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السيزمييالستراتغرافللتفسيرجيولوجيةطريقةهيالسيزميةالستراتغرافيا،

.يزميةالسالبياناتمنستراتغرافيةالالمعلوماتاستخراجخاللهامنيمكنحيث

وحداتالدتحديهيضاحولألالسيزميستراتغرافيالالتفسيرفياألولىالخطوة

.الرسوبيةالمتتاليةتسمىوالتيمنشئيا ًالمرتبطة

:إلىًاآلتيالسيزميةالستراتغرافيايمكنًتقسيمًمجاالتًاستخدامً

وذلكًوهيًتهتمًبفصلًالوحداتًالرسوبيةًز:ًالسيزميةالمتتالياتًسترتغرافيا منياً 

علىًحاالتًعدمًالتوافق .unconformitiesاستناداً 

ًوهيًتهتمًبتحديدًالبيئاتًالرسوبية:ًالسيزميةتحليلًالسحنات.

ًرًعنًمؤشراتًالبحثًالمباشباستخدامً:الهيدروكربونيةالكشفًالمباشرًعنًالمواد

.للكشفًعنًالموادًالهيدروكربونية،ًخصوصاًالغاز (DHI)الموادًالهيدروكربونيةً
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فياالنقطاعأوالحتعنناتجمطمورسطحعنعبارةهو:التوافقعدم

Dunbar)الجيولوجيالتسجيلفيزمنيةفجوةيسببوالذيالترسيب،

and Rodgers 1957)

سطوحالهذهأنبسببالتوافقعدمسطوحعنالناتجةاالنعكاساتتحصل

تكونولذلك،يةالليتولوجالفيزيائية،خصائصهافيمتباينةطبقاتتفصل

.مختلفةصوتيةممانعةلها

جلالسفيفجواتتًظهرالتوافقعدمسطوحعنالناتجةاالنعكاسات

.الترسيبي
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Unconformityعدم التوافق 

Unconformities

تظهركيفيبين()الشكل

دمعلسطوحالموافقةاالنعكاسات

.يةالسيزمالمقاطععلىالتوافق

الواضحالظهورنالحظحيث

التياالنعكاساتلهذهوالمميز

بينتوافقعدمسطحتظهر

.وتيةالصبممانعتهامختلفةطبقات

beds with different

physical properties



An example of unconformity

وذلكطبقاتلعدةوانمافقطاحدةولطبقةسطحيشكلالقدانهبالحسباناالخذويجب

البياناتعلىالمنزلةالمخترقةاالباربمساعدةأيضا ًويحددللطبقاتحتهدرجةبحسب

(الشكل)السيزمية
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نشئيا ًمالمرتبطةالطبقاتمنمجموعةهي:الستراتغرافيةالمتتالية

.توافقعدمبسطحيواالسفلاالعلىمنومحددة

التيظمةاألننطاقاتمنعددمنمؤلفةالستراتغرافيةالمتتاليةتكون

التجاوزمنمختلفةمراحلخاللالمتوضعةالرسوباتتصف

:هيالنطاقاتوهذهالبحري،واالنسحاب

LST=Low)االنخفاضنظامنطاق stand System Tract):

TST=Transgressive)التجاوزنظامنطاق Systems Tract ):

HST=Highstand)المرتفعالنظامنطاق Systems Tract ):









Accomodationالحيز الشاغر للترسيب  Space:

لتراكمالمالئمالفراغبانه(Accommodation)للترسيبالشاغرالحيزيعرف

مستويوبارتفاعالترسيبيالحوضقاعدةهبوطعملياتبازدياديزدادوهذاالرسوبيات

.البحرسطح
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السحناتوضعتشكلفيالرسوبياتبمصدرعالقتهوطبيعةللترسيبالشاغرالحيزيؤثر

اقلللترسيباغرالشالحيزكاناذاالمثالسبيلعلى.الستراتغرافيةالمتتاليةفيالرسوبية

كما(Progradational)االنسحابيالشكلالرسوبياتتأخذبالرسوبياتالتزودنسبةمن

Retrogradationالشكلتأخذالرسوبياتفانالعكسكانحالفياماالشكل،فييظهر
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Sedimentation = accommodation

Aggratiadonalاماًفيًحالًالتساويًفيحدثًالتراكمًالشاقوليًللرسوبياتًأيًحالةً
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Lowاالنخفاضنظامنطاق stand System Tract (LST):

فييحدثحيث،منخفضةالمياهمستويفيهاتكونمراحلفيالمتوضعةالرسوبياتيصف

معدلمنطأأبللترسيبالشاغرالحيزحجمتزايدمعدلأننتيجةالبحرلمياهانحسارالبداية

سطحيمثليحتسطحذلكاثرعلىويتشكلالحتعملياتتنشطوبالتالي.الرسوباتتراكم

بالتجاوزالمياهظامالنهذاوفقوتبداالستراتغرافيةللمتتاليةالسفليالحديتحددايتوافقعدم

continental)القاريالجرفمستويدونتبقىعموماولكنهاالحتيالسطحعبرتدريجيا

shelf)الحوضمنالمنخفضةاالجزاءعلىوتقتصر.

.(سالبةمتتالياتاألعلى،نحوخشنة)انسحابيةرسوباتتكونهناوالرسوبات

سطحمستوياتتغيرمنحنيمعدائمايقترنالستراتغرافيةالمتتاليةتمثيلأنإلىاإلشارةمع

:التاليةاالختصاراتوفقالبحر
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:mfs)االعظميالفيضانسطح maximum flooding surface)،

:TS)البحريالتجاوزسطح Transgressive surface)

:SB))المتتاليةحدود sequence boundary
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Transgressiveالتجاوزنظامنطاق Systems Tract(TST):

وتصف،الرسوبياتمنلمزيدتراكمويحدثالقاريالجرفعبرالتجاوزفيهأيبد

(سوباتالر)المتتاليةوتستمر(موجبةمتتالية)األعلىباتجاهبنعومةهناالرسوبيات

تبدأبعدهابات،الرسوكميةإلىمساويا ًالترسيبحيزتشكلمعدليصبحأنإلىباالستكمال

بينالفاصللحداُيسمى،(سالبةمتتالية)االنسحابيةالرسوباتنمطإلىبالتحولالرسوبات

منحنيالحظ)(MFS)األعظميالتجاوزبسطحالتاليةالتوضعونطاقاتالنطاقاتهذه

.(البحرسطحتغيرات
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Transgressiveنطاق نظام التجاوز  Systems Tract(TST)   :
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Highstandالمرتفعالنظامطاقن Systems Tract (HST)::

تمرارهواس(القاريالجرفتحديدا)المنطقةاجتياحاألعظميالتجاوزسطحاستكمالبعد

المياهمستوييبدابعدها(MFS)عظميألافيضانالسطحيحددحتىباالرتفاع

وبالتاليباتالرسوكميةمنأقلالترسيبحيزتشكلمعدلويصبحتدريجياباالنخفاض

وتتعرضيدجدمنتتكشفالمنطقةعنالمياهانحساروباستمرارسالبة،متتاليةتتشكل

القد:مالحظة)للمتتاليةعلويحدأيجديدتوافقعدمسطحيتشكلبالتاليللحت

تشكلالىدييؤمماطويلةلفترةللترسيبتوقفوانماالكليلالنحسارالمنطقةتتعرض

.جديدةمتتاليةلتشكلبدايةالىيؤديوهذا(توافقعدمسطح
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Highstandطاق النظام المرتفعن Systems Tract (HST): ًً:
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قريبًمنًمنطقةًمنبعً=ًالقريبً):A sand –prone shelfطر الرمل يالمس–جرف 

(الرسوبات

بعيدًعنًمنبعً=ًالبعيد)A shale –prone slopeالمسيطر صخر طيني –المنحدر 

(الرسوباتًولذلكًتكونًالحبيباتًناعمة

ماًتكونًمنًنمطًمحدد،ًوهيًتتعلقًب(ًالخصائصًالصخرية)الليتولوجيا شكلًأساسيًغالباً 

.بحجمًالحباتًالوسطيًوبطاقةًبيئةًالترسيب

ًيقتصرًعلىًالرسوباتًحتىًأعماقًمياهًتصلًإلىً Shelfالجرف متر،200ً،ًغالباً 

.وهناًيمكنًأنًنميزًبينًجرفًداخليًوجرفًخارجي

Terms of depositional environments:فترات البيئات الرسوبية

Sands
sandstone silt

shale

turbidities
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إلىًالبيئة(ًالساحلية)وهوًيضمًالبيئةًالقاريةًً: Inner shelfالجرف الداخلي  .البحريةانتقاالً 

وهوًفيًالمنطقةًالبحريةًبشكلًكاملًويتراوحًعمقهًًمنً: Outer shelfالجرف الخارجي 

.متر50-200

.مترًيسيطرًالمنحدرًالقاريًوالسحيق200فيًالمجالًأعمقًمنً

Terms of depositional environments:فترات البيئات الرسوبية

Sands
sandstone silt

shale

Sea level

Continental shelf

Continental 
slope

Continental 
rise

Abyssal plain
oozes

Sands
sandstone silt

shale
clay

shale
clay

shale
coral

limestone

turbidities







The relationship between unconformities and stratum:

:والطبقاتالتوافقعدمبينالعالقة

:تشملوهي:السفليةالحدود
Onlap:البعضبعضهافوقتدريجيا ًالحديثةالطبقاتتتوضعفيها،

توافقالعدمسطحعلىأفقيةالشبهأواألفقيةالطبقاتتوضعويكون

.ال ًميأشدالتوافقعدمسطحعلىالمائلةالطبقاتتتوضعأوالمائل،
Downlap:أويأفقالتوافقعدمسطحعلىالمائلةالطبقاتتتوضع

.أفقيشبه
Concordance(التوافق):شكلنفستأخذالمتوضعةالرسوبات

معاتالطبقتوازياو)األدنىفيالمتوضعةوالوحداتالفاصلةالسطوح

(السيزميةأوالرسوبيةالمتتاليةحدود
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The relationship between unconformities and stratum:
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The relationship between unconformities and stratum:

:والطبقاتالتوافقعدمبينالعالقة

:وتشمل:العلويةالحدود
Toplap:ةالمتتاليلطبقاتالجانبيةالنهاياتأواألطرافتحدعندما

رسيبيتانقطاععنناتج،توافقعدمبسطحالعلويةحدودهاعندالرسوبية
المقاطععلىToplapيشيرحال،كلعلى،بسيطحتعنناتجربماأو

.الترسيبعملياتفيانقطاععلىالسيزمية
Erosional truncation(الحتيالسطح):ترسيببعديحصلوهو

حديمثل،وهوالتوافقعدمسطحطولعلىالحقا ًإزالتهاوإعادةالطبقات

.الحتعملياتعنالناتجةالطبقات
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The relationship between unconformities and stratum:
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The relation between unconformities and stratum 



Basic Concepts related to seismic sequence stratigraphy
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Toplap and Downlap



Concordance



The objective of seismic sequence analysis is to identify 
depositional sequences and system tracts on seismic sections  
by interpreting the location of their boundaries. Boundaries 
are manifested as discontinuities in seismic sections and are 
located mainly by finding reflection terminations.

Procedure:
Follow the steps listed below to perform a sequence analysis 
of a seismic section :

 Steps for mapping a seismic sequence are:



1. Look for places where two reflectors converge. Where 
reflectors converge, there will be terminations. 

2. Mark the reflection terminations with arrows. 
3. Draw in the discontinuity surface between the onlapping

and downlapping reflections above, and the truncating 
and toplapping reflectors above. If the discontinuity 
surface becomes conformable, trace its position across 
the section by reflection correlation. 

4. Continue the process described in steps 1, 2, and 3 for all 
the seismic lines in the grid. 

 Steps for mapping a seismic sequence are:



1. Close all seismic grid loops by checking the loop ties for 
each discontinuity or its correlative equivalent. 

2. Categorize each discontinuity. 
a. If it is characterized by regional onlap above and 

truncation below then it is probably a sequence 
boundary

b. If it is characterized by regional downlap then it is 
most likely a downlap surface 

 Steps for mapping a seismic sequence are:
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شكراً إلصغائكم


