتفرعالصخريةالوحداتبعضان

.ثانيةكتلةالىتتحولحتىلسانيسمىالصغيرةاالجسامهذهمنفرعوكل
Pinchالجانبيالتضيق-2 outالوتديةاالشكال

الموادطبيعىاورسيبالتبيئةتغيرسببةالذيسمكهالتقلصنتيجةبالتضيقالصخريةالكتلتبداء
انالطبيعيومنثانيةصخريةبكتلةالصخريةالكتلةتنتهيالتضيقوباستمراركالهمااوالمنقولة
فيمهمةالظاهرةوهذهالمجاورةالثانيةالصخريةالكتلةسمكفيزيادةيصاحبهاصخريةكتلةتضيق

ذاتتكونالتيلاالشكاهذهطولعلىاكتشفتوالغازللنفطالطبقيةالمصائدمنالكثيرالنالطبيعة
.(الطفل)نفاذةغيرطبقاتبينومحصورة(رمليحجر)عاليةونفاذيةمسامية

Lateralالجانبيالتدرج• gradation

انبلتينالوحدبينتالسناوتدريجياضمحاللبدونالمتجاورةالصخريةالكتلبينيحصل•
منلنوعينمزيجنبيتغيراً يكونقدفهوالعموديالتدرجحينتحصلالتيالصورةبنفسالتغير

الساحلعنابتعدناكلمااصغرفتاتيةمنالحبيباتحجمفيتغيراو(وطفلرمل)الصخور
.الصخريةالكتلبينجانبيتغيريحصلوقداالعماقنحوواتجهنا



compoundالمركبوالجانبيالعموديالتغير of lateral and vertical
variation

انجانبيةوتغيراتعموديةتغيراتالىالصخريةالكتلبينالتغيراتقسمنالقد
النهاذلكو المركبالتغيرماسميناهوهوواحدةصخريةلكتلةيحصالنقدالنوعين
الجغرافيةاتالتغير بسببتحصلوهيمجتمعةوالجانبيةالعموديةالتغيراتتعكس
.الجيولوجيمنالز اثناءالمختلفةالكتلترسبعنرئيسيةبدرجومسؤولةتكونالتي
منتاتئتالتيالترسيبظروفاستقراريةعدمهوالجغرافيةالتغيراتسببان

الىؤدييمماالقاعدةمستوىاختالفاوالبحرسطحمستوىفيتحصلاختالفات
.عنهاالناتجةالرواسبوبالتاليالترسيببيئاتفياختالفاتحصول

.عنهاةالناتجالرواسبوبالتاليالترسيببيئاتفياختالفاتحصولالىيؤدي•
Transgressionالبحروترجعتقدم1. & Regression
بينالفاتاختتعكسلهاااالللمجاورةالقاريةوالمناطقالبحريةاالحواضبينالعالقةان•

تمثلالمجاورةريةالقاوالمناطقالترسيبمناطقتمثلالبحريةفاالحواضوالتعريةالترسيب
داخليبالترسمناطقفياالختالفسببةالرسوبياتفيتغيرواي،التعريةمناطق
.ينةمعزمنيةفتراتخاللالبحروتراجعتقدمعواملسببةالبحريالحوضوخارج



OffوالتنحيOverlapاالعتالء-1. lap
البحرتقدم.ريةالصخللكتلوالعموديةالجانبيةالعالقاتطبيعةعلىيؤثرالبحروانحسارتقدمان

منالوحدات.الرسوبياتهذةتنحيالىيوديوتراجعةالرسوبياتاعتالءالىيؤدي
الرمليوهالغربنحوللبحرتدريجيتراجعفتراتفيترسبتصخريةوحداتتمثلط–أ

الساحلطخترسباتيمثلالرمل،المختلفةاالعماقترسباتوتعكسالجيريوالحجروالطفل
Shoreالبحري lineالساحلمنالقريبةترسباتيمثلوالطفلNear shoreالجيريوالحجر

Offالساحلعنالبعيدةالترسباتيمثل shoreالعميقةوالمناطق.
يةالصخر الوحداتتقدماعتالءتمثلط-زمنوالوحداتتنحيتسمىو–أمنالوحدات
1رقمرالبئفانابارثالثةحفراذا.الشرقنحوتقدمالساحلخطيعنيالشرقنحوالرملية

منالمجموعتينبينويقصلالبحرانحسارتمثلتحتهاطبقاتقطعتالبحرتقدمتمثلالطبقات
اخرىطبقةعقبهاوتمفاجئةبصورةالطفلواسفلهاساحليةرمليةطبقاتممثلةتوافقعدمالطبقات

.الساحلمنقريبةترسباتتمثلالطفلمن
فيعميقةالالبحرترسباتوجودالبحروتقدمانحسارحالةبينتوافقعدمحالةالتظهر2البئر•

.اخرىمرةالعميقةالبحريةالترسباتثمالساحليةترسباتاالعلىنحووتعقبهااالسفل

واحدنوعمنتطبقافييمربلالترسباتنوعيةفيالتغيروالالتوافقعدمحالةالتظهر3البئر•
المتحجراتلىعباالعتمادعليهاونتعرفاالعماقالىالضحلةبيئةتمثلوهيالجيريالحجروهو
.البيئاتتلكعلىتدلالنها



Faciesالسحن والتغيرات السحنية and facial variation    
لصخور السحنة تعني كل تغير جانبي افقي في مظاهر اي وحدة طباقية محددة من ا

ا بحيث يستدل الرسوبية لغرض الداللة على مجموع الصفات الليثولوجية والحياتية له
ل على ويمكن االستدال. من هذه الصفات على اصل وبيئة ترسيب هذه الوحدات 

او قد Lithosomeان كل سحنة يجب ان تمثل جسم صخري واحد او عدة اجسام –
بحيث تحتل هذه االجسام تتابع Biosomeتمثل جسم حياتي واحد او عدة اجسام 

.عمودي او تداخل افقي
دود قابلة السحنات تحتل مساحات جغرافية مستقلة عن بعضها ويجب ان تحددها ح–

.للقياس
لىععموديةتكونبحيثالوحدةسمكخاللمنتمرانيجبالسحنيةالسطوح–

.تعلوهاالتيالوحدةالتقاءسطح
قتربتعندماخاصةالخريطةفيخطشكلعلىالسحنيةالحدودتسقطانيجب–

لمختلفةاالسحنوتحديدتوزيعيمكنبحيثاالفقي،الوضعمنالطبقيةالوحدات
.عليها



ية وان ان الخارطة السحنية تبين االختالف في مظاهر معينة من الوحدات الطباق
ية المظاهر للوحدة في اي نقطة هو عبارة عن مالحظة اي ميزة صخرية او حيات

ائط السحن ان الخرائط السحنية المعتمدة على الصخارية تسمى خر . في تلك النقطة
ثر من النوع هو االكثر شيوعًا الن المعلومات الصخرية هي االكوهذا الصخرية 

ية ويجب ان يكون لكل خريطة سحن. المعلومات الحياتية للوحدات الصخرية 
.صخرية وخارطة سحنية حياتية مناظرة لها 

انات ان االساليب في رسم الخارطة السحنية الصخرية ممكن ان تعتمد على بي
رسم مجموعة السحن الحياتية ، اما اذا توفرت بيانات عديدة للسحن الحياتية فيمكن

وقد تمثل . ة من الخرائط للسحن الحياتية تقابل مجموعة من الخرائط للسحن الحياتي
حالة الخرائط سحنات عملية لظواهر بيئية او ظرف معين غير محدد في هذه ال

قديمة او تجديد يجب تسميتها وهذه الخرائط تسنعمل عادة في اعادة بناء الجغرافية ال
.تحديد مواقع التضعات المعدنية

السحناتمظاهرمناساسينصنفينتميزيمكنناهذاومن•

رسمالىقودتالصفاتهذهبحيثالفيزياويةالطبيعيةبالصفاتمتمثلةليثولوجيةمظاهر–1.
.الليثولوجيةالسحنات

حديد السحنات السحنات الحياتية والتي تمثل بالمتحجرات في الصخور والتي تقود الى رسم وت–•
Biofaciesالحياتية 



السحناتاستعمال

ارتزايتالكوسحناتمثالالرسوبيةالصخورليثولوجيةدراسةفيليثولوجيةاستعماالتلها–

.والدولومايت

سحنةواالمونايتسحنةمثلالسائدةالمتحجراتبيئاتوصفعندخاصةمستحاثيةاستعماالت–

.الرودستوسحنةالزنيقيات

.شعابيةسحناتاوالغونيةسحناتمثالالسحنةمعبيئةكلمةقرنتحيثبيئيةاستعماالتلها–

الرسوبياتدراسةفيواستخداما  شيوعا  االكثروهيMirofaciesدقيقةسحنيةاستعماالتلها–

.الدقيقةالمتحجراتفصليصعبالتيالصلبةالكلسية

Boundariesالسحنيةالحدود• facies

التاليةاالنواععنهاينتجبحيثالزمنخطوطمعالسحنيةالحدودعالقاتربطيجب•

اوالزمنيةوطالخطمعالسحنيالحديتطابقبحيثافقيا  السحناتتتغيرالنوعهذافي:االفقيةالحدود–1.

الطبقيةحدودالتكونبحيثتوافقعدمسطحاووتطبقياعتياديمستوييكوناماالسحنيالحد،يتوازيان
.مفاجئوالتغيرحادة

.السحنيةالحدودمعتتقاطعالزمنيةالخطوط–2.

.جانبيا  السحناتتتغيرعندماالحدودوتتالسنشاقولياتتالقىالطبقيةالحدود–3.

•



الىلمتداخلةاالسحنيةبالحدودعليةيطلقالذيوتراجعتقدمنتيجةمتكونةالسحناتمناخرنوعهناك

:قسمين

Isotropicالمتجانسةالسحنات facies

لخطوطانهملانعلىالبحرتقدماثناءوالمتكونةالتركيبالمتجانسةالصخورمننوعالىتعود

.الطفليةاوالجيريةاوالرمليةالسحنةمثل..الزمنية

المثالمتجانسالسحناتمننوعا  المختلفةالزمنيةالخطوطبينالمحصورةاالجزاءومجموعة

A1,A2,A3,A4,A5B1,B2,B3,B4

السحنات. Hetropicالمتجانسةغير1 Facies

انمكنيبحيثالزمنخطوطعنالنظربغضالصخورانواعمختلفتمثلالتي•

ايبينالمحصورةالسحناتمثل.والعمودياالفقيالوضعفيسحناتتكون

A2متجانسةغيرسحناتتمثلافقينخطين – B2- C2 – D2  وعموديا  ،افقيا

C1 – B2 – C2



الـــــــتتابـــــعطباقــــــية

نيقصد بطباقية التتابع تقسيم محتويات الحوض الترسيبي الى حزم م

الرواسب المحددة بسطوح عدم توافق أو ما يضاهيها من سطوح التوافق 

(Correlative Conformity)تمثل كل حزمة من هذه الرواسب تتابع ترسيبي ،

م يبدأ يبدأ بارتفاع مستوى سطح البحر حتى يصل الى أقصى فيضان له ثواحد 

أو باالنخفاض، ويكون محددا بسطحين من سطوح عدم التوافق أو سطوح تعرية

عميقة سطوح عدم ترسيب أو ما يضاهيها من سطوح التوافق في المناطق البحرية ال

.وضمن فترة زمنية محددة 

ان العوامل المسيطرة على التتابع هي

االستيعابمدى -3. العامل التكتوني- 2.البحرالتغيرات في مستوى سطح -1
و الموازنة بين تجهيز الرواسب وفضاء االستيعاب هإن .الرسوبياتتجهيز - 4

العامل المسيطر على معمارية الحوض الرسوبي، 



ح البحرر إن العامل التكتوني و التغيررات المسرتمرة فري مسرتوى سرط

تعمررررل مةتمعررررة فرررري السرررريطرة علررررى حةررررم الفضررررا  االسررررتيعابي

(Accommodation )ذ الرررذت تتةمرررع فيررره الترسررربات البحريرررة، ا

ب، يرررتبط ايخيررر بمعرردالت تةهيررز الرواسررب الررى حرروض الترسرري

الشركل وتعمل ةميع العوامل التي ذكرت سابقا على تحديد الرنمط أو

. الررررذت تتةمررررع عليرررره الرواسررررب عنررررد م هررررا للحرررروض الترسرررريبي

ة وكميرررتررروازن مرررابين االرتفررراع فررري مسرررتوى سرررطح البحرررر هنالررر  

فعنررردما تزيرررد كميرررة . الرواسرررب المةهرررزة الرررى حررروض الترسررريب

الرواسرررب المةهرررزة عرررن حةرررم الفضرررا  االسرررتيعابي فررران ايحزمرررة 

هرا برالتراكم السحنية تترراكم بشركل تقردمي باتةراه البحرر، ويطلرق علي

أمرررا عنررردما تتسررراوى كميرررة الرواسرررب (. Progradation)التقررردمي 

ان المةهررزة الررى حرروض الترسرريب مررع حةررم الفضررا  االسررتيعابي فرر

، أت أن (Aggradation)ايحزمررة السررحنية تتررراكم بشرركل تكدسرري 

ميررة وعنرردما تكررون ك. السررحنات ال تهرراةر باتةرراه البحررر أو اليابسررة

الرواسررررب المةهررررزة لحرررروض الترسرررريب اقررررل مررررن حةررررم الفضررررا  

االسرررررررررتيعابي فررررررررران السرررررررررحنات تترررررررررراكم بشررررررررركل تراةعررررررررري 

(Retrogradation )باتةرررررررررررررررررررررررررررررررررررررراه اليابسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة.

العالقة بين فضاء االستيعاب وتجهيز الرواسب 



Sequence Boundariesحددددددددددددددددددددود التتابعدددددددددددددددددددات  
المترابطنة المنشنأ، استحدث مصطلح التتابع على انه وحدة طباقية تتكون من تتابع متوافق منن الطبقنات

لنق عليهننا تحندد منن افسننفل و افعلنى بسننطح عندم توافنق أو مننا يضناهيها مننن سنطوح التوافنق، والتنني يط
. تسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمية حنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند التتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننابع

جود شواهد يعمل حد التتابع هذا على فصل الطبقات الحديثة عن الطبقات افقدم عمرا، من خالل و •
فني بعنض و أدلة على حصول التعرينة تحنت الهوائينة أو سنطح تعرينة متسنم بوجنود فقندان زمنني ، و 
تتننابع، النننوع المننناطق يكننافئ سننطح تعريننة تحننت بحننري، وعليننه فهنالننك نوعننان رئيسننيان مننن حنندود ال

أجنزاء منن ويتمثل بسطح تعرية اقليمي يشمل انكشاف الرصيف وقد يصنل النى( Type -1)افول 
حنننننرالبالمنحننننندر ، ويتكنننننون هنننننذا الننننننوع عنننننندما تزيننننند نسنننننبة الهبنننننوط العنننننالمي فننننني مسنننننتوى سنننننطح 

 (Eustasy Sea Level Fall )ممنا علنى نسنبة تجلنس الحنوض الترسنيبي عنند حافنة الرصنيف
يسنننننننننننننننبب هبنننننننننننننننوط فننننننننننننننني مسنننننننننننننننتوى سنننننننننننننننطح البحنننننننننننننننر عنننننننننننننننند حافنننننننننننننننة الرصنننننننننننننننيف البحنننننننننننننننري

، و يتكون هذا السطح عندما يحصل هبوط (Type -2)أما النوع الثاني من حد التتابع فيطلق عليه 

.نسبي في مستوى سطح البحر من دون أن يحصل انكشاف لحافة الرصيف البحرت



  Systems Tractsمسااااااااااااااا         مااااااااااااااا  

حزمرة مرن اينظمرة المتزامنرة الترسريباعلى انهوصفت مسارات اينظمة يول مرة 

يثررة والقديمررة الترري ترررتبط وحررداتها السررحنية بابعادهررا الث ثررة منشررايا  بالفعاليررات الحد

:وهنالرررررررر  ث ثررررررررة مسررررررررارات رئيسررررررررة ينظمررررررررة الترسرررررررريب وهرررررررري. والبيئيررررررررة

Lowstandمس    ل   م  لو طئ • System Tract (LST)  

، ويترسب خ ل فترة االنخفراض النسربي فري(Type -1)يمثل قاعدة مسار اينظمة في التتابع الترسيبي نوع •

. طح البحرمستوى سطح البحر وانكشاف الرصيف البحرت وبداية االرتفاع النسبي البطئ في مستوى س

Transgressive System Tract (TST)مس    ل   م  لتقدمي •

نظرام هو مسار نظام وسطي يقع بين مسار النظام الواطئ و مسار النظام العالي، والةز  العلوت مرن مسرار ال•

يترسرب هرذا المسرار خر ل ذلر  الةرز  مرن دورة االرتفراع فري (. MFS)التقدمي يمثل اقصرى سرطح فيضران 

.  هيز الرواسبمستوى سطح البحر النسبي عندما يتزايد حةم الفضا  االستيعابي بشكل أسرع من نسبة تة



Highstandمسااااا    ل  ااااا م  ل ااااا لي  System Tract (HST) 

وهررو المسررار ايحررد  عمرررا الررذت يلرري سررطح فيضرران أقصررى ويحررده مررن ايعلررى حررد 

بة حةرم الذت يمثرل نهايرة التترابع، ويتكرون هرذا المسرار عنردما تكرون نسرالعلوت التتابع

ي، ويتميرز هرذا الفضا  االستيعابي اقل من نسبة تةهيز الرواسب الى الحوض الترسيب

رور الوقرت المسار بالتباطئ في سرعة ارتفاع مستوى سطح البحر النسبي، وخ ل مر

. تتكرررررررون تتابعرررررررات ذات ترررررررراكم تكدسررررررري تتبرررررررع بررررررراخرى ذات ترررررررراكم تقررررررردمي

   Maximum  Flooding  Surfaceسطح الفيضان االعظم •

حزمةاوTransgrassiveالبحريالتقدموحداتبينالسطحهذايقع
ريالبحالتراجعووحداتاليابسةباتجاهالمتقدمةالتتابعاشباه

Regressionالحوضباتجاهالمهاجرةالتتابعاشباهحزمةاو



مسارات االنظمة الرئيسة •



 تب  لتت بع•

رسيبها صنفت التتابعات الطباقية الى خمس رتب تبعا للزمن المستغرق لت•

(.مليون سنة50أكثر من ) زمن الرتبة ايولى 1-•

– 5يتراوح بين ) زمن الرتبة الثانية 2-• (.مليون سنة50

– 0.5يتراوح بين) زمن الرتبة الثالثة 3-• (.مليون سنة 5

– 0.1يتراوح بين )زمن الرتبة الرابعة 4-• (.مليون سنة0.5

(.مليون سنة0.1اقل من ) زمن الرتبة الخامسة 5-•

•.




