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Seismic Facies



:Faciesالسحنة

عنلهامميزةمظاهرذاتالرسوبيةالصخورمنرزمةأوكتلة

سحنةتمييزفيالمستخدمةالمظاهرهذهوتتمثلاألخرى،السحنات

بيبيالحوالحجملهاالصخريالتركيبمنبكلأخرىسحنةعنصخرية

.خرىاألالمظاهرمنوغيرهاالمستحاثيوالمحتوىالرسوبيةوالتراكيب

Seismic Faciesالسيزميةوحدات السحنات  Units:



:رئيسيةأنماطثالثةفيالسحنتصنيفيمكن

تواجدوب....كنغلوميرت:فتاتيةبترسباتتتميز:القاريةالسحن

قاريةلكائناتمستحثات

دقيقةيةفتاتبترسباتوتتميزوالدلتاالبحيرات:االنتقاليةالسحن

منحلةلموادكيميائيةبترسباتتتميز:البحريةالسحن

صخورالتشكلأوساطتحديدمنللسحناتاألفقيةالتغيراتتسمح.

اطأوستعاقبعلىمعينةمنطقةلسحناتالعموديةالتغيراتتدل

الوقتنفسفيالحيةللكائناتوتطورمختلفة

Seismic Faciesالسيزميةوحدات السحنات  Units:



:ةرسوبيالضاحواألدراسةفيالسحناتأهمية

المعلوماتأساسعلىرسوبيحوضتشكيلإعادةيمكن

.للسحناتواألفقيةالعموديةالتغيراتمنالمستخلصة

.يائيةكيمطبيعةذاتسميكةبطبقاتالحوضمنالعميقالجزءيتميز

ركيبتوسمكاأقلبطبقاتالرسوبيالحوضمنالقاريالجزءيتميز

.فتاتي



دات هو تفسير عناصر وحالسيزميةالستراتغرافياالهدف من دراسة 

الليتولوجينيالسحفي فترات بيئة الترسيب والتوزيع السيزميةالسحنات 

(lithofacies).

ت السحنات هي تحديد وحداالسيزميالستراتغرافيحليل تالخطوة التالية في ال

.  الفرديةالسيزمية

و الليتولوجيةنات السحر يتفسيمكن أن تتم عملية السيزميةبعد تعيين المتتاليات 

. و الجيولوجية السيزميةبيئات الترسيب من المعطيات 

ت االنعكاس هي وصف و تفسير جيولوجي لمتغيراالسيزميةتحليل السحنات إن 

قدم كل ي. متضمنة الشكل و االستمرارية و السعة  و السرعة المجاليةالسيزمي

تحت السطحية جيولوجيا المتغير معلومات معتبرة عن 

Seismic Faciesالسيزميةوحدات السحنات  Units:



:ترتكز علىالسيزميةالسحنات وحدات 

ترتيب االنعكاس

االستمرارية

السعة

 التردديالمحتوى

 السرعة المجاليةInterval Velocity هي أيضاً صفة مميزة أخرى

 ات هي أيضاً  يمكن أن تكون صفالجيومورفولوجيةالخصائص

ص يتم هذه الخصائ. السيزميةمميزة  مفيدة لتفسير وحدات السحنات 

شرائح )الترسيبيتمثيلها بمستوى ثالثي األبعاد على طول السطح 

(.أفقية

)    (مبينة في الشكل السيزميةعلى وحدات مختلفة للسحنات مثال 

Seismic Faciesالسيزميةوحدات السحنات  Units:



ثالم)متباينةصخريةلمكوناتعاموديتعاقبإلىتشير:العاليةالسعة

(نيالطيالصخرمنمتتاليةضمنكلسيةطبقات،Shaleطينيصخر/رمل

انبيجعلىتجانساً أكثرصخريةمكوناتإلىتشير:المنخفضةالسعة

.(غرينيطينيصخر)سلتيطينيسخر/رمل:مثال)الفاصلةالسطوح

يقدمأنويمكن،السيزمياألثرعلىالعموديالفصل:االنعكاستردد

.الطبقاتسماكةحولمعلومات

يةاالستمرار.الرسوبياتطاقةمستوىعنمعلوماتتعطي:االستمرارية

االنعكاساتنأحينفيالترسيب،لشروطكبيرجانبيامتدادإلىتشيرالعالية

عاتتوض:مثال)الطاقةمستوىفيسريعةتغيراتإلىتشيرالمتقطعة

(الفيضانسطحعلىالمتعرجةالتيارات
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معامالت االنعكاس  وتفسيرها الجيولوجي 
REflECTION PARAMETERS AND THEIR GEOLOGICAL SIGNIFICANCE

التفسير الجيولوجيالسيزميةالمعامالت

مظهر االنعكاس

االنعكاساستمرارية

االنعكاسسعة

المجاليةالسرعة

االنعكاستردد

السحنةلوحداتالخارجيالشكل

السيزمية

التطبقنماذج

الترسيبيةالعمليات

قاتللطبالقديمةالطبوغرافيةوالحت

السوائلأوالمائعتماس

التطبقاستمرارية

الترسيبيةالعملية

سرعة-كثافةتباين

الطبقاتوتباعدفواصل

المائعمحتوى

الليتولوجياتحديد

المساميةتحديد

المائعمحتوى

الطبقةسماكة

المائعمحتوى

ةالعامالترسيببيئة
الرسوبياتمصدر
الجيولوجيالوضع



د من وال بالسيزميةُتعد مهمة عند دراسة السحنات التالية الخصائص 

:بعين االعتبارأخذها 

تكوين االنعكاسات الداخلية-

العالقة بين السطوح-

الهندسة الخارجية-

العالقات الجانبية للسحنات -



Internal refletionأشكال االنعكاسات الداخلية  1. configuration:

في يره  تفسكل واحدة منها تم . انعكاسية رئيسية عديدةإدراج أشكال  يمكن هنا 

(.)  شكل ، كما في الالليتولوجيالسحنيفترات بيئة الترسيب والتوزيع 

parallel or sub-parallelمتوازية أو شبه متوازية  

  Wavyموجية

 Divergentمنفرجة

:Clinoforms or Forsetted ( ميل خفيف)األشكال المائلة 

Shingledاللوحي  

Hummockyاألكمي 

Chaotic( غير منتظم)الفوضوي 

Reflection free or transparentحرة انعكاسات 





:المتموجةأشكال االنعكاسات المتوازية إلى

Parallel to wavy reflection configuration

واد خاصة االنعكاس المتوازي إلى المتموج تؤشر إلى ظروف ترسيب متماثلة لم

.على طبقات هابطةمتوضعةترسيب أو لمتتاليات 

رارية ، التقسيمات الفرعية ضمن هذا الشكل يمكن أن تتم باالعتماد على ، االستم

.السعة، التردد لالنعكاسات 

إلى وازي الذي يظهر في كل من المياه الضحلة والمياه العميقة تشيرتالشكل الم

.Bottomsetأو  topsetظاهرة الـ 



I. PARALLEL TO WAVY REFLECTION CONFIGURATION





Seismic facies analysis
Reflection configuration



Divergentالمنفرجة  اإلنعكاساتأشكال reflection configuration

لوتدي،االشكلذاتالرسوبيةالهيئاتفيتتواجدالمنفرجةالهندسيةاألشكال

ودوجبوضوحيظهروهنا.متناظرغيرالرسوبياتسماكةتوزعيكونحيث

فيراتتغيإلىُتعزىأنيمكناألشكالهذه.مهمةالسماكةفيجانبيةتغيرات

.(متباينضغط)الترسيبعواملأووالهبوطعواملالترسيب،معدالت

توافقعدمسطحمعتتزامنوالعشوائيبشكلتظهرالداخلياالنعكاسنهايات

.مميز

متباينةتكتونيةحركاتإلىُيشيراالنفراجيالشكل

الوقتبنفسالترسيبمعحصلت



II. DIVERGENT REFLECTION CONFIGURATION



:المنفرجوموازيشبهوالموازيالسيزمياالنعكاسمظاهر:الشكل

a)-متوسطةانعكاسسعاتمعجيدةاستمراريةذاتاالنعكاساتحيثموازيانعكاسمظهر.

b)-متوسطةإلىجيدةسعاتوجيدةمانوعاً استمراريةمعموازيشبهانعكاسمظهر.

c)-تدريجياً الطبقاتسماكةتزايديشاهدحيثمنفرجانعكاسمظهر.
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شكراً إلصغائكم


